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RESUMO 

 

O presente estudo encontra-se no campo da pesquisa educacional e, mais especificamente, no 

campo do currículo, do ensino de história e da educação integral. Tendo em vista que nosso 

objeto encontra-se na interseção entre tais campos, esta pesquisa objetivou analisar o currículo 

prescrito e praticado da disciplina história na proposta de educação integral em tempo integral 

do Programa de Educação Integral (ProEI) na Bahia. O ProEI apresenta-se como uma 

estratégia da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, para consolidar a implementação da 

educação integral, através da ampliação da jornada escolar e do currículo para o ensino 

fundamental e médio da rede pública estadual de educação. Buscamos identificar os 

desdobramentos dessa experiência para o currículo escolar e, mais especificamente, para a 

disciplina história; daí a importância de analisar o currículo do ProEI e problematizar o papel 

da disciplina história nesse currículo, bem como verificar as relações existentes entre a 

prescrição curricular e a prática docente. A seguinte questão suscitou este estudo: qual o lugar 

da disciplina história na proposta de educação integral do ProEI e como são tecidas as 

mediações entre o currículo prescrito e o praticado, especialmente entre os professores de 

história? Para o desenvolvimento desta pesquisa, nos embasamos no aporte teórico-

metodológico materialista histórico, além da metodologia de análise de conteúdo e da técnica 

de entrevista semiestruturada. O processo de investigação se debruçou sobre textos 

institucionais utilizados como justificativa e subsídio para implementação do ProEI, além de 

entrevistas realizadas com um membro da coordenação e com professoras de história de 

escolas participantes do programa, a fim de investigar e problematizar as relações entre 

currículo prescrito e praticado nessa modalidade de escola. Concluímos, com este estudo, que 

a ampliação da jornada escolar não proporciona, no que diz respeito ao aspecto prescritivo 

desse currículo, uma ampliação da disciplina história e nem garante a qualificação do ensino 

de história ainda que de forma indireta. Quando levamos em consideração os elementos 

práticos da constituição desse currículo, percebemos, entretanto, que isso se coloca enquanto 

possibilidade e que o papel ativo dos sujeitos inseridos neste contexto, especialmente os 

professores, é fundamental no processo de instituição desta disciplina. 

 

Palavras-chave: Currículo. Disciplina história. Educação Integral.  
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ABSTRACT 

 

The present study is in the field of educational research and, more specifically, in the 

curriculum field,  of History teaching and integral education. In view of that our object is at 

the intersection between such fields, this research aimed to analyze the prescribed and 

practiced curriculum of History discipline in the full-time integral education proposal of the 

Integral Education Program (ProEI) in Bahia. The ProEI presents itself as a strategy of the 

Secretary of Education of Bahia State, to consolidate the implementation of integral 

education, through the extension of the school day and the curriculum for elementary and high 

school of the state public education network. We seek to identify the developments of that 

experience for the school curriculum and, more specifically, for the History discipline; 

therefrom the importance of analyzing the ProEI curriculum and problematizing the role of 

History discipline in this curriculum, as well as verifying the existing relationship between the 

curricular prescription and the teaching practice. The following question raised this study: 

what is the place of the History discipline in ProEI's integral education proposal and how are 

woven the mediations between the prescribed and practiced curricula, especially among 

History teachers? For the development of this research, we are based on the historical 

materialist theoretical-methodological contribution, in additioon to the content analysis 

methodology and the semi-structured interview technique. The investigation process focused 

on institutional texts used as justification and subsidy for the ProEI implementation, in 

addition to interviews performed with a member of the coordination and with History teachers 

of schools participating in the program, in order to investigate and problematize the 

relationships between prescribed and practiced curriculum in that modality of school. We 

conclude, with this study, that the extension of the school day does not provide, concerning to 

the prescriptive aspect of this curriculum, an extension of the History discipline and does not 

guarantee the qualification of the History teaching, even if in a indirect way. When we 

consider the practical elements of the constitution of this curriculum, we realize, however, 

that this becomes a possibility and that the active role of the subjects included in this context, 

especially the teachers, is fundamental in the process of institution of this discipline. 

 

Keywords: Curriculum. History Discipline. Integral Education. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo encontra-se no campo da pesquisa educacional e, mais 

especificamente, no campo do currículo, da educação integral e do ensino de história. Tendo 

em vista que nosso objeto está na interseção entre tais campos, esta pesquisa objetiva analisar 

o currículo prescrito e praticado da disciplina história na proposta de educação integral em 

tempo integral do Programa de Educação Integral (ProEI) na Bahia. As indagações em torno 

desse objeto surgiram a partir da nossa atuação como professora de história numa escola de 

educação integral participante do ProEI. Tais inquietações emergiram da experiência na 

docência nessa escola, diferenciada pela ampliação da jornada escolar, mas também pelos 

debates e discussões travados sobre essa nova realidade.   

O ProEI
1
 é um programa que proporciona a ampliação da jornada escolar para o 

ensino fundamental II e para o ensino médio da rede estadual de educação da Bahia. O 

programa vem sendo implementado nas escolas estaduais desde o ano de 2014 e pretende, de 

acordo com a visão oficial, consolidar a “ampliação dos espaços e tempos de formação”
2
 dos 

estudantes na escola. No final do ano de 2017, já estavam integradas ao programa um total de 

93 escolas, o que representa em torno de 7% das escolas da rede estadual, sendo que, destas, 

30 se encontram em Salvador e Região Metropolitana. Nosso estudo abrange o período de 

instituição do programa em 2014, a partir da publicação da portaria Nº 249/2014, até o ano de 

2017.   

As experiências de educação integral e/ou em tempo integral se difundiram no 

Brasil ao longo de todo século XX. Segundo Coelho (2009), o tema da educação integral se 

faz presente em alguns momentos de nossa história educacional, entretanto, isto se dá de 

forma intermitente. O Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR), implantado por Anísio 

Teixeira, em Salvador, nos anos 1950, e os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), 

implantados por Darcy Ribeiro, nos anos 1980 e 1990, no Rio de Janeiro, são exemplos 

dessas experiências. Mais recentemente, o Programa Mais Educação (PME) – 2007, do 

Ministério da Educação (MEC), foi instituído em todo país como estratégia para a 

implementação e indução da educação integral, com jornada escolar ampliada.    
                                                        
1 As informações sobre o Programa de Educação Integral (ProEI) aqui apresentadas foram extraídas do sítio da   

Secretaria de Educação do Estado da Bahia http://educadores.educacao.ba.gov.br/. Acesso em: 11 nov. 2016. 
2 Definição de ampliação da jornada escolar encontrada na documentação que fundamenta a política nacional de 

educação integral no Brasil a partir de 2007 e, principalmente, desenvolvida nos Cadernos da Série Mais 

Educação. Definição presente também no texto que fundamenta a implementação do ProEI: Programa de 

Educação Integral (ProEI): da ampliação do tempo e do currículo escolar à formação humana integral 

(BAHIA, 2014b).  

http://educadores.educacao.ba.gov.br/
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É neste contexto de fomento à educação integral, no século XXI, que surge o 

ProEI na Bahia. Vale salientar que a implementação de um programa específico de educação 

integral na rede estadual de educação da Bahia, com abrangência de 45 municípios e 

totalizando 93 escolas participantes, não pode ser vista como uma experiência isolada, mas 

inserida numa política de fomento à ampliação da jornada escolar, e que, por isso mesmo, 

precisa ser estudada, tornar-se objeto de pesquisa e de análise. 

O objeto da presente pesquisa se encontra exatamente localizado nesse lugar: na 

escola em que é desenvolvida tal proposta de educação integral com jornada escolar ampliada 

e que conta com a permanência do estudante por, no mínimo, sete horas diárias. Interessa-nos 

os desdobramentos dessa experiência para o currículo escolar e, mais especificamente, para a 

disciplina história; daí a importância de analisar o currículo do ProEI e problematizar o papel 

da disciplina história nesse currículo, bem como verificar as relações existentes entre a 

prescrição curricular (formulações legais e institucionais) e a prática docente. Com base 

nesses elementos, apontamos a seguinte questão de pesquisa: qual o lugar da disciplina 

história na proposta de educação integral do ProEI e como são tecidas as mediações entre o 

currículo prescrito e o praticado, especialmente entre os professores de história? 

Assim, podemos apresentar como objetivo geral deste estudo: analisar o currículo 

de história prescrito e praticado na proposta de educação integral com jornada ampliada do 

ProEI. E como objetivos específicos: a) identificar as concepções de educação, educação 

integral, escola e de conhecimento escolar presentes na proposta de educação integral do 

ProEI e suas repercussões para a disciplina história; b) analisar as implicações da ampliação 

da jornada escolar para a disciplina história; e c) problematizar o currículo de história 

proposto para educação integral, considerando as concepções dos professores que atuam no 

programa. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, nos embasamos no aporte teórico-

metodológico materialista histórico, além da metodologia de análise de conteúdo e da técnica 

de entrevista semiestruturada. O nível técnico precisa estar intimamente relacionado com os 

níveis teórico e metodológico (GAMBOA, 2012). Neste sentido, os procedimentos, as 

técnicas e instrumentos utilizados neste estudo, da mesma forma, devem estar relacionados 

com a perspectiva materialista histórica, principalmente no que diz respeito à interpretação 

dos dados e elementos apreendidos por meio de tais técnicas.  

O processo de investigação contou com duas etapas, por meio das quais se 

procedeu tanto a coleta e produção de dados, como a interpretação dos mesmos. Na primeira 

etapa nos debruçamos sobre documentos institucionais de naturezas distintas: leis, decretos e 
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portarias; textos que fundamentam as propostas de educação integral em nível nacional e 

textos que fundamentam a proposta do ProEI em nível estadual; além de matrizes, orientações 

curriculares e ementários.  A maioria das fontes documentais utilizadas encontra-se disponível 

na internet, nos sítios do MEC e da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC-BA), 

enquanto outras foram requisitadas junto à Coordenação do ProEI.  Além de fontes 

documentais, utilizamos também uma entrevista (piloto) realizada com um membro da 

Coordenação pedagógica do ProEI. 

Na segunda etapa, efetuamos entrevistas com uma professora de história de cada 

escola selecionada para a pesquisa, a fim de investigar e problematizar as relações entre o 

currículo prescrito e praticado na escola de educação integral em tempo integral do ProEI. 

Para tanto, empregou-se a técnica de entrevista semiestruturada, o que possibilita uma 

construção processual dos dados, na medida em que novos questionamentos podem surgir e 

superar em qualidade indagações anteriores, além de uma participação e construção conjunta, 

entre entrevistador e entrevistado, dos dados necessários à pesquisa.  Aqui, da mesma forma, 

esses dados foram produzidos e discutidos, usando a técnica, o aporte teórico e a respectiva 

análise que embasa o desenvolvimento deste trabalho.  

O ProEI é um programa que abrange todo o estado da Bahia, entretanto 

escolhemos o município de Salvador para realização da pesquisa, uma vez que este possui o 

maior número de escolas pertencentes ao programa, proporcionando condições de uma maior 

diversidade de características específicas das escolas (estrutura, entorno, sujeitos que 

compõem a comunidade escolar, entre outros), o que trouxe uma riqueza de dados a serem 

analisados.  

Foram selecionadas duas escolas para compor a pesquisa. Essa escolha se deu a 

partir de especificidades que cada uma carrega em si. O Colégio Estadual da Bahia – Central 

(CEBA) foi selecionado por sua trajetória na história da educação baiana e sua importância e 

representatividade enquanto instituição de ensino. O Colégio Estadual Ypiranga (CEY) 

integrou o presente estudo, principalmente, pelo fato de ser uma escola inserida no centro 

histórico da cidade de Salvador, que funciona no prédio Solar do Sodré, datado do século 

XVII e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e que 

possui, portanto, uma marca que a identifica com a questão histórica. Outros elementos 

essenciais no processo de seleção dizem respeito à disponibilidade e ao assentimento das 

escolas e das professoras em participarem do estudo. Entrevistamos duas professoras no total. 

A professora Selene (pseudônimo), que tem formação em história pela Universidade Católica 

do Salvador, atua na educação básica no Colégio Central há 25 anos lecionando história com 



14 

 

carga horária de 20 horas semanais. A professora Dolores (pseudônimo) tem formação em 

história pela Universidade Federal da Bahia, atua há 33 anos no setor privado, Colégio 

Antônio Vieira, e, 27 anos no setor público, sendo 25 anos no CEY. Já trabalhou com 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e hoje trabalha com as disciplinas História, Projeto de 

Vida e História da Bahia. 

O segmento privilegiado foi o ensino médio, uma vez que este se encontra numa 

constante disputa política e social, desde a instituição da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) de 1996 que o consolidou enquanto segmento de educação básica, 

além de passar por várias reformulações e, hoje, apresentar-se como palco de debates intensos 

no cenário da educação brasileira. Ademais, a mais recente reformulação do ensino médio (a 

partir da Lei 13.415/2017) traz alterações para o ordenamento curricular desse segmento da 

educação básica, o que, de certa forma, nos obriga a deter esforços para compreender as 

transformações que tal segmento vem sofrendo.  

Elaboramos quatro instrumentos para o desenvolvimento deste estudo, que se 

encontram apensados a esta dissertação: um para auxiliar na análise dos documentos 

institucionais, dois como guia para as entrevistas e um para a análise das mesmas.   

O instrumento guia para exploração de documentos institucionais (APÊNDICE 

A) é dividido em dois momentos: a 1ª Etapa busca caracterizar o documento (se é uma lei, um 

decreto, uma matriz curricular etc.) e definir seus objetivos e seu contexto de elaboração e 

publicação; e na 2ª Etapa, o instrumento aprofunda a análise dos documentos a partir de 

conceitos substanciais à pesquisa (educação, educação integral, currículo, jornada escolar, 

disciplina história, entre outros) e verifica os níveis e tipos de prescrição presentes no 

documento.    

Os guias para entrevistas foram elaborados, especificamente, para cada sujeito 

entrevistado (professores de história e membro da Coordenação do ProEI) e organizados de 

acordo com os objetivos de cada entrevista. 

Os temas abordados no guia para entrevista com professores (APÊNDICE B) 

são: 1) Caracterização dos sujeitos: apresentação do professor; 2) Currículo da educação 

integral e ampliação da jornada escolar; 3) Ensino de história na educação integral e a 

disciplina história; e 4) Planejamento e currículo. O objetivo desta entrevista é acessar os 

elementos da prática docente presentes no processo de constituição do currículo e da 

disciplina história inserida no currículo do ProEI e, a partir da análise desses elementos da 

prática docente, problematizar o currículo de história do ProEI com as concepções dos 

professores que atuam no programa. 
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Os temas abordados no guia para entrevista com membro da Coordenação do 

programa (APÊNDICE C) são: 1) Questões estruturais do Programa: implementação, 

objetivos e amplitude; 2) Concepções que embasam o programa: educação, educação integral, 

ampliação de “espaços e tempos”; 3) Currículo do ProEI; e 4) Dificuldades para 

implementação do programa. O objetivo desta entrevista é alcançar as concepções que 

embasam o programa e que estão presentes nos sujeitos que participam do processo de 

implementação do mesmo, bem como identificar como essas concepções e definições podem 

repercutir na constituição curricular de forma geral e, especificamente, na disciplina história.   

Os objetivos específicos de cada tema tratado nas entrevistas, bem como as 

questões que cada um gerou, estão descritos detalhadamente nos instrumentos que se 

encontram nos apêndices deste trabalho.   

Realizamos uma entrevista piloto com o objetivo de testar o guia de entrevista e 

também o instrumento de análise, verificar seus limites e suas possibilidades e aperfeiçoá-los, 

como se mostrou, posteriormente, necessário. Elaboramos o guia de entrevista com base no 

instrumento desenvolvido por Crusoé (2010). O guia utilizado na entrevista piloto foi 

especificamente produzido para entrevistar um membro da Coordenação do ProEI, e o 

instrumento empregado para analisar esta entrevista e as outras posteriormente foi derivado 

desse guia. Denominamos todos os entrevistados com pseudônimos para garantia do 

anonimato.  

A entrevista piloto nos foi significativa tanto no que diz respeito à avaliação dos 

instrumentos elaborados no processo da pesquisa, como em relação ao próprio conteúdo da 

entrevista. Proporcionou-nos maior segurança para dar andamento à utilização dos 

instrumentos e, também, para alcançar aspectos significativos quanto às concepções que estão 

presentes na fala dos sujeitos que defendem a proposta de educação integral, bem como 

quanto às singularidades da proposta do ProEI. Outro aspecto importante refere-se à 

possibilidade de termos acesso a informações relacionadas às mudanças estruturais pelas 

quais passa o programa, principalmente concernentes ao currículo do ensino médio. É 

importante compreender esse movimento de mudanças que o currículo sofre e o porquê de 

tais transformações. 

Faz-se necessário registrar que, durante o processo de análise da entrevista piloto, 

elaboramos um quadro de categorias e conceitos caros ao estudo, apresentado a seguir, e 

incluímos neste quadro os conceitos importantes extraídos da referida entrevista e que foram 

inseridos nas análises subsequentes, sendo estes melhor desenvolvidos, principalmente, no 

segundo capítulo. 
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Quadro de categorias e conceitos 

Categorias-chave e categorias de 

análise 

Conceitos centrais para a discussão 

das concepções e definições 

curriculares 

Conceitos emergidos da entrevista 

piloto 

 Totalidade 

 Mediação 

 Contradição 

 Ideologia 

 Dominação  

 Resistência 
 

 Educação 

 Educação integral 

 Formação integral 

 Escola  

 Escola de tempo integral 

 Jornada escolar 
 Currículo  

 Prescrição/prática  

 Disciplina escolar 

 Conhecimento escolar 

 História 

 Disciplina história 

 Ensino de história 

 

 “Cidade educadora” 

 “Parceria” / “Parceiros da 

escola”.  

 “Vulnerabilidade social do 

estudante” 

 “Flexibilização curricular”  
 “Currículo integrado”  

 “Intersetorialidade”  

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Por fim, o presente estudo ficou organizado em três capítulos. No primeiro, nos 

dedicamos a uma discussão dos aspectos teórico-metodológicos que cercam o nosso objeto, 

além de traçar um pequeno painel conjuntural no qual se insere o fomento à educação integral 

no Brasil hoje. No segundo capítulo, nos concentramos em aprofundar acerca das concepções 

de educação integral contemporâneas. E, finalmente, no terceiro capítulo, nos empenhamos na 

análise da disciplina história na escola de tempo integral do ProEI, investigando os elementos 

que giram em torno da construção desta disciplina em seus aspectos prescritivos e práticos.   
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1. O OBJETO DA PESQUISA EM SEUS ASPECTOS TEÓRICO-

METODOLÓGICOS 

 

A definição metodológica de uma pesquisa, neste caso educacional, parte de seu 

objeto. É necessária uma clareza sobre ele e, mais que isso, é preciso saber em que medida tal 

método atende às necessidades de investigação da referida pesquisa. A partir daí, merecem 

atenção os elementos teóricos e metodológicos diante das especificidades que envolvem o 

objeto. Partindo-se do pressuposto de que a investigação é um processo metódico e que o 

método é o caminho para se chegar ao objeto, é importante enfatizar que o método é dado 

pelo tipo de objeto e não o contrário (GAMBOA, 2012).  

Em relação ao método, Marx, no posfácio da segunda edição alemã de O Capital, 

afirma:  

 

A investigação tem que se apropriar da matéria em seus detalhes, analisar suas 
diferentes formas de desenvolvimento e rastrear seu nexo interno. Somente depois 

de consumado tal trabalho é que se pode expor adequadamente o movimento real. Se 

isso é realizado com sucesso, e se a vida da matéria é agora refletida idealmente, o 

observador pode ter a impressão de se encontrar diante de uma construção a priori 

(MARX, 2013, p. 90).  

 

É importante ressaltar que Marx não tratava os aspectos metodológicos em 

separado de seu objeto. Segundo Gusmão (2012, p. 229), “existem apenas três momentos 

significativos” em que Marx se dedica especificamente à exposição dos elementos 

metodológicos: na Ideologia Alemã (primeiro capítulo), juntamente com Engels; na Miséria 

da Filosofia (segundo capítulo) e nos Grundrisse. Entretanto, a autora enfatiza a necessidade 

de se contextualizar cada um desses momentos no conjunto da obra marxiana e resgata a 

seguinte afirmação de Lênin: “Marx não nos deu uma lógica, mas analisou a lógica do 

capital” (GUSMÃO, 2012, p. 231).  

Tonet (2016, p. 138), ao discutir o método científico com base no padrão 

marxiano, defende que “não será o método, elaborado prévia e autonomamente pelo sujeito, 

que irá prescrever como se deve proceder. Pelo contrário, será a realidade objetiva (objeto), 

no seu modo próprio de ser, que indicará quais devem ser os procedimentos metodológicos”. 

No entanto, o autor também enfatiza o fato de o conhecimento ser constituído historicamente, 

o que nos dá segurança da validade da utilização do método materialista histórico a partir do 

objeto de nossa pesquisa.  
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Isto posto, partimos do objeto – a relação entre o currículo prescrito e praticado 

da disciplina história no ProEI – e fazemos algumas aproximações com o método 

materialista histórico. Esta identificação se dá, inicialmente, porque temos como pressuposto 

que o currículo é uma construção social e que o mesmo se constitui de forma essencialmente 

dialética, emergindo da relação entre a prescrição e a prática em seus movimentos 

contraditórios. Fundamentamos esse aspecto em Goodson (2013, p. 28), o qual defende tanto 

a ideia de uma construção social do currículo, “que envolve prioridades sociopolíticas e 

discurso de ordem intelectual”, quanto a relação existente entre a prescrição e a prática no 

processo de consolidação do currículo.  

 Nossa análise surge da necessidade de se compreender e de se rastrear os nexos 

internos, tendo como ponto de partida uma realidade específica – um programa estadual de 

educação integral e seu currículo – que aponta para uma perspectiva geral de fomento à 

educação integral no país e para as questões mais abrangentes da educação contemporânea e 

seus objetivos. Ao mesmo tempo, inserimos neste debate os elementos que envolvem o ensino 

de história e a compreensão que se tem, a partir dessa proposta de educação integral, do papel 

e do lugar dessa disciplina no processo de formação dos indivíduos.     

De acordo com Gamboa (2012), numa perspectiva materialista histórica, a análise 

da sociedade só pode desenvolver-se na sua totalidade, e os objetivos das ciências devem 

estar voltados para a emancipação humana. Neste contexto, a dialética é colocada como 

elemento fundamental para compreensão da realidade concreta no seu dinamismo e em suas 

inter-relações. A realidade (neste caso, o fenômeno específico – objeto) não pode ser 

imediatamente apreendida pelo pensamento, o processo se dá pela mediação da abstração e 

chega-se ao concreto-pensado, ou seja, “parte do empírico, passa pelo abstrato e chega ao 

concreto” (SAVIANI, 1980, p. 11 apud GAMBOA, 2012, p. 38).    

Segundo Carvalho (2008) a totalidade, posta como uma categoria dialética e sob 

uma perspectiva materialista, possui os seguintes traços constitutivos universais:  

 

[...] em primeiro lugar, ela aparece como uma rede de relações, as fundantes e as 

demais, a partir de uma determinada centralidade; em segundo, ela simultaneamente 

aparece como uma unidade concreta das contradições que se chocam no seu interior 

e que exatamente expressam seu conteúdo e seu movimento; em terceiro, fica 

evidenciado o fato de que qualquer totalidade contém totalidades a ela subordinadas 
– totalidades internas e inferiores – e está contida em totalidades mais abrangentes, 

mais complexas e situadas numa escala superior; em quarto, e por último, fica 

também evidenciado o caráter histórico, portanto transitório, da totalidade, de 

qualquer totalidade dada. Nisso reside, finalmente, a categoria totalidade do ponto 

de vista da dialética materialista (CARVALHO, 2008, p. 59). 
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Por conseguinte, a totalidade ganha centralidade neste estudo e “como princípio 

metodológico, significa que nada pode ser compreendido de modo isolado” (TONET, 2016, p. 

143). Tonet, afirma que a “totalidade não é sinônimo de tudo, mas significa um conjunto de 

partes, articuladas entre si, com uma determinada ordem e hierarquia, permeadas por 

contradições e mediações e em constante processo de efetivação” (TONET, 2016, p. 142).  

As categorias centrais, para a investigação do objeto exposto, são totalidade, 

mediação e contradição, categorias-chave para se apreender a relação todo-parte, contexto e 

fenômeno. Estas categorias percorrem o processo da investigação abarcando todo o seu 

desenvolvimento; são intrínsecas ao método e ao seu funcionamento interno.  Apoiada em tais 

categorias a análise se desenvolve.  

Além das categorias totalidade, mediação e contradição, defendidas aqui como 

intrínsecas ao método materialista histórico e ao seu funcionamento interno, outras categorias, 

caras ao marxismo de forma geral, são utilizadas para as análises do objeto em questão.  

Na abordagem das formulações e concepções de educação, educação integral, 

currículo, escola e conhecimento escolar, presentes na proposta educação integral (ProEI), 

partimos da categoria ideologia. Esta categoria é de fundamental importância para análise das 

repercussões de tais formulações e concepções para a disciplina história e para compreensão 

do papel que a mesma cumpre no processo de formação integral do indivíduo que tem acesso 

à escola dita integral.    

Finalmente, outras duas categorias utilizadas nas análises desenvolvidas nesta 

pesquisa evidenciam a relação entre o currículo prescrito e praticado. São elas as categorias 

dominação e resistência, usadas principalmente para problematizar o currículo de história 

proposto pelo ProEI, com as concepções de educação, educação integral, currículo, escola, 

conhecimento escolar e conhecimento histórico dos professores que atuam no programa, e 

para compreender como se dá, na prática, essa relação entre a prescrição e o que de fato é 

posto em exercício na sala de aula cotidianamente. 

Além das categorias acima explicitadas, alguns conceitos importantes para este 

estudo também serão explorados, tais como os de educação, educação integral, formação 

integral, currículo, prescrição/prática, disciplina escolar, conhecimento escolar, história, 

ensino de história, conhecimento histórico, entre outros. 
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1.1  O CONTEXTO DE FOMENTO À EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL DO 

SÉCULO XXI  

 

Um dos elementos centrais no materialismo histórico é o entendimento de que os 

fenômenos sociais são parte de uma totalidade, sendo a compreensão dos contextos e 

conjunturas essencial para essa perspectiva teórico-metodológica. Para entender um fenômeno 

social, é importante articular os diferentes momentos de seu desenvolvimento, de modo que 

os períodos mais desenvolvidos comportam a explicação para os períodos menos 

desenvolvidos; consequentemente, a historicidade torna-se um elemento fundamental nessa 

forma de investigação da realidade.  

 

A dialética inclui a dinâmica do caminho de volta, do todo às partes e das partes ao 

todo. Dá-se ao contexto uma ênfase fundamental, pois os fenômenos dependem dos 

contextos da produção, que determinam sua experiência, e dos contextos da 

interpretação que determinam seu conhecimento (GAMBOA, 2012, p. 152-153).   

 

Em congruência com o exposto por Gamboa (2012), nesta pesquisa, o contexto é 

essencial para a discussão em curso acerca da educação, de forma geral, e da educação 

integral e seu currículo de história, em particular. Seguindo a lógica exposta do método 

materialista histórico, é impossível compreender as especificidades e contradições do 

currículo proposto para a disciplina história no ProEI se não se entende o contexto histórico e 

social em que essa proposta de educação e de escola se desenvolve. 

Para esta análise conjuntural, estabelecemos um diálogo com autores que 

discutem aspectos do contexto político, econômico e social. Ademais, pormenorizamos a 

análise com um conciso debate acerca da realidade da educação brasileira, no que tange às 

propostas de educação integral que despontam no cenário educacional atual. Nossa intenção 

parte da necessidade de contextualizar o objeto a partir dos elementos estruturantes que o 

compõem; que nesse caso, trata-se do mundo capitalista contemporâneo, com as 

especificidades e particularidades que se desenvolvem no Brasil.  

David Harvey, em sua mais atual publicação, “17 Contradições e o fim do 

capitalismo”, defende que as crises são essenciais para a reprodução do capitalismo: “É no 

desenrolar das crises que as instabilidades capitalistas são confrontadas, remodeladas e 

reformuladas para criar uma nova versão daquilo em que consiste o capitalismo” (HARVEY, 

2016, p. 09).  Contudo, as crises trazem além da reformulação do sistema, novas contradições 
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que se desenvolvem e colocam, novamente, o sistema em situação de crise, porém mais 

aprofundada, ou seja, como Marx já havia indicado:  

  

As crises são sempre soluções violentas puramente momentâneas das contradições 

existentes, erupções violentas que restabelecem temporariamente o equilíbrio 

rompido (...). A produção capitalista aspira constantemente a superar estes limites 

inerentes a ela, mas só pode superá-los recorrendo a meios que voltam a erguer 

perante ela estes mesmos limites com força ainda maior (MARX, 2009, p. 109-110).  

 

 

Consequentemente, a tendência que se apresenta é a de um acirramento dessas 

crises ao ponto de autores como Mészáros caracterizarem a crise atual como sendo uma 

“crise estrutural do capital”. De acordo com esse autor, 

    

Em termos simples e gerais, uma crise estrutural afeta a totalidade de um complexo 

social em todas as relações com suas partes constituintes ou subcomplexos, como 
também a outros complexos aos quais é articulada. Diferentemente, uma crise não 

estrutural afeta apenas algumas partes do complexo em questão e, assim, não 

importa o grau de severidade em relação às partes afetadas, não pode pôr em risco a 

sobrevivência contínua da estrutura global (MÉSZÁROS, 2011, p. 796-797). 
 

Para Antunes (2009), “após um longo período de acumulação de capitais, que 

ocorreu durante o apogeu do fordismo e da fase keynesiana, o capitalismo, a partir do início 

dos anos 70, começou a dar sinais de um quadro crítico” (ANTUNES, 2009 p.31). Os sinais 

dados na década de 1970, hoje, são agudos e se aprofundam a partir de elementos como 

superprodução, queda tendencial da taxa de lucro, exacerbação do capital financeiro, 

elevadíssima concentração de capitais
3
, falência do estado de bem-estar social, desemprego 

crônico, estabelecimento e aprofundamento da ordem neoliberal com desregulamentação, 

privatização, terceirização, quarteirização, entre outros tantos elementos que afligem a 

economia global contemporânea e, consequentemente, atingem o Brasil. 

 

Como resposta à sua própria crise, iniciou-se um processo de reorganização do 

capital e de seu sistema ideológico e político de dominação, cujos contornos mais 

evidentes foram o advento do neoliberalismo, com a privatização do Estado, a 

desregulamentação dos direitos do trabalho e a desmontagem do setor produtivo 
estatal, da qual a era Thatcher-Reagan foi expressão mais forte; a isso se seguiu 

também um intenso processo de reestruturação da produção e do trabalho, com 

vistas a dotar o capital do instrumental necessário para tentar repor os patamares de 

expansão anteriores (ANTUNES, 2009 p. 33, grifos nossos).  

                                                        
3 Harvey (2016, p. 11), em seu livro “17 Contradições e o fim do capitalismo”, cita um dado bastante ilustrativo 

do nível a que chegou a concentração de capitais recentemente: “Os cem maiores bilionários do mundo (tanto da 

China, da Rússia, da Índia, do México e da Indonésia, como dos centros tradicionais de riqueza na América do 

Norte e na Europa) juntaram US$ 240 bilhões a mais em seus cofres só em 2012 (o suficiente, calcula a Oxfam, 

para acabar com a pobreza mundial da noite para o dia)”.  
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O debate sobre educação pública não pode acontecer sem levar em consideração 

as recentes transformações no capitalismo e, principalmente, no mundo do trabalho, em 

consequência desse movimento do capital na tentativa de “repor os patamares de expansão 

anteriores”. Antunes (2009b), ao analisar as especificidades do mundo do trabalho e da classe 

trabalhadora de hoje, enfatiza o fato de que “o século XXI apresenta, portanto, um cenário 

profundamente contraditório e agudamente crítico” e acrescenta que, “se o trabalho ainda é 

central para a criação do valor [...], estampa, em patamares assustadores, seu traço de 

superfluidade, da qual são exemplos os [trabalhadores] precarizados, flexibilizados, 

temporários, além do enorme exército de desempregados (as) que se esparramam pelo 

mundo” (ANTUNES, 2009b, p. 238).  Ademais, aponta também para a recusa do mundo do 

trabalho aos trabalhadores forjados na “cultura fordista”, com evidente especialização, e sua 

substituição pelo que ele chama de trabalhadores “polivalentes e multifuncionais” da era 

toyotista. 

Algumas questões surgem tendo em vista a argumentação exposta acima: que tipo 

de educação pública é oferecido para a classe trabalhadora que sofre hoje com a precarização 

das relações de trabalho e com o desemprego crônico? Que perfil de trabalhador se objetiva 

formar no sistema público de educação diante dessa conjuntura? Como a privatização do 

Estado, apontada por Antunes (2009), afeta a educação pública no Brasil?    

Apple (1989), no final do século XX, ao analisar questões da educação, tendo 

como base a crise do capital, defende que 

  

o estado e a escola não estarão imunes a essas pressões. A austeridade social 

‘precisa’ ser reconquistada. As políticas governamentais precisam corresponder às 

exigências do capital. As práticas educacionais precisam ser melhor alinhadas com o 
trabalho [...]. O que podemos fazer, entretanto, é enfrentar a crise estrutural 

honestamente e ver como ela se desenvolve em uma de nossas principais instituições 

de reprodução, a escola. [...] Para fazer isso, entretanto, precisamos entender muito 

mais completamente a conexão entre a educação e as esferas ideológicas, política e 

econômica da sociedade e qual a parte da escola em cada uma delas (APPLE, 1989, 

p. 25).  
 

Goodson (2013b), no prefácio de seu livro “As políticas de currículo e de 

escolarização”, salienta elementos desse período histórico como um momento de recuo no 

campo da educação: “os retrocessos do período que se seguiu à eleição de Thatcher em 1979 e 

a de Reagan em 1980 foram bem-documentados. Na Inglaterra, por exemplo, a semelhança 

entre a estrutura da educação secundária de 1904 e o Currículo Nacional de 1988 é evidente”. 

E completa,  
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O padrão de retrocesso observado foi igualmente evidente com a introdução de 

exames com base em padrões de qualidade e novos modelos de diferenciação 
sistêmica [...]. Isso era parte de um movimento mundial para transformar o ensino, 

muitas vezes de maneiras que ecoavam a nova ordem econômica mundial 

emergente. Alguns comentaristas chamaram isso de ‘fundamentalismo de mercado’, 

introduzindo o etos da competitividade do mundo dos negócios nas noções de 

eficiência e escolha escolar (GOODSON, 2013b, p.16). 

 

A análise da educação e o entendimento dos limites a ela impostos na sociedade 

hodierna toma outras dimensões quando se leva em consideração a crise do capital e suas 

inúmeras consequências. Sobre os desdobramentos da crise contemporânea na esfera 

educacional Tonet (2012) sintetiza: 

   

Como, porém, esta crise rebate na educação? Das mais variadas formas, mas, 

sinteticamente, em primeiro lugar, revelando a inadequação da forma anterior da 

educação frente às exigências do novo padrão de produção e das novas relações 
sociais; constatando que as teorias, os métodos, as formas, os conteúdos, as técnicas, 

as políticas educacionais anteriores já não permitem preparar os indivíduos para a 

nova realidade. Em segundo lugar, levando à busca, em todos os aspectos, de 

alternativas para esta situação. Em terceiro lugar, imprimindo a esta atividade, de 

modo cada vez mais forte, um caráter mercantil. Isto acontece porque, como 

consequência direta de sua crise, o capital precisa apoderar-se, de modo cada vez 

mais intenso, de novas áreas para investir. A educação é uma delas. Daí a 

intensificação do processo de privatização e de transformação desta atividade em 

uma simples mercadoria (TONET, 2012, p. 32). 

 

Tonet (2012) desenvolve, neste trecho, dois pontos importantes: aponta o 

problema da inadequação da educação às novas exigências colocadas pelo capital, e coloca a 

questão da transformação da educação em uma “simples mercadoria”, apoiando-se na 

problemática da privatização. Esses dois elementos citados pelo autor são importantes para o 

desenvolvimento de nossa pesquisa, uma vez que, alicerçada neles, é possível realizar uma 

análise mais aprofundada do nosso objeto, principalmente no que diz respeito à sua 

contextualização.   

A discussão do currículo da disciplina história no ProEI deve partir desses dois 

elementos citados acima da seguinte forma:  

A) A inadequação da educação às novas exigências colocadas pelo capital.  

No que diz respeito a esse elemento, o ProEI se coloca, a partir dos documentos 

em que fundamenta sua proposta de educação, justamente como proposta de inovação do 

currículo e ressignificação da escola diante das novas necessidades da sociedade. Esse aspecto 

precisa ser analisado e problematizado, uma vez que é imprescindível compreender o que de 

fato se entende por “inovação curricular” e “ressignificação da escola”. Na prática, como se 
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dão essas inovações e ressignificações? A implementação de um programa de educação 

integral em tempo integral desse tipo, juntamente com a proposta curricular que ele carrega 

servem a quais interesses? Qual concepção de formação humana tem essa proposta? Como a 

organização do currículo lidou com a ampliação da jornada escolar? Qual papel da 

disciplina história nesse currículo e qual é a função do conhecimento histórico no 

processo de formação dos indivíduos frente a essas novas exigências colocadas pelo 

capital?   

 

B) A transformação da educação em uma “simples mercadoria”.  

A análise do objeto da pesquisa com base no segundo elemento apontado por 

Tonet (2012), o qual coloca a questão da mercantilização da educação como consequência da 

lógica da privatização, também é de extrema importância, uma vez que é evidente a crescente 

tendência de propostas de educação integral e de ampliação da jornada escolar como soluções 

para vários problemas que a educação brasileira enfrenta atualmente e como possibilidade 

para a qualificação do ensino na rede pública brasileira. Essas propostas e projetos de 

educação integral têm como principais articuladores Fundações e Institutos e seus respectivos 

“parceiros” (em sua grande maioria do setor privado), que tem como objetivo central criar e 

vender para o setor público projetos de educação integral. Como exemplo, podemos citar o 

Centro de Referência em Educação Integral, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação 

Cultura e Ação Comunitária – Cenpec, o Instituto Inspirare, entre outros, com seus respectivos 

“parceiros” e incentivadores, como a Fundação Itaú Social, Instituto Unibanco, Fundação 

Lemann, Instituto C&A, Instituto Natura, Instituto Oi Futuro, Instituto Ayrton Senna, entre 

tantos outros
4
.  

Igualmente, podemos citar dois exemplos bem recentes na formulação de políticas 

curriculares para educação pública, relacionadas direta ou indiretamente com a agenda da 

educação integral: a Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que reforma o ensino médio, e 

prevê, entre outras mudanças, educação integral e ampliação da jornada escolar para todo 

ensino médio; e outro exemplo, que se relaciona com o primeiro, é a elaboração da Base 

                                                        
4 As fundações e institutos aqui citados possuem sítios na internet, de onde foram retiradas as informações acerca 

das referidas parcerias e também onde se encontram fundamentadas as propostas de educação integral que 

defendem. http://educacaointegral.org.br/quem-somos/, http://www.cenpec.org.br/transparencia/, 

http://inspirare.org.br/category/quem-somos, https://www.fundacaoitausocial.org.br/pt-br/programas/educacao-

integral, acesso em 11/11/2016.  

http://educacaointegral.org.br/quem-somos/
http://www.cenpec.org.br/transparencia/
http://inspirare.org.br/category/quem-somos
https://www.fundacaoitausocial.org.br/pt-br/programas/educacao-integral
https://www.fundacaoitausocial.org.br/pt-br/programas/educacao-integral
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Nacional Comum Curricular (BNCC)
5
, que apresenta inúmeros agentes privados, novamente 

os denominados “parceiros”, protagonizando este processo.     

A principal questão que surge aqui é: qual interesse essa elite empresarial tem 

com a elaboração de propostas de educação integral e seus respectivos currículos para 

educação pública?      

Desse modo, à questão levantada por Tonet (2012) sobre como essa crise rebate 

na educação, e aos elementos principais que o autor aponta, faz-se necessário acrescentar 

dados mais recentes da educação brasileira, além de enfatizar os aspectos ideológicos, para 

aprofundar um pouco mais a análise na tentativa de construir este contexto e, a partir dele, 

analisar o nosso objeto.    

Outro elemento importante na análise da educação diz respeito ao seu papel na 

luta de classes, Frigotto (2014) defende que:  

 

[...] a educação que se efetiva nos mais diversos espaços da sociedade é parte 
constitutiva e constituinte das relações sociais. Como vivemos sob as relações de 

poder e de classe do capitalismo, os processos educativos amplos ou específicos à 

escola fazem parte da luta de classe. [...] Trata-se primeiro de uma luta que se 

trava no plano das contradições do atual sistema social e educacional e que implica a 

crítica à formação unidimensional do capital que busca alienar e conformar a 

educação da classe trabalhadora aos objetivos do lucro e acumulação de capital, 

naturalizando a exploração e subjugando (FRIGOTTO, 2014, p. 57-58, grifo nosso).  

 

 O caráter da educação no capitalismo “está preso a uma concepção instrumental 

de educação. Assim embora a educação medeie o consumo da cultura, o faz com vistas à 

reprodução de valores que servem a esse sistema de produção” (SILVA, 2006, p. 21-22). Não 

obstante Silva (2006, p. 22), aponta que  

 

Por mais reificado que seja o homem, por mais alienante que seja a educação e por 

mais antagônico que seja o modo de produção, a capacidade humana de se insurgir e 

de construir novas realidades não tem fronteiras nem limites. Certo é, no entanto, 

que a superação da realidade posta e a construção de uma alternativa social [...], 

embora factível, não se dará naturalmente.       

 

Assim, os processos educativos são parte da luta de classe, a educação possui um 

“caráter mediador no processo necessário de transformação das relações de propriedade e da 

criação de um sistema de apropriação e de distribuição das riquezas baseado no interesse 

coletivo” (SILVA, 2006, p. 29).    

                                                        
5 A quarta proposta da BNCC foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação em dezembro de 2017, embora 

em sua versão parcial já que não incluiu o ensino médio.  
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À vista disso, a compreensão da educação como uma mediação no processo da 

luta de classes torna-se, também, um pressuposto para este trabalho, principalmente no que 

diz respeito à análise do currículo do ProEI, na especificidade que encerra a disciplina 

história. Neste contexto, empregamos as categorias resistência e dominação para a análise dos 

elementos que envolvem a relação entre a prescrição e a prática curricular.   

 

 

 

1.2. AS INTERSEÇÕES DO OBJETO DA PESQUISA 

  

Qual conhecimento é importante hoje e por que esse conhecimento é privilegiado 

em detrimento de outros? Como se dão as definições acerca do que se deve ou não ser 

ensinado nas escolas e por que se dão dessa forma?  Como é feita a elaboração dos currículos 

na esfera institucional prescritiva e, da mesma forma, como isso se dá na escola a partir das 

escolhas e definições feitas pelos sujeitos que se inserem no cotidiano escolar, nesse caso, 

pelo professor? E, principalmente, por que isso acontece? O que justifica tais escolhas e quais 

interesses circunscrevem esse processo?  

 Estas questões envolvem o objeto de nossa pesquisa em vários de seus 

aspectos. Ele se encontra num ponto de interseção entre três campos: currículo, ensino de 

história e educação integral.  

O debate curricular que desenvolvemos aqui nos dá o subsídio para compreender 

qual currículo este programa propõe e o que se objetiva com tal proposta, além de 

problematizar esse currículo com os professores que estão inseridos no referido contexto. 

Somado a essa discussão, o debate no campo do ensino de história traz elementos para tentar 

responder aos questionamentos acerca da história enquanto disciplina escolar e do lugar que 

ela ocupa na proposta de educação integral. 

E, por fim, o debate referente à educação integral nos possibilita refletir sobre as 

concepções que se desenvolveram ao longo do século XX no Brasil a respeito de educação 

integral e formação humana, proporcionando nossa compreensão sobre como as concepções 

contemporâneas de educação integral – inserida aí as do ProEI – foram gestadas 

historicamente e quais projetos políticos representam.    
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1.2.1 DEBATE NO CAMPO DO CURRÍCULO 

 

O currículo é um instrumento que reflete relações de poder e de dominação de 

classe, bem como aspectos da ideologia e da cultura de determinada sociedade. O currículo é 

produto e produtor de ideologia, portanto, um terreno de discussão e disputa política. É 

indispensável sublinhar que o currículo está intimamente relacionado com a realidade 

histórica e social em que é concebido e, por isso mesmo, interfere em todas as esferas da 

prática educacional.  

 

Qualquer tentativa séria de entender a quem pertence o conhecimento que chega à 
escola deve ser, por sua própria natureza, histórica. Deve começar por considerar os 

argumentos atuais sobre o currículo, pedagogia e controle institucional como 

consequência de determinadas condições históricas, como argumentos que eram e 

são gerados pelo papel que as escolas desempenham em nossa ordem social 

(APPLE, 2006 p. 105).    

 

Apple (2006), em seu livro Ideologia e Currículo, aponta uma série de questões 

importantes para o debate crítico acerca desse tema, tais como: “O que de fato se ensina nas 

escolas?”; “Quais são as funções manifestas e latentes do conhecimento ensinado nas 

escolas?”; “Como os princípios de seleção e organização, que são usados para planejar, 

ordenar e avaliar esse conhecimento, atuam na reprodução cultural e econômica das relações 

de classe em uma sociedade industrial avançada como a nossa?”. Tais questionamentos 

servem como guia para esta pesquisa no que tange a análise dos aspectos fundamentais do 

currículo da disciplina de história do ProEI.  

Partindo de uma contextualização da crise capitalista, Apple, em seu livro 

“Educação e Poder” (1989), problematiza as questões da educação e do currículo expondo 

elementos essenciais para a fundamentação do nosso estudo. O primeiro deles é o fato de o 

autor iniciar seu livro com uma análise da crise estrutural do capital, quando expõe dados 

sobre a classe trabalhadora, ressalta a questão do desemprego e aponta a austeridade 

econômica como elemento chave nas transformações na educação. Ademais, outro elemento 

que consideramos fundamental nessa obra é a compreensão do papel contraditório das escolas 

no processo de reprodução social uma vez que esta instituição é ao mesmo tempo um lugar de 

expressão da dominação e controle social, bem como um lugar de resistência. Para o autor, 

essa resistência se dá essencialmente na esfera cultural; para nós, ela extrapola a esfera 

cultural e alcança, igualmente, aspectos políticos e intelectuais.     
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Da leitura de Apple, exploramos mais alguns questionamentos que são caros à 

pesquisa e, por isso, fazem parte das nossas indagações: 

 

Que significados subjacentes são negociados e transmitidos nas escolas por trás do 

real e formal conteúdo das ‘coisas’ que compõem o currículo? O que acontece 

quando o conhecimento é filtrado por meio dos professores? Por meio de quais 

categorias de normalidade e desvio o currículo é filtrado? Qual é o modelo básico e 

de organização do conhecimento normativo e conceitual que os alunos de fato 

obtêm? Em poucas palavras, qual é o currículo que utilizam? É somente 

entendendo essa estrutura profunda que podemos começar a apontar como as 

normas sociais, as instituições e as regras ideológicas são continuamente 

sustentadas e medidas pela interação diária de agentes do senso comum na sala 

de aula. As definições sociais sobre o conhecimento escolar – definições que são 

dialeticamente relacionadas e que repousam no contexto maior das instituições 

sociais e econômicas circundantes – são mantidas e recriadas pelas práticas do senso 

comum de ensino e avaliação nas salas de aula (APPLE, 2006, p. 89, grifo nosso).  

 

Para compreender o que Apple chama de “estrutura profunda”, a pesquisa 

perpassa pelos elementos constituídos no processo de formulação das políticas curriculares, 

problematizando seus objetivos e intenções político-econômicas, mas, da mesma maneira, 

acessa o interior da escola e da sala de aula para analisar “qual é o currículo que utilizam”. 

Esse processo de filtragem do conhecimento levantado pelo autor envolve princípios gerais da 

prática do professor que buscamos acessar.   

Apple (1998) tece críticas de grande importância aos teóricos da reprodução, 

enfatizando a importância de se abordar as questões da educação sob uma perspectiva 

combinada e dialética. Distancia-se das análises que entendem os sistemas de educação como 

espaço exclusivo de reprodução das relações de exploração e dominação da sociedade 

capitalista e como meras reprodutoras da ideologia dominante. Apesar de não negar esse 

papel que cumpre os sistemas de educação, entende que não cumprem somente essa função e 

defende que “nenhum complexo de prática e significados ideológicos e nenhum conjunto de 

arranjos sociais e institucionais pode ser totalmente monolítico” (APPLE, 1989, p.109). 

Aponta para a existência de “práticas de oposição” e “tendências contrárias” existentes no 

contexto escolar.  

 

Essas tendências e práticas podem não ser tão poderosas quanto as forças 

ideológicas e materiais de determinação que visam a reprodução; elas podem, na 

verdade, ser inerentemente contraditórias e relativamente desorganizadas. Mas elas 

existem. Ignorá-las significa ignorar o fato de que em qualquer situação real haverá 

elementos de resistência, de luta e contradição, os quais atuarão contra a 

determinação abstrata das experiências de vida reais dos atores humanos (APPLE, 

1989, p. 110).       
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Aqui coadjuva um pressuposto importante: uma abordagem combinada entre as 

dimensões prescritiva e prática do currículo alicerçada em categorias como dominação e 

resistência, tentando, a partir daí, entender como os processos de seleção e organização 

curricular são feitos pelo professor de história e o que ele considera como conhecimento 

válido e significativo para a constituição de sua disciplina.   

No que se refere a essa abordagem combinada, estamos em congruência com o 

entendimento de Goodson (2013) acerca do tipo de pesquisa curricular que precisamos 

realizar para compreender os aspectos que giram em torno da construção dos currículos. Em 

primeiro lugar, é fundamental neste autor a compreensão de que o currículo é uma construção 

social; daí, consideramos como indispensáveis as análises que partem dos aspectos históricos 

de constituição do currículo, bem como de seus aspectos conjunturais.    

 

Precisamos de um entendimento sobre como as prescrições curriculares estão, na 

realidade, socialmente construídas para o uso em escolas: estudos sobre o real 

desenvolvimento dos cursos de estudos, planos curriculares nacionais, roteiros das 

matérias, e assim por diante. [...] O que se exige é uma abordagem combinada – um 

enfoque sobre a construção de currículos prescritivos e política combinada com uma 

análise das negociações e realização deste currículo prescrito e voltado para a 

relação essencialmente dialética dos dois. [...] Uma vez que a prescrição continua, 

precisamos entender a construção social de currículos nos níveis de prescrição e do 

processo prático (GOODSON, 2013, p. 71-72). 

 

 Aproximamo-nos de Goodson também, no que diz respeito à relevância que é 

dada à história das disciplinas escolares como parte indispensável das pesquisas no campo da 

história da educação e no campo do currículo. Não utilizaremos, entretanto, para isso, a 

metodologia de estudo da história de vida e das preocupações biográficas sobre a escola e a 

escolarização defendidas pelo autor.          

As fontes apropriadas, neste estudo, são as documentações legais e as 

institucionais que, respectivamente, sustentam o ProEI e que orientam a elaboração dos 

currículos. Buscamos analisar os elementos que se relacionam diretamente com o aspecto 

prescritivo da elaboração do currículo da disciplina história, baseando-nos em Goodson 

(2013):  

 

[...] é politicamente ingênuo e conceitualmente inadequado afirmar que ‘o 

importante é a prática na sala de aula’ (da mesma forma que é uma ignorância querer 

excluir a política da educação). O que importa ainda, e mais obviamente neste caso, 

é compreender os parâmetros anteriores à prática. O que deveria ser claro, no 

entanto, é que não são simplesmente as definições intelectuais que emanam do 

currículo escrito as que possuem força. [...] Em síntese, o currículo escrito nos 

proporciona um testemunho, uma fonte documental, um mapa do terreno sujeito a 

modificações; constitui também um dos melhores roteiros oficiais para a estrutura 
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institucionalizada da escolarização. [...] Além disso, ao focalizar a definição pré-

ativa de currículo escrito como algo constitutivo na criação de um currículo, não 

estou querendo especificamente promover um conceito exclusivo de ‘currículo 

como fato’. Todo conceito progressivo de currículo (e de criação de currículo) teria 

que trabalhar com o currículo realizado na prática como componente central 

(GOODSON, 2013, p. 20-21). 
 

 A crítica ao entendimento de currículo somente como prescrição já está 

consolidada na obra de Goodson, bem como em outros autores, entretanto, é imprescindível 

destacar que para aquele a crítica ao currículo enquanto prescrição não é suficiente para se 

construir perspectivas voltadas à pesquisa curricular. O autor entende que a prescrição (nível 

pré-ativo) cumpre um importante papel na criação dos currículos, embora acredite que é 

impossível compreender o currículo sem relacionar a prescrição com os elementos do 

currículo realizados na prática (nível interativo).  Estamos nos referindo a dois momentos: o 

momento da criação do currículo em si, que se dá na relação entre a prescrição e a prática, e o 

momento da pesquisa curricular, em que analisar essa relação é fundamental para a 

compreensão do currículo em sua totalidade. Se o currículo é construído socialmente em 

decorrência dessa relação, a pesquisa curricular deve partir da análise da relação existente 

entre tais elementos, e ainda, é claro, da relação destes com a realidade concreta, em seus 

aspectos político, econômico e social, nos quais o currículo está inserido.    

Para Sacristán (2000), desde o momento em que se reconhece o currículo como 

algo que se configura na prática, se faz necessário analisar e compreender os agentes ativos 

nesse processo, como o professor, por exemplo. Para o autor, “o currículo molda os docentes, 

mas é traduzido na prática por eles mesmos – a influência é recíproca” (SACRISTÁN, 2000, 

p. 165).  O autor salienta tal questão afirmando que 

     

essa ideia de mediação, transferida para a análise do desenvolvimento do currículo 

na prática, significa conceber o professor como um mediador decisivo entre o 

currículo estabelecido e os alunos, um agente ativo no desenvolvimento curricular, 
um modelador dos conteúdos que se distribuem e dos códigos que estruturam esses 

conteúdos, condicionando, com isso, toda gama de aprendizagens dos alunos. [...] 

Como consequência de tudo isso, o ensino em geral e o próprio currículo são 

entendidos como um processo de construção social na prática. [...] O professor não 

decide sua ação no vazio, mas no contexto da realidade de um local de trabalho, 

numa instituição que tem suas normas de funcionamento marcadas às vezes pela 

administração, pela política curricular, pelos órgãos de governo de uma escola ou 

pela simples tradição que se aceita sem discutir (SACRISTÁN, 2000, p. 166-167).    

 

Em vista disso, privilegiamos, da mesma maneira, os elementos da prática. Isso é 

feito por meio da análise de entrevistas que foram realizadas com professoras de história de 

escolas que participam do ProEI e que também são utilizadas como fontes nesta pesquisa. 
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Nestas entrevistas buscamos problematizar junto as professoras o currículo da disciplina 

história proposto pelo ProEI com suas próprias concepções de currículo, conhecimento 

escolar, conhecimento histórico, disciplina escolar, entre outros.  

Aparentemente, fica mais evidente a análise dos aspectos ideológicos proveniente 

das prescrições, uma vez que as formulações escritas deixam registradas e públicas seus 

elementos ideológicos. Para Goodson (2013), o currículo escrito “não passa de um 

testemunho visível, público e sujeito a mudanças, uma lógica que se escolhe para, mediante 

sua retórica, legitimar uma escolarização”. Entretanto, o aspecto ideológico, da mesma forma, 

se impõe no nível prático, uma vez que o professor se encontra sujeito a tal aspecto, como 

qualquer indivíduo inserido em determinado contexto social.   

Da mesma maneira, a relação entre dominação e resistência se encontra tanto nos 

níveis prescritivo como no prático, dado que é clara a disputa política que existe no processo 

de formulação de currículos para educação emanado do Estado por vários setores da 

sociedade civil. Na outra ponta, encontra-se o professor que, através do que Apple (2006) vai 

chamar de “filtro”, seleciona o que considera de fato importante nesse currículo, promovendo, 

assim, uma forma de resistência.   

Ademais, as disputas que envolvem a definição do currículo partem de prioridades 

políticas, econômicas e sociais; daí a necessidade de se resgatar a história dos conflitos 

curriculares para, então, compreender os projetos que venceram tais conflitos, bem como os 

que foram derrotados. A análise, posta desta forma, é fundamental para o entendimento das 

disputas que se dão nos processos de elaborações curriculares hoje. 

Seguindo esse debate curricular, com ênfase nas disciplinas escolares, nos 

dedicaremos, a seguir, em abordar alguns aspectos de sua constituição e desenvolvimento, e, 

principalmente, abordaremos elementos específicos da história enquanto disciplina escolar.  

 

1.2.2 A HISTÓRIA ENQUANTO DISCIPLINA ESCOLAR 

 

Os estudos sobre as disciplinas escolares têm seu percurso constituído junto aos 

estudos do currículo. Segundo Goodson (apud VIÑAO, 2008), é durante a emergência do 

campo da sociologia do currículo que se enfatiza a necessidade de se desenvolver um estudo 

histórico das disciplinas escolares. “O referido estudo histórico do currículo e, com ele, o das 

disciplinas, seria gerado no contexto do auge dos chamados Curriculum Studies que teria 

lugar nos anos de 1980 nos países anglo-saxões” (VIÑAO, 2008, p. 177).       
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Quanto ao campo de investigação voltado para a história das disciplinas escolares, 

podemos citar duas principais vertentes, a inglesa e a francesa. Segundo Bittencourt (1999), 

os estudos nesse campo seguiram caminhos diferentes: no caso anglo-saxão, iniciavam-se 

pela história dos currículos e, a partir daí, abordavam-se a história das disciplinas escolares, 

tendo como principal representante desse grupo Ivor Goodson; já no caso francês, o caminho 

partia das disciplinas escolares, “abordando as questões epistemológicas, buscando a gênese e 

os diferentes momentos históricos em que se constituem os saberes escolares, para então 

inserir estas problemáticas na constituição dos currículos” (BITTENCOURT, 1999, p. 147). 

Aponta-se como principal expoente da perspectiva francesa André Chervel.  

 

As pesquisas da história dos currículos e das disciplinas articulam-se, assim, ao 

processo de transformações educacionais das últimas décadas do século XX, 

momento em que se repensa o papel da escola em suas especificidades e como 

espaço de produção de saber e não mero lugar de reprodução de conhecimentos 
impostos externamente. Nos anos 80, em especial, várias reflexões sobre práticas 

educacionais contribuíram para a revisão de posições que concebiam a escola apenas 

como um dos principais aparelhos ideológicos do Estado e das classes dominantes, 

sem atentar para os aspectos contraditórios existentes no cotidiano da vida escolar. 

Verificavam-se, então, as ações dos diferentes sujeitos envolvidos no processo 

escolar, assim como os conhecimentos que produziam em suas dimensões mais 

amplas. (BITTENCOURT, 1999 p. 147).         

  

Um elemento central no debate sobre as disciplinas escolares e conhecimento 

escolar é o que toca a questão da autonomia. Existem posições bem marcadas no sentido de 

entender a disciplina escolar apenas como um espaço de reprodução e, às vezes, até de 

vulgarização, do conhecimento científico, em que, para alguns desses educadores, a disciplina 

escolar cumpre um papel de transpor, de forma didática, o conhecimento produzido 

academicamente. Desta maneira, entende-se uma dependência direta da disciplina escolar em 

relação à disciplina acadêmica e ao conhecimento acadêmico.
6
  

Outra posição, oposta a esta, entende a produção do conhecimento escolar de 

forma mais autônoma, sendo composta por outros elementos para além do conhecimento 

acadêmico, ou seja, faz uma diferenciação entre conhecimento escolar e conhecimento 

acadêmico sem desconsiderar a relação entre os dois e as influências recíprocas de um sobre o 

outro. Em congruência com esta posição, podemos apontar como principais estudiosos 

Goodson e Chervel. Entretanto, é necessário apontar as diferenciações entre eles, a fim de, 

delimitar de forma mais precisa o caminho que nossa pesquisa tende a seguir.   

                                                        
6 Como representante desta vertente de pensamento podemos citar o pesquisador francês Yves Chevallard, 

responsável pela denominação desse processo de “transposição didática” (BITTENCOURT, 2011, p.36).   
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Segundo Chervel (apud FONSECA, 2004, p.11), as disciplinas escolares são 

“criações espontâneas e originadas do sistema escolar”, um elemento completamente 

autônomo no interior da cultura escolar. Aqui cabe uma ponderação sobre esse grau de 

autonomia da disciplina escolar, uma vez que a mesma está inserida em uma realidade social 

específica. Para Fonseca (2004, p.12), “uma ênfase muito acentuada nesta autonomia pode 

levar ao risco de minimização das relações ‘externas’, como as conjunturas políticas, os 

embates ideológicos e as ingerências de caráter cultural mais amplo”.   

Já para Goodson (2013), as disciplinas escolares são uma construção social e 

histórica; assim, encerram elementos internos à escola, mas encerram do mesmo modo 

elementos externos a ela, e é como resultado da relação entre elementos internos e externos 

que as disciplinas escolares se constituem. Aponta ainda para o fato de que “o conflito social 

dentro da matéria é fundamental para se entender a própria matéria. [...] Pelo fato de não ser a 

matéria uma entidade monolítica, as análises que assim consideram as matérias e as relações 

entre as matérias mistificam um conflito social central e contínuo” (GOODSON, 2013, p. 84). 

Por conseguinte, entendemos que nossa perspectiva de análise do objeto proposto nesta 

pesquisa se identifica e se aproxima da posição de Goodson sobre as disciplinas escolares, 

compreendendo-as de forma dialética a partir da relação existente entre elementos externos e 

internos à escola.  

De acordo com Fonseca (2004, p. 15), disciplina escolar é o “conjunto de 

conhecimentos identificado por um título ou rubrica e dotado de organização própria para o 

estudo escolar, com finalidades específicas ao conteúdo de que trata e formas próprias para 

sua apresentação”.   

Talvez, o principal ponto que diferencia uma disciplina escolar de uma disciplina 

acadêmica seja os seus objetivos e finalidades. Para Bittencourt (2011, p. 41, grifos da 

autora), “as finalidades de uma disciplina escolar, cujo estabelecimento é essencial para 

garantir sua permanência no currículo, caracterizam-se pela articulação entre os objetivos 

institucionais mais específicos e os objetivos educacionais mais gerais”. Segundo a autora, as 

disciplinas escolares se constituem, além de seus objetivos gerais e específicos, de seu 

conteúdo explícito, ou seja, “um corpus de conhecimento organizado segundo uma lógica 

interna que articula conceitos, informações e técnicas consideradas fundamentais” 

(BITTENCOURT, 2011, p. 42), bem como de seus métodos de ensino e aprendizagem. Por 

fim, são parte constituinte das disciplinas escolares as atividades de avaliação, que servem 

como parâmetro em relação ao que é ensinado e aprendido na escola.  
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Apesar de adotarmos o entendimento de que a disciplina escolar conta com 

relativa autonomia em relação à disciplina acadêmica, consideramos que ambas se 

relacionam, além de haver uma evidente influência de uma sobre outra em determinados 

momentos de sua constituição, como Bittencourt (2011) afirma quando se refere às 

disciplinas:   

 

A articulação entre as disciplinas escolares e as disciplinas acadêmicas é, por tanto, 

complexa, e não pode ser entendida como um processo mecânico e linear, pelo qual 

o que se produz enquanto conhecimento histórico acadêmico seja (ou deva ver) 

necessariamente transmitido e incorporado pela escola. [...] Os objetivos diversos 
impõem seleções diversas de conteúdos e métodos. A formação de professores, por 

outro lado, vem dos cursos superiores, e nesse sentido, é preciso entender a 

necessidade de um diálogo constante entre as disciplinas escolares e acadêmicas 

(BITTENCOURT, 2011, p. 49). 

 

A constituição das disciplinas escolares foi fruto de disputas, no que se refere a 

quais conhecimentos deveriam compor os currículos das escolas, desde o século XIX. Mas foi 

no início do século XX que as disciplinas se firmam enquanto tal. O estabelecimento da 

história enquanto disciplina escolar está inserido no contexto de consolidação e sistematização 

das ciências, de forma geral, e da ciência histórica, em particular.      

 

O historiador francês Henri Moniot, ao debruçar-se sobre a História enquanto 

disciplina escolar, pondera sobre suas especificidades e conclui que seu ensino no 

fim do século XIX assegurou a existência da História universitária. A divisão da 

História em grandes períodos – Antiguidade, Idade Média, Moderna e 
Contemporânea –, criada para organizar os estudos históricos escolares, acabou por 

definir as divisões das ‘cadeiras’ ou disciplinas históricas universitárias, assim como 

as especialidades dos historiadores em seus campos de pesquisa (BITTENCOURT, 

2011, p. 48). 

  

Tal fato evidencia a relação entre a disciplina escolar e acadêmica e, em certa 

medida, desmistifica a ideia exclusiva da disciplina acadêmica como geradora de 

conhecimentos sistematizados pela ciência, e da disciplina escolar como simples reprodutora 

desse conhecimento. O fato descrito por Moniot exemplifica a influência da disciplina escolar 

e, consequentemente, da escola, na estruturação e organização dos cursos acadêmicos de 

história, inclusive na definição das especialidades dos pesquisadores nessa área. Definição 

esta que ainda se encontra presente na maioria dos cursos de formação acadêmica em história, 

sejam licenciaturas ou bacharelados.    

Outro aspecto importante sobre o surgimento da história enquanto disciplina 

escolar, está em seu papel fundamental na afirmação das identidades nacionais. Segundo 

Fonseca (2004, p. 24-25), a história ocupou, ao longo do século XIX,  
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posição central no conjunto das disciplinas escolares, pois cabia-lhe apresentar às 

crianças e aos jovens o passado glorioso da nação e os feitos dos grandes vultos da 
pátria. [...] a história como disciplina escolar se constituiu fortemente marcada por 

uma perspectiva nacionalista, servindo aos interesses políticos do Estado, mas 

carregando também elementos culturais essenciais [...] no processo de construção 

das identidades nacionais coletivas.    

 

No Brasil, a disciplina escolar história se consolida no contexto pós-

independência juntamente com a elaboração de um projeto de educação para o Império.
7
 Este 

projeto surge em meio a inúmeros embates políticos que caracterizaram esse período da 

história do Brasil. De acordo com Fonseca (2004, p. 43), “o debate em torno do que deveria 

ser ensinado nas escolas, e como isso seria feito, expressava, de certa forma, os 

enfrentamentos políticos e sociais [...] envolvendo os liberais e os conservadores, o Estado e a 

Igreja”.  

O objetivo do sistema de educação daquele período era claramente a formação da 

elite brasileira. Por conseguinte, a exclusão social foi uma marca significativa no processo de 

estruturação desse sistema de educação. Juntamente com a formação da elite havia uma 

preocupação de outra ordem em relação à maioria da população. Conforme Fonseca (2004, p. 

44), “se na Europa a questão a ser enfrentada pelas elites era a da inclusão das classes 

trabalhadoras urbanas no sistema de ensino e das formas e limites dessa inclusão, no Brasil o 

problema dizia respeito à exclusão da extensa população escrava, além dos negros e mestiços 

forros e dos brancos livres e pobres”.  

A disciplina história, no Império, se encerra em um projeto educacional marcado 

pela exclusão social e pela afirmação da identidade nacional, características estas que 

permanecerão durante a República. É neste contexto que é criado, em 1938, o Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) que cumprirá importante papel no processo de 

elaboração e difusão da história nacional.   

      

Durante praticamente todo século XIX ocorreram discussões e mudanças nos 

programas para as escolas elementares, secundárias e profissionais e os objetivos do 

ensino de História foram se definindo com maior nitidez. Ao mesmo tempo em que 

seu papel ordenador e civilizador era cada vez mais consensual, seus conteúdos e 

formas de abordagem refletiam as características da produção historiográfica então 

em curso, sob os auspícios do IHGB. Produzia-se e ensinava-se [...] uma História 

                                                        
7 Aqui apontamos, com base no trabalho de Fonseca (2004), a consolidação da disciplina escolar história no 

contexto pós-independência. Entretanto, é oportuno ressaltar que a história já existia enquanto conteúdo e 

orientação para ministração de algumas disciplinas antes desse período. Ver também FREITAS, Itamar. A 

pedagogia da história de Jonathas Serrano: uma teoria do ensino de História para a escola secundária brasileira 

(1913/1935). São Cristovão: Editora da UFS, 2008.     
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eminentemente política, nacionalista e que exaltava a colonização portuguesa, a ação 

missionária da Igreja católica e a monarquia (FONSECA, 2004, p. 43).  

 

Na primeira metade do século XX, a disciplina história passou por algumas 

modificações em decorrência de reformas curriculares, entretanto, apesar destas, o que 

podemos apontar como permanências nas características desta disciplina, nesse período, é o 

seu objetivo de promover a formação de uma unidade nacional através da difusão do 

sentimento patriótico e nacionalista, além de subsidiar uma formação moral e cívica. Para 

isso, fomentava-se a disseminação da história biográfica e episódica em que os grandes vultos 

e nomes eram exaltados e utilizados como exemplos.  

Segundo Fonseca (2004, p. 54), “programas curriculares e orientações 

metodológicas pautavam-se, assim, pela ideia da construção nacional que, a partir das noções 

de pátria, tradição, família e nação, formaria na população o espírito do patriotismo e da 

participação consciente”.  

A partir da segunda metade do século XX, principalmente após 1964, com o 

estabelecimento do Regime Militar, a maioria dessas características da disciplina história 

ainda permanecerá, entretanto, como os objetivos gerais da educação naquele momento 

vinculavam-se à necessidade da difusão da doutrina de segurança nacional, algumas 

transformações nesta disciplina foram efetivadas.  

 Segundo Guimarães (2012, p. 25), a doutrina de segurança nacional impôs 

grandes limitações à autonomia do professor, influenciando, inclusive, no processo de 

formação e qualificação (ou melhor, desqualificação) através da implantação das licenciaturas 

curtas que “vinham acentuar ou mesmo institucionalizar a desvalorização e a consequente 

proletarização do profissional da educação”.  

 A disciplina história sofreu alterações em sua organização tanto enquanto 

disciplina escolar como enquanto disciplina acadêmica. A história passou a ser trabalhada de 

forma diluída na disciplina estudos sociais, juntamente com geografia e noções e conceitos de 

outras áreas, como sociologia e filosofia, por exemplo. Em contrapartida, nesse período, uma 

maior atenção foi dada à disciplina educação moral e cívica (EMC), que já existia, mas que 

foi reestruturada com o objetivo de se adequar aos princípios da doutrina de segurança 

nacional, o que significava encarar qualquer possibilidade de desenvolvimento de um 

pensamento crítico e questionador como um problema de segurança nacional. As disciplinas 

EMC e organização social e política do Brasil (OSPB) cumpriam tal função e eram 

ministradas nos segmentos de ensino fundamental e médio. Em nível de graduação e pós-

graduação, EMC ganhou a chancela de estudos dos problemas brasileiros (EPB).  Conforme 
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aponta Guimarães (2012, p. 26), “a formação moral e a transmissão de valores sempre 

estiveram presentes na educação brasileira, porém, a maneira de concretizá-las e a concepção 

acerca desses valores têm variado segundo o contexto sociopolítico e as forças sociais 

dominantes no país”. 

Fonseca (2004) destaca que, naquele período, a finalidade do ensino de história, 

diluída na disciplina estudos sociais, correspondia a  

 

ajustar o aluno ao seu meio, preparando-o para a “convivência cooperativa” e para 

suas futuras responsabilidades como cidadão, no sentido do “cumprimento dos 

deveres básicos para com a comunidade, o Estado e a Nação”. Nessa concepção, os 

homens não aparecem como construtores da história; ela é conduzida pelos “grandes 

vultos”, cultuados e glorificados como únicos sujeitos históricos. A preocupação 

desse ensino era fazer com que o aluno localizasse e interpretasse fatos sociais, não 

de maneira analítica e reflexiva, mas deformando a História como campo do saber, 
diluindo-a nos Estudos Sociais [...]. Este seria o caminho para a formação do 

“cidadão”, do homem ideal, que melhor serviria aos interesses do Estado 

(FONSECA, 2004, p. 57 e 58). 

  

O que se evidencia até aqui é a importância política do ensino de história e como 

esta disciplina foi utilizada de acordo com os interesses de grupos políticos dominantes e 

governos autoritários ao longo da história do Brasil, especialmente no período de ditadura, 

estabelecida entre 1964-1985. Para Guimarães (2012, p. 30), “a História, como disciplina 

formativa, pode manipular fatos, acontecimentos, histórias, dados que são variáveis 

importantes na correlação de forças. A História e seu ensino podem propiciar uma intervenção 

direta no social, por meio do trabalho com a memória coletiva”. Foi o que ocorreu, de certa 

forma, naquele período, resultante das transformações sofridas pela disciplina em termos de 

forma e de conteúdo.  

As duas décadas que se seguiram após a ditadura, apesar de representarem a 

permanência da estrutura organizacional disciplinar daquele período, como a manutenção de 

EMC, OSPB e EPB como disciplinas obrigatórias, os conteúdos destas foram sendo alterados 

e estas “invadidas pelos conteúdos de história” (GUIMARÃES, 2012, p.31), como fruto dos 

inúmeros debates e reflexões de grupos envolvidos diretamente com educação.   

Na citação a seguir, Guimarães (2012) apresenta uma excelente síntese das 

transformações realizadas na estrutura curricular que envolvia a disciplina história naquele 

período.  

  

A partir de 1990, no contexto neoliberal-conservador, de globalização econômica e 

consolidação da democracia, as lutas e disputas em torno de políticas educacionais e 

da nova LDB produziram alguns resultados, dentre eles: a consolidação do processo 

de substituição de Estudos Sociais por História e Geografia nos anos iniciais e finais 
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do ensino fundamental; a extinção legal, no território nacional, das disciplinas 

Educação Moral e Cívica, Organização Social e Política do Brasil e Estudos dos 

Problemas Brasileiros [...]; a extinção dos cursos de formação de professores de 

História em licenciaturas de curta duração em Estudos Sociais [...] (GUIMARÃES, 

2012, p.33).  

 

Podemos acrescentar outras medidas ocorridas nas décadas seguintes, como a 

criação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), a implementação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) e, mais tarde, das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Básica (DCNEB), as quais contribuíram para os delineamentos que a disciplina 

história tomou após aquele período.   

Fonseca (2004) assinala, como uma tendência da disciplina história naquela 

época, uma maior autonomia no processo de elaboração dos currículos, fomentando projetos 

diferenciados para a disciplina em vários estados do Brasil, como é o caso de Minas Gerais, 

São Paulo e Rio de Janeiro, que tinham propostas no sentido de promover um ensino de 

história mais crítico rompendo com o que vinha sendo estabelecido até então. Outra 

propensão apontada pela autora foi a da incorporação das discussões e tendências 

historiográficas na sala de aula e nos livros didáticos. Segundo ela,  

 

tornou-se ainda mais desejável, a partir de meados da década de 90, que os 

programas curriculares e os livros didáticos incorporassem as tendências da 

historiografia contemporânea, como foi o caso da história das mentalidades e da 

história do cotidiano, ainda hoje predominantes quando se fala em inovação no 

ensino de História (FONSECA, 2004, p. 66).    

 

Entretanto, a autora destaca, também, a importância de se analisarem os elementos 

da prática do ensino de história, uma vez que somente a análise das formulações e diretrizes 

curriculares não dá conta da complexidade que encerra esta disciplina e seu ensino.   

Recentemente, a disciplina história vem sofrendo novas modificações em seu 

perfil. Isso vem se dando, principalmente, através das propostas de reformulação curricular da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), na qual foram apresentadas, no ano de 2016, 

versões de propostas diferentes para esta disciplina, promovendo um debate intenso nos meios 

educacionais e na sociedade civil como um todo. Em 2017 a BNCC foi aprovada e o currículo 

de história foi organizado de forma cronológica e tendo a história da Europa como foco de 

periodização
8
.  

Além dos debates em torno da BNCC, a disciplina história também vem sofrendo 

alterações com o estabelecimento da Lei 13.415/2017 – que institui, entre outras medidas, a 

                                                        
8 Ver debate ainda em curso no blog https://avaliacaoeducacional.com. 
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escola de tempo integral para todo ensino médio – que a dilui no denominado “itinerário 

formativo” intitulado de “Ciências humanas e sociais aplicadas” (BRASIL, 2017b).   

Tais transformações recentes na disciplina história, tanto no que diz respeito à sua 

forma quanto ao seu conteúdo, trazem mudanças profundas no entendimento dos objetivos e 

finalidades dessa disciplina na educação básica do século XXI. Consequentemente, essas 

mudanças precisam ser cuidadosamente analisadas com base no projeto de educação que vem 

se delineando na última década no Brasil.  

O nosso objeto faz parte desse contexto. Compreender a tendência de 

implementação de projetos de educação integral, como o ProEI, com seus respectivos 

currículos, e o papel que a disciplina história cumpre nessa proposta de educação são 

essenciais para construção da história desta disciplina e também para entender os conflitos e 

disputas que a cercam na contemporaneidade. Para tanto, nos dedicamos, a seguir, a uma 

breve análise sobre as origens e a difusão das principais ideias e concepções de educação 

integral que se desenvolveram ao longo do século XX.   

 

 

1.2.3 CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL 

 

Como aponta Cavaliere (2010), a proposta de educação integral permeou 

diferentes campos políticos e serviu a múltiplas orientações ideológicas. Desde o século XIX, 

propostas dessa natureza já eram defendidas pelos socialistas utópicos. No Brasil, nas 

primeiras décadas do século XX, esse tema já se fazia presente, percorrendo todo esse século, 

ainda que de forma interrompida, e entrando pelo século XXI como um tema central no 

debate sobre a educação brasileira.   

Em vista disto, nos empenhamos, mesmo que sumariamente, a traçar um percurso 

das principais concepções de educação integral difundidas no Brasil ao longo do século XX. 

Para isso, manteremos nosso foco em dois movimentos importantes que capitanearam a ideia 

de uma educação integral: o integralismo e o escolanovismo. Ademais, abordaremos 

brevemente nesse tópico o ressurgimento do debate sobre a educação integral promovido por 

Darcy Ribeiro na década de 1980, do mesmo modo que analisaremos como estas concepções 

de educação integral se manifestaram na legislação brasileira a partir da Constituição Federal 

de 1988. 
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Educação integral nas primeiras décadas do século XX 

 

Para Cavaliere (2010), a compreensão de como a concepção de educação integral 

se desenvolve no Brasil deve passar obrigatoriamente pelo pensamento educacional 

desenvolvido nas décadas de 1920 e 1930. Nesse período, podemos apontar duas principais 

concepções de educação integral: a concepção de educação integral conservadora, apoiada 

no movimento integralista, e a concepção de educação integral liberal e pragmatista, 

associada ao movimento escolanovista. 

Aqui buscamos compreender as concepções de educação integral desenvolvidas 

no Brasil daquele período, porém com foco no movimento de renovação da escola na primeira 

metade do século XX. Para esse fim, serão analisados principalmente, o documento Manifesto 

dos Pioneiros da Educação Nova (1932) e alguns aspectos do pensamento de Anísio Teixeira. 

Dá-se atenção especial ao Manifesto, pois o mesmo representa um importante nascedouro das 

ideias contemporâneas de educação integral.   

 

A) Concepção de educação integral segundo o movimento integralista 

 

A concepção de educação integral conservadora partia principalmente da Ação 

Integralista Brasileira (AIB), fundada em 1932. Para Ghiraldelli Jr. (2015), a AIB tinha como 

ponto central em seu projeto político uma intervenção cultural, no sentido de proporcionar 

uma consciência nacional, compreendida pelos integralistas como indispensável para seu 

projeto de nação.   

Segundo Cavaliere (2010), a AIB foi  

 

[...] criada como um movimento cultural, que pretendia ser mais do que um partido 

político, seus planos envolviam a criação de uma nova concepção política e 

filosófica de mundo, para qual a escola teria papel fundamental. Em seus 

documentos doutrinários, pregava que a educação escolar das massas não se limitava 

à alfabetização, mas visava elevar o nível cultural da população envolvendo aspectos 

físicos, intelectuais, cívicos e espirituais da formação dos indivíduos. O movimento 

tinha como lema a educação integral para o homem integral (CAVALIERE, 2010, 

p. 249, grifos da autora). 
 

Para a AIB, a ideia de uma educação integral para o homem integral fazia parte 

de uma ação doutrinária que compunha peça central de um Estado Integral pautado nos 

princípios da família, da religião e do Estado. Segundo Cavaliere (2010), os valores 

difundidos nesta concepção de educação eram sacrifício, sofrimento, disciplina e obediência. 
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A autora aponta ainda que “cumprir com os compromissos, obedecer aos superiores, propagar 

sua doutrina e morrer pelos ideais eram bases da atitude integralista a ser inculcada” 

(CAVALIERE, 2010, p. 250).  

De acordo com Ghiraldelli Jr. (2015, p. 84), o integralismo considerava toda a 

sociedade como “trabalhadores”, entretanto, divididos e hierarquizados da seguinte forma: 

“trabalhadores do capital”, “trabalhadores da inteligência” e “trabalhadores do braço”. Logo, 

essa visão de sociedade necessitava de um projeto de educação que justificasse e servisse à 

manutenção dessa ordem social. Como consequência, a educação profissional voltada para o 

desenvolvimento da indústria tornou-se elemento central de tal movimento.   

A concepção de educação integral integralista propunha-se a formar um tipo 

específico de indivíduo que deveria possuir as características necessárias para adequar-se 

socialmente e ajustar-se moralmente aos preceitos definidos por esse movimento e, 

principalmente, para compor o Estado Integral. Segundo Pinheiro (2009), o ideal conservador 

de educação integral integralista primou pelo desenvolvimento integral do homem que se 

sustentava no desenvolvimento físico e cívico que se dava através de elementos como a 

religiosidade, a disciplina e o nacionalismo. A autora aponta que a questão da extensão da 

jornada escolar não estava presente no projeto integralista de educação integral, portanto, fica 

evidente que o conceito defendido pelos integralistas de educação integral para o homem 

integral se referia muito mais a uma educação que abarcasse vários aspectos da formação dos 

indivíduos para um determinado projeto de sociedade. Assim, a ampliação do tempo de 

permanência do aluno na escola não parece ter sido uma questão relevante para esse 

movimento (PINHEIRO, 2009).   

O projeto integralista de educação disputava politicamente um projeto de 

educação para a escola brasileira. Havia, também, como posição conservadora nesse período, 

a Igreja Católica, entretanto, dos tantos grupos que se destacaram nas disputas teóricas e 

políticas no campo da educação, nos interessam aqueles que, de forma explícita, 

evidenciavam, em seus projetos educacionais, a ideia de uma educação integral.  

  

B) Concepção de educação integral segundo o movimento escolanovista 

 

Naquele contexto de disputas em torno de um projeto de educação para a 

sociedade brasileira, no início do século XX, destaca-se o movimento escolanovista, 

caracterizado, principalmente, por sua posição liberal e tendo como principais defensores 
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Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho. Segundo Ghiraldelli Jr. (2015), o 

ideário liberal na educação brasileira se caracterizou, basicamente, por quatro aspectos: a 

igualdade de oportunidades e democratização da sociedade via escola; a noção de escola ativa 

(e a questão da experiência); a distribuição dos jovens no mercado de trabalho por meio de 

uma hierarquia de competências (a partir do direito biológico, ou seja, a seleção dos alunos a 

partir de suas aptidões naturais); e a proposta de escola como posto de assistência social. 

Além disso, esse movimento esteve profundamente marcado pela necessidade de “reencontrar 

a vocação da escola na sociedade urbana de massas, industrializada e democrática” 

(CAVALIERE, 2002, p. 251).   

O movimento escolanovista teve seus princípios defendidos no Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova (1932) 
9
, documento que, de acordo com Ghiraldelli Jr., “apesar 

de representar tendências diversas de pensamento [...], compunha uma autêntica e 

sistematizada concepção pedagógica, indo da filosofia da educação até formulações 

pedagógico-didáticas, passando pela política educacional” (GHIRALDELLI JR., 2015, p. 51), 

além da elaboração de um “plano de reconstrução educacional” no qual explicitam suas 

principais propostas.  

O documento inicia por apresentar um diagnóstico da educação brasileira, 

exibindo suas principais deficiências, tais como sua evidente situação de “inorganização”, que 

se evidencia pela ausência de um sistema de organização escolar nacional, considerando a 

educação brasileira toda ela fragmentária e desarticulada; a “sucessão periódica de reformas 

parciais e frequentemente arbitrárias”; a não definição dos fins da educação (em seus aspectos 

filosófico e social); e o empirismo com qual ela é tratada, refletindo a falta de cientificidade 

no trato com os problemas educacionais.  

Para os signatários do Manifesto, este diagnóstico é grave, pois entendem que a 

“evolução orgânica do sistema cultural de um país depende de suas condições econômicas; é 

impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção sem o preparo intensivo das 

forças culturais”. Segundo seus defensores, a tal situação estavam diretamente condicionados 

os “fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade”. Por conseguinte, o 

documento faz uma associação direta entre o desenvolvimento da educação e o 

desenvolvimento econômico do país, apontando esse fator como elementar e enfatizando a 

necessidade de “entrelaçar e encadear” as reformas econômicas e educacionais. Como 

                                                        
9 Os trechos entre aspas neste tópico, sem uma referência específica, se referem ao documento Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova (1932) (AZEVEDO et al., 1984, p. 407-425).    
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consequência dessa visão de educação, Saviani (2012, p.07) afirma que o movimento 

escolanovista “mantinha a crença no poder da escola e em sua função de equalização social”. 

Fundamentado nesse diagnóstico, o Manifesto revela como ponto de partida para 

solucionar tais problemas o desenvolvimento dos aspectos filosóficos e científicos da 

educação brasileira. Para tanto, seria preciso a elaboração de trabalhos científicos que 

visassem a administração dos serviços escolares (métodos, atividades, medição de resultados), 

e a definição dos fins e valores da educação brasileira, atendendo às questões fisiológicas.    

Quando estabelece a questão das finalidades da educação, o Manifesto enfatiza 

que a mesma está intimamente vinculada a uma “concepção de vida” que reflete, em cada 

época, uma “filosofia predominante” que, por sua vez, é determinada pela estrutura da 

sociedade. Opõe-se veementemente à escola tradicional e posiciona-se como uma concepção 

que se desprende dos interesses de classe na esfera educacional e que reconhece em “todo 

indivíduo o direito a ser educado até onde o permitam as suas aptidões naturais, independente 

de razões de ordem econômica e social”.  Deste modo, defende-se que 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 

objeto, 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 (AZEVEDO et al., 

1984, p. 416).     

  

Quanto aos valores mutáveis e prementes da educação, o documento enfatiza as 

funções biológicas em detrimento das tendências ou preocupações de classe, apresentando 

uma visão que coloca a escola como autônoma frente à sociedade na qual está inserida. 

Defende que o trabalho é o elemento fundamental no processo de formação. O trabalho não é 

apenas “o método que realiza o acréscimo da produção social, é o único método suscetível de 

fazer homens cultivados e úteis sob todos os aspectos”. Aqui o trabalho é defendido não 

somente como essencial na formação de indivíduos para o mercado de trabalho (educação 

profissional), mas como componente de uma “educação integral”.  

O conceito de educação integral está relacionado aos aspectos referentes à 

filosofia da educação, colocando-a como elemento de fundamentação, ainda que pouco 

desenvolvido ou explicitado, porém, fica claro que o conceito de educação integral está 

entendido, aqui, como uma educação que comporte vários aspectos da formação do indivíduo 

e não somente os aspectos intelectuais. 
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É nesse ponto, outro aspecto central do pensamento escolanovista é explicitado, 

qual seja, a questão da educação enquanto um fim em si mesmo e não somente como uma 

etapa na vida dos indivíduos. Visão esta que reflete, segundo Cavaliere (2002, p. 251), “[n]o 

entendimento da educação como vida, e não como preparação para a vida”, e ensaia uma 

crítica à visão puramente utilitária de educação apenas como uma etapa da existência humana.  

Dando continuidade à análise do documento, partiremos para os elementos de 

política educacional discutidos no tópico no qual é abordado o papel do Estado frente à 

educação, quando os fundamentos marcantes do movimento escolanovista são expostos, tais 

como: a ênfase na educação pública; a defesa da escola única, limitada à educação estatal, 

entendendo que o Brasil, em decorrência de seu grau de desenvolvimento, não poderia 

impedir que as classes abastadas mantivessem escolas privadas; os princípios de laicidade, 

gratuidade, obrigatoriedade e coeducação; autonomia da educação em seus aspectos técnicos, 

administrativos e econômicos; e, por fim, a descentralização, porém, entendida a partir da 

defesa de uma unidade em oposição à uniformidade. 

Ainda sobre o que seria um programa de política educacional o documento 

explicita que, 

 

a seleção dos alunos nas suas aptidões naturais, a supressão de instituições criadoras 
de diferenças sobre base econômica, a incorporação dos estudos do magistério à 

universidade, a equiparação de mestres e professores em remuneração e trabalho, a 

correlação e a continuidade do ensino em todos os seus graus e a reação contra tudo 

que lhe quebra a coerência interna e a unidade vital, constituem o programa de uma 

política educacional, fundada sobre a aplicação do princípio unificador que modifica 

profundamente a estrutura íntima e a organização dos elementos constitutivos do 

ensino e dos sistemas escolares (AZEVEDO et al.,1984, p. 418). 

      

De acordo com o Manifesto, a educação submetida à tutela do Estado teria 

garantia de preservar os elementos de autonomia necessários para a manutenção de sua 

finalidade biológica em oposição aos interesses arbitrários de ordem pessoal ou classista. 

Assim, pode-se inferir que o movimento escolanovista concebe o Estado enquanto instância 

conciliadora e mediadora dos conflitos sociais, e que, à parte as questões econômicas e de 

classe, devem-se levar em conta os elementos biológico e cognitivo no processo de 

formulação e concepção de educação e das políticas educacionais, visão esta que reflete o 

aspecto liberal que marca esse movimento.  

Por fim, são desenvolvidos os fundamentos didático-pedagógicos, cujo elemento 

central que os embasa é a ideia de transferência do eixo da escola e da educação para o 

indivíduo, para a criança, “em respeito à sua personalidade”. O processo formativo se dá de 
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“dentro para fora” e não o contrário. Saviani (2012), analisando a pedagogia nova de forma 

geral, aponta que essa visão de educação desloca,  

 

o eixo da questão pedagógica do intelecto para o sentimento; do aspecto lógico para 

o psicológico; dos conteúdos cognitivos para os métodos ou processos pedagógicos; 

do professor para o aluno; do esforço para o interesse; da disciplina para a 

espontaneidade; do diretivismo para o não diretivismo; da quantidade para 

qualidade; de uma pedagogia de inspiração filosófica centrada na ciência da lógica 

para uma pedagogia de inspiração experimental baseada principalmente nas 

contribuições da biologia e da psicologia. Em suma, trata-se de uma teoria 
pedagógica que considera que o importante não é aprender, mas aprender a aprender 

(SAVIANI, 2012, p. 08 e 09).  

                

No que diz respeito à escola, defende-se que esta “deve ser organizada de maneira 

que o trabalho seja seu elemento formador”, contrapondo o aparelho “formal e rijo” da escola 

tradicional a uma escola nova em que “a atividade está na base de todos os seus trabalhos, a 

atividade espontânea, alegre e fecunda, dirigida à satisfação das necessidades do próprio 

indivíduo”. A escola é vivência e deve se organizar enquanto uma “comunidade em 

miniatura”, sendo as atividades manuais “funções predominantes na vida” e que deveriam 

ocupar lugar central na escola e no processo formativo. 

Analisando o Manifesto, não é possível encontrar uma menção direta à jornada 

escolar. O documento não associa diretamente a concepção de educação integral à de 

ampliação do tempo escolar. A concepção de educação integral que encontramos está ligada à 

promoção de uma formação completa que abranja todos os aspectos que compõem um 

indivíduo (físico, psicológico e moral). Segundo Cavaliere (2010, p. 252) “a ideia de 

educação integral presente no documento é a do direito do indivíduo a uma educação pública 

que alcance diversas dimensões de sua formação”.  

A expressão educação integral aparece no texto somente três vezes, além de 

algumas variantes como “desenvolvimento integral do ser humano”, ou “formação integral 

das novas gerações”, “formação da personalidade integral do aluno”. Apesar de não ser 

explicitada no texto, de forma direta, essa expressão empregada no Manifesto sugere um 

entendimento de educação e de escola que extrapola ou supera as funções até então atribuídas 

a ela, no contexto da escola tradicional. A ideia de uma escola ampliada em suas funções 

sociais fica explícita no trecho transcrito abaixo, em que o documento define a escola 

reorganizada, 

 

como um organismo maleável e vivo, aparelhado de um sistema de instituições 

suscetíveis de lhe alargar os limites e o raio de ação. As instituições periescolares e 
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postescolares, de caráter educativo ou de assistência social, devem ser incorporadas 

em todos os sistemas de organização escolar para corrigirem essa insuficiência 

social, cada vez maior, das instituições educacionais (AZEVEDO et al., 1984, p. 

422). 

  

Segundo Cavaliere (2010), entre os teóricos liberais, Anísio Teixeira se destaca na 

defesa do fortalecimento da escola enquanto instituição e da ampliação de suas funções. Em 

seu artigo intitulado “Anísio Teixeira e a educação integral”, a autora expõe uma síntese da 

constituição do pensamento do educador, enfatizando os elementos de sua concepção de 

“educação integral”. Segundo a autora, apesar de a ideia de educação escolar ampliada e 

abrangente estar presente em toda obra de Teixeira, ele não utiliza a expressão “educação 

integral”, “talvez por considerá-la insuficientemente precisa e, provavelmente, para evitar 

qualquer identificação com os integralistas” (CAVALIERE 2010, p. 250). Anísio Teixeira 

justificou a necessidade de transformação da escola a partir de quatro principais pontos: a) 

diante das transformações aceleradas da sociedade, se coloca para a escola funções que antes 

eram da família e da própria sociedade como um todo, necessitando, dessa forma, que a 

escola “amplie suas responsabilidades”; b) assumindo a democracia como novo critério 

social, torna-se essencial uma formação dos indivíduos para que possam atuar de forma ativa 

na vida coletiva, ou seja, uma educação para a cidadania; c) a ciência se tornando parâmetro 

também para educação, é preciso que haja inovação nos métodos e nos materiais a partir do 

princípio científico; d) a ideia de que a educação não deve ser uma preparação para avida, mas 

a própria vida em movimento (TEIXEIRA, 1994, p. 151).   

Teixeira não utiliza a expressão “educação integral”, mas defende a ampliação da 

jornada escolar como elemento fundamental para a efetivação desse novo tipo de escola, no 

mínimo para a escola primária: 

 

Não se pode conseguir essa formação em uma escola por sessões, com os curtos 

períodos letivos que hoje tem a escola brasileira. Precisamos restituir-lhe o dia 

integral, enriquecer-lhe o programa com atividades práticas, dar-lhe amplas 

oportunidades de formação de hábitos de vida real, organizando a escola como 

miniatura da comunidade, com toda a gama de suas atividades de trabalho, de 

estudo, de recreação e de arte (TEIXEIRA, 1994, p. 63). 

 

Com base nos quatro pontos apontados por Teixeira como essenciais para 

renovação da educação brasileira, nas primeiras décadas do século XX, podemos perceber o 

quanto o Manifesto esteve influenciado por suas ideias e o quanto estas representavam um 

projeto político específico de nação num dado momento histórico. Para Cavaliere (2010, p. 

258), foi a “associação entre o projeto republicano de educação pública e a teoria pragmatista 
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da educação como reconstrução da experiência, ao lado da forte crítica ao sistema escolar 

vigente, que impulsionou a elaboração do projeto anisiano de educação integral”. 

As propostas de Anísio Teixeira se materializaram especialmente com a criação 

da Escola Parque (Centro Educacional Carneiro Ribeiro – CECR), inaugurada em 1950 em 

Salvador. Segundo Silva e Pina (2009), a Escola Parque 

 

era composta de três escola-classe e uma infraestrutura que comportava salas de 

música, de dança, de teatro, de artes, de desenho e artes industriais, ginásio de 

educação física, dormitórios, biblioteca, restaurante etc. [...] Era de fato um projeto 

arquitetônico de inspiração escolanovista (SILVA; PINA, 2009, p. 65). 

  

Esse projeto arquitetônico nos deixa evidências do quanto era valorizado, em tal 

proposta de educação, a estrutura física da escola e sua capacidade de manter a extensão da 

jornada pautada numa qualidade do tempo que o estudante permaneceria a mais na escola. As 

autoras enfatizam que a  

 

Escola Parque representava a concretização dessas ideias, preparar jovens para a 

sociedade em mudança, capacitá-los através da técnica e da ciência. Mas entre as 

ideias e as ações de Anísio Teixeira, existiam as mediações – os interesses de classe, 

sua posição social, os limites do projeto liberal escolanovista (SILVA; PINA, 2009, 

p. 65). 

 

Conseguimos, assim, delinear um pouco das concepções de educação integral 

desenvolvidas no Brasil do início do século XX e compreender que estas ideias refletem seus 

projetos de sociedade, seja esta totalitária, como no caso dos integralistas, ou liberal e 

democrática, como no projeto dos escolanovistas. Tal análise é importante, pois dará base ao 

desenvolvimento de nosso estudo a respeito das concepções de educação integral 

contemporâneas.  

No projeto integralista fica clara uma visão de educação integral como uma 

formação mais geral do indivíduo, sustentada no desenvolvimento físico e cívico que se daria 

através de elementos como religiosidade, disciplina e nacionalismo, ou seja, uma educação 

integral para o que se considerava o homem integral.  

Na perspectiva da escola nova essa concepção advém de dois pilares: a formação 

humana integral e a ampliação das funções da escola. Nesse bojo podemos acrescentar a 

bandeira defendida por Anísio Teixeira da ampliação da jornada escolar.   

Levantamos, assim, alguns questionamentos: como essas ideias de educação 

integral, de ampliação das funções da escola, de ampliação da jornada escolar, reverberam nas 

concepções de educação integral contemporâneas? Em que medida as concepções atuais de 
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educação integral buscaram nessa época e nesses pensadores sua fundamentação? Por que o 

projeto de educação integral, agora com clara associação à ampliação da jornada escolar, 

reaparece como pauta política praticamente um século depois?  

Consideramos essas questões essenciais para compreensão das concepções de 

educação integral surgidas no século XXI, quando tais propostas ressurgem de maneira mais 

sistemática na política educacional brasileira, a partir de 2007, e se multiplicam ao longo de 

uma década até tornar-se hoje pauta central nas políticas de educação.  

 

A educação integral volta à pauta 

 

Bomeny (2009), em seu texto “A escola no Brasil de Darcy Ribeiro”, em que 

analisa esse autor enquanto intelectual inserido em seu tempo, sua visão e seu projeto para 

educação brasileira, levanta alguns pontos importantes sobre a sua concepção de educação 

integral.  

Para a autora, Darcy Ribeiro “estava convencido de que a escola pública brasileira 

ainda não podia ser chamada de pública. Elitista e seletiva, ela não estava preparada para 

receber quem não tivesse acesso a bens materiais e simbólicos que contam e interferem 

diretamente no desempenho” (BOMENY, 2009, P. 115). Esse foi um pressuposto 

fundamental para a justificativa de implantação do Programa Especial de Educação (PEE), no 

qual os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) estavam inseridos, no Rio de 

Janeiro, em 1985, por Darcy Ribeiro enquanto vice-governador do Estado, na gestão de 

Leonel Brizola.
10

   

Ainda de acordo com Bomeny (2009) a defesa de Darcy Ribeiro aos CIEPs se dá 

num momento de desmonte do autoritarismo no Brasil e no bojo da redemocratização, 

portanto, quando esse autor defende o PEE, “ele também o faz como uma recuperação 

interrompida pelo golpe de 64” (BOMENY, 2009, p. 117).  

Partindo do pressuposto de que as grandes dificuldades enfrentadas pelos alunos 

para se manterem na escola se davam por conta das questões de exclusão social e também por 

essa escola não atender de forma diferencial ao público vítima da exclusão, os CIEPs se 

propunham, segundo Paro et al. (1988), a uma “escola-casa”. 

  
                                                        
10 Leonel Brizola governou o Estado do Rio de Janeiro por dois mandatos não consecutivos. O primeiro entre 

1983 e 1987, quando implementou o PEE e os CIEPs, e o segundo entre 1991 e 1994, quando retoma estes 

projetos.  
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Assumindo como verdadeiros alguns dos supostos fatores pelos quais os alunos não 

permanecem nas escolas ou não obtêm rendimento adequado (desnutrição, 

dificuldades para a aquisição de material escolar, doenças infecciosas, deficiências 

de saúde – problemas dentários, visuais e auditivos), o CIEP se propõe a superar 

esses obstáculos mediante programas de alimentação, subsídios aos pais e 

programas de atendimento médico-odontológico, de modo que os alunos tenham as 

melhores condições para aprender (PARO et al., 1988, p.20). 

  

Outro elemento essencial na proposta de Darcy Ribeiro (BOMENY, 2009, p. 117) 

era a extensão da jornada escolar, chegando a chamar de “escola de mentira” a escola de 

tempo regular. Para esse autor “o fator crucial do baixo rendimento escolar reside na 

exiguidade do tempo de atendimento dado às crianças” (RIBEIRO, 1986, p. 33 apud PARO et 

al., 1988, p.83).  

Duas concepções são consideradas marcantes na proposta de educação integral 

dos CIEPs: a ampliação da jornada escolar e sua fisionomia assistencialista. Conforme 

Bomeny (2009, p. 116), “Darcy Ribeiro definia o programa dos Cieps como a incursão do 

poder público na assistência pública. A escola em tempo integral seria a chave da solução no 

menor abandonado”. 

Essas visões de educação integral vão perdurar ainda pela década de 1990 do 

século XX e alcançar o século XXI, entretanto, envolvidas num discurso mais rebuscado. 

Analisaremos, a seguir, o percurso legal a partir da Constituição de 1988 em que essas visões 

de educação integral vão ganhado consistência e se consolidado legalmente no que tempos 

hoje.  

 

    

Percurso legal a partir de 1988 

 

Nesta seção, apresentaremos sumariamente a legislação que fundamenta as 

políticas de educação integral no Brasil a partir da Constituição Federal de 1988 e 

levantaremos o debate sobre quais concepções de educação integral compõem a legislação 

que dão sustentação a essas políticas.   

Segundo Silva e Silva (2012), a Constituição Federal (CF) de 1988 não faz 

nenhuma menção à educação integral de forma explícita, entretanto, algumas das concepções 

que fundamentam as políticas de educação integral hoje estão lá presentes, como é o caso do 

princípio de proteção integral à criança e ao adolescente, em seu artigo de nº 227:  
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É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 

1988).  

 

Como decorrência deste princípio, podemos citar também o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) de 1990 (BRASIL, 1990), que segue a mesma lógica do princípio da 

Carta Magna. De acordo com Silva e Silva (2012), tanto a CF como o ECA trabalham com 

duas noções fundamentais: a da criança e do adolescente como sujeitos de direitos e a de 

proteção integral que lhes deve ser conferida pelo Estado, pela família e pela sociedade. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 já apresenta em 

seu texto menção a ensino em tempo integral e escolas de tempo integral, em que prevê a 

ampliação progressiva da jornada escolar. Isso fica claro nos artigos 34 e 87:   

 

A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de 

trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de 

permanência na escola. [...]. Serão conjugados todos os esforços objetivando a 

progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o 

regime de escolas de tempo integral (BRASIL, 1996, grifo nosso).  

 

Em 2001, é instituído o Plano Nacional de Educação (PNE – 2001-2010) cuja 

meta 21 aponta no sentido de “ampliar, progressivamente a jornada escolar visando expandir 

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

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

2014-2024 também possui uma meta específica sobre educação em tempo integral, a meta 6, 

em que estabelece a oferta dessa modalidade de educação “em, no mínimo, 50% das escolas 

públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos (as) alunos (as) da educação básica”, 

traçando nove estratégias para atingir esse objetivo. (BRASIL, 2014).   

Tanto na LDB como nos PNEs, a concepção de educação integral é claramente a 

de ampliação da jornada escolar, uma vez que os textos geralmente se referem a “escolas de 

tempo integral”, “ensino em tempo integral” e/ou “educação em tempo integral”.  

Em seu estudo, Silva e Silva (2012, p. 27) mostram dados importantes para 

avaliação da expansão da educação em tempo integral a partir da legislação vigente até esse 

período:  
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Ao final do decênio constatamos um parco avanço na ampliação da jornada, que, 

conforme indicam os dados do Censo Escolar (2010), alcançou apenas 5,7% das 

matrículas da rede pública na modalidade de atendimento de tempo integral, 

correspondendo a 2.440.594 inscrições nas redes municipais e estaduais. Isso 

demonstra uma expansão pouco significativa da educação em tempo integral na 

década que alcançou a universalização do ensino fundamental.  

 

Os dados correspondentes à ampliação da jornada escolar no Brasil em 2010, que 

são resultados das políticas do governo de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da 

Silva, demonstram pouquíssimos avanços.  

Entretanto, o ano de 2007 trouxe inovações para as políticas de educação integral, 

principalmente no que diz respeito à especificação dos objetivos da educação integral 

presentes na legislação e documentação institucional referente ao tema. Naquele ano, o 

Ministério da Educação lança o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 

simultaneamente institui como estratégia operacional o Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação e, no mesmo dia, cria o Programa Mais Educação (PME). Tanto o PDE como 

o Plano de Metas tratam de questões referentes à educação integral e educação em tempo 

integral: o PDE por integrar o PME como uma de suas estratégias, e o Programa de Metas por 

abordar, em inúmeras diretrizes do documento, aspectos relacionados à educação integral e à 

ampliação da jornada escolar (BRASIL, 2007a, 2007b, 2007c).  

A partir de 2007, começa-se a perceber uma mudança no entendimento do 

conceito de educação integral presente na legislação, aparecendo agora não somente como 

ampliação da jornada escolar, mas também como uma possibilidade de qualificação da 

educação a partir da extensão do tempo escolar e da formação integral dos estudantes 

inseridos nessa modalidade de ensino.   

Silva e Silva (2012) revelam a importância desse momento histórico para as 

políticas de educação integral e as transformações nas concepções que estas carregam:  

 

Em vista de tal sincronia de ações, temos defendido a tese de que o Programa Mais 

Educação vem significando, para o governo Lula e agora, também, para o governo 

Dilma Rousseff, não apenas uma nova estratégia para a ampliação do tempo da 

escola, sob a orientação prioritária da Doutrina de Proteção Integral, e sim também a 

concepção de educação a ser implementada em toda a educação básica 

fundamentada numa Pedagogia das Diferenças, fazendo uma ressignificação da 

Pedagogia Nova (SILVA; SILVA, 2012, p. 27). 

 

O PME é reivindicado, a partir da Portaria Interministerial nº 17/2007, como 

estratégia para implementação da educação integral em tempo integral no país. Ela coloca 

como objetivo do Programa “fomentar a educação integral de crianças, adolescentes e jovens, 
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por meio do apoio a atividades socioeducativas no contra turno escolar” (BRASIL, 2007c). 

Ademais, enfatiza a escola com jornada ampliada como um espaço de proteção para crianças 

adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Neste programa, aparecem de 

forma bem articulada os pilares e princípios do que se vai denominar genericamente de 

Educação Integral no Brasil a partir daí, que compõe a seguinte fórmula: ampliação da 

jornada escolar, atividades socioeducativas (entendendo esse aspecto como o que 

proporcionará a “formação integral” dos indivíduos) e a escola como espaço de proteção à 

vulnerabilidade social dos estudantes. Em 2009, foi publicada pelo MEC uma série de textos 

intitulada Cadernos Mais Educação, em que se aprofunda o debate acerca dessas concepções 

e fica explícita a compreensão estratégica do PME. (BRASIL, 2009a, 2009b). Ainda sobre o 

PME, é relevante registrar que este programa sofreu inúmeras modificações recentemente, 

sendo identificado agora por Programa Novo Mais Educação (PNME). Reestruturado em 

2016, ainda traz em si a pauta da ampliação da jornada escolar, entretanto o seu objetivo 

central foi alterado, constando agora como objetivo central “melhorar a aprendizagem em 

língua portuguesa e matemática no ensino fundamental” (BRASIL, 2017a).  

Para finalizar sobre o ano de 2007, vale destacar a Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) nº 134/2007
11

 que propõe o atendimento em tempo integral em todas as 

escolas públicas do país e prevê a punição para o agente público (diretores e secretários de 

educação) considerado responsável pela garantia à educação básica, em caso de criança e 

adolescente fora da escola. Em meio a polêmicas e debates, a PEC 134/07 não foi votada até o 

presente momento (BRASIL, 2007d).  

Em 2013, foi proposto o Projeto de Lei (PL) nº 6.840/2013 que pretende alterar a 

LDB “para instituir a jornada em tempo integral no ensino médio, dispor sobre a organização 

dos currículos do ensino médio em áreas do conhecimento e dá outras providências” 

(BRASIL, 2013). Este projeto também se encontra parado, uma vez que gerou inúmeras 

controvérsias e reações por parte de várias organizações da sociedade civil ligadas ao setor da 

educação, no sentido de questionar sua validade e intenções. 

Além disso, após a aprovação da Lei nº 13.415, no começo do ano de 2017, que 

reforma o ensino médio “por meio da criação da Política de Fomento à Implementação de 

Escolas de ensino médio em Tempo Integral” (BRASIL, 2016a) a discussão do PL nº 

6.840/2013 prescreveu.  Processo este que ainda está em curso e que gerou insatisfação social 

por parte de associações de profissionais da área de educação, bem como de inúmeros setores 

da sociedade civil, por sua forma autoritária de implementação (através de medida 
                                                        
11 Proposição realizada pelo deputado federal Alceni Guerra – Partido Democratas - Paraná.  
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provisória), mas também, e principalmente, pelo seu conteúdo referente à flexibilização do 

currículo e devido aos aspectos ainda obscuros da proposta, como a utilização de 

“profissionais de notório saber” e às possibilidades de sua operacionalização.    

O entendimento de educação integral, encontrado na maior parte da legislação 

analisada até aqui, aponta para duas concepções principais: a primeira e mais corrente é a de 

educação integral como ampliação da jornada escolar, ou simplesmente educação em tempo 

integral; e a segunda, que de certa forma complementa a primeira, é a de educação integral 

como promotora da proteção integral da criança e do adolescente, da qual partem os 

elementos de ampliação das funções da escola, colocando-a, muitas vezes, como um espaço 

de implementação de políticas assistencialistas. Estas concepções estão mais presentes, 

inclusive, que a concepção de educação integral como uma educação que promova uma 

formação integral do indivíduo, que aparece de forma secundária e pontual nos documentos 

analisados.    

As concepções de escola e de educação integral, que se evidenciam de forma mais 

persistente nas políticas, refletem uma visão de estrapolação do papel da escola na sociedade, 

responsabilizando e cobrando dos indivíduos (professores e gestores), que compõem esse 

setor, resultados sociais que excedem por completo sua capacidade de atuação, além de 

usurpar da escola o papel de centralidade na produção e difusão de conhecimento escolar e 

formação intelectual do indivíduo, perspectiva que deveria compor parte central de uma 

educação que se propõe integral.   

Entretanto, e apesar de todas as críticas que são necessárias em relação a essas 

concepções de educação integral, presentes nas políticas públicas de educação 

contemporâneas, outro conceito de educação integral, ainda mais problemático, tem 

aparecido, como é o caso da PEC 134/07, já citada anteriormente, que entende a educação 

integral como estratégia para diminuir a criminalidade. Nas palavras do proponente, 

Deputado Alcenir Guerra, "muitas crianças e adolescentes ainda se encontram fora da 

escola, vadiando pelas ruas, prostituindo-se, drogando-se, exercendo trabalho proibido em 

lei ou até mesmo praticando delitos" (BRASIL, 2008). Mais perigosa e aviltante essa 

perspectiva pretende manter os estudantes na escola a qualquer custo, sob a justificativa de 

que criança e adolescente na escola não cometem crimes, trazendo uma concepção de 

criminalização prévia da classe trabalhadora e dos seus filhos, estudantes da escola pública. 

Seguindo esta lógica, a educação em tempo integral passaria a cumprir um papel de 

encarceramento.  
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Segundo Silva e Silva (2012), as iniciativas de implementação de projetos de 

educação integral em tempo integral no Brasil desde o Governo FHC, passando pelos 

governos de Lula e Dilma, foram regidas  

 

por acordos assinados entre o governo brasileiro e os organismos multilaterais, como 

o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, os quais orientavam para a 

necessidade de controlar a pobreza, visando amenizar os custos sociais e humanos 

de um capitalismo que, para enfrentar sua crise, reestrutura sua lógica de produção e 

pressiona as nações a diminuírem suas Políticas Públicas, reduzindo gastos com 

políticas sociais, desregulamentando o trabalho, destruindo direitos e gerando o 

aumento do desemprego, da fome e da miséria. A escola pública básica, a partir 

desse momento começa a passar por um processo de reconfiguração de suas 

funções, diante das demandas para a formação de novo trabalhador flexível e, 

simultaneamente, vai assumindo novas funções em substituição às políticas sociais 
de cunho universalistas (SILVA; SILVA, 2012, p.47-48).     

 

Seguindo uma lógica de reestruturação produtiva e exacerbação dos mecanismos 

de exploração da classe trabalhadora, fica claro o porquê de a escola assumir um papel de 

instituição assistencial e de ampliação da jornada, ou seja, “mais trabalho para os pais e mais 

escola para os filhos” (SILVA; SILVA, 2012, p. 49).  

Com base na análise das políticas educacionais de educação integral de 1988 até 

hoje, o que fica mais evidente é que a ideia de educação integral como ampliação da 

jornada escolar perpassa todas as políticas de educação do período e vem ganhando cada vez 

mais força nas proposições legais e no discurso político de diversos grupos e partidos de 

colorações diversas e com objetivos também diversos. 

 Fica claro, ainda, que a ampliação da jornada escolar, enquanto perspectiva, tem 

se colocado como uma política de Estado, entretanto, as concepções que acompanham essas 

políticas intituladas genericamente de educação integral, ou simplesmente educação em 

tempo integral, mudam e se adéquam, muitas vezes, aos projetos políticos governamentais.   

Por fim, fazendo uma reflexão sobre as principais concepções de educação 

integral que analisamos, desde o início do século XX até hoje, podemos apontar a existência 

de três tendências preponderantes que percorreram, com suas variações e especificidades, 

todo esse período:  

1 - educação integral como promotora de uma formação integral dos indivíduos, nos mais 

variados aspectos, a depender da fundamentação teórica, pedagógica ou política do grupo que 

a defenda;  

2 - educação integral como ampliação das funções da escola, ou seja, que proporcione ao 

estudante outros benefícios para além da formação intelectual, como, por exemplo, 
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alimentação, assistência médica, um tipo diferenciado de sociabilidade, entre outros 

benefícios. Pudemos perceber que esse aspecto se identifica, muitas vezes, com o 

assistencialismo;  

3 - educação integral como ampliação da jornada escolar, apresentada frequentemente 

como educação em tempo integral ou escola de tempo integral.  

Essas três concepções, ocasionalmente, se confundem ou são colocadas em 

oposição, mas, na maioria das vezes, se complementam para fundamentar as experiências de 

educação integral desenvolvidas no Brasil ao longo desse período.   
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2. CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO INTEGRAL CONTEMPORÂNEAS 

 

Neste capítulo, temos como objetivo principal aprofundar a compreensão acerca 

das concepções de educação integral contemporâneas no Brasil, e, para isso, analisamos 

inicialmente um importante documento de fundamentação do PME, “Educação Integral: 

texto referência para o debate nacional”, bem como algumas concepções expostas nos sítios 

das principais fundações e instituições, representantes de setores da iniciativa privada, que 

defendem e divulgam propostas de educação integral para a escola pública. Debruçamo-nos, 

também, ainda que sucintamente, sobre a Lei 13.415/17 que trata da reforma do ensino médio 

e traz como uma de suas principais definições a ampliação da jornada escolar para todo este 

segmento.   

Outro ponto importante abordado neste capítulo é a concepção de educação 

integral defendida pelo ProEI. Utilizamos, principalmente, o documento de fundamentação do 

ProEI “Programa de Educação Integral (ProEI): da ampliação do tempo e do currículo 

escolar à formação humana integral”, além de entrevista realizada com membro da 

coordenação do programa.    

Nossa principal finalidade com essas análises é contextualizar a concepção de 

educação integral do ProEI junto às concepções contemporâneos sobre o tema, além de traçar 

um paralelo entre tais noções, observando as congruências e incongruências no que dizem 

respeito aos seus fundamentos, suas intenções e seus propósitos que fundamentam o currículo 

prescrito.  

 

 2.1. AS CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL DO SÉCULO XXI 

 

Como já apontamos anteriormente, o ano de 2007 foi um marco para as políticas 

públicas de educação integral, mas, principalmente, representou a consolidação de uma 

concepção de educação integral que seria, a partir daí, executada em todo Brasil. O que 

representa esse marco é a implementação do PME, que tinha como um de seus objetivos atuar 

como indutor de políticas e programas de educação integral em todo país desde então. As 

concepções de educação e educação integral propagadas com base no PME repercutiram em 

programas de educação integral elaborados por redes estaduais e municipais, da mesma forma 

que repercutiram na implementação do ProEI na Bahia.  
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O texto Educação Integral: texto referência para o debate nacional compõe a 

trilogia Série Mais Educação
12

 e, de acordo com o que é defendido no próprio documento, 

“tem o propósito de contribuir para a conceituação, operacionalização e implementação do 

Programa Mais Educação” (BRASIL, 2009a, p. 06), ademais, o trabalho afirma que “esta 

trilogia, no contexto das políticas educacionais brasileiras, propõe-se a animar o debate e a 

construção de um paradigma contemporâneo de Educação Integral, que possa constituir-se 

como legado qualificado e sustentável” (BRASIL, 2009a, p. 07).  Escolhemos tal documento 

para compor nossas análises, pois é nele que se explicita, de forma mais completa, a 

concepção que sustenta esta proposta de educação integral, que vai reverberar em programas 

como o ProEI na Bahia.  

O documento tem como finalidade expor a concepção de educação integral que se 

deseja implementar. Justifica sua necessidade como uma política de inclusão e assistência 

social e como, alicerçado nisso, pode empreender “tanto uma qualificação dos processos de 

ensino característicos da escolarização, quanto participação do aluno em projetos 

socioculturais e ações educativas” (BRASIL, 2009a, p. 24).  

Conseguimos identificar nesse documento quatro argumentos basilares que 

fundamentam essa proposta e que expressam sua concepção de educação e de educação 

integral. São eles: a escola como espaço de proteção social da criança e do adolescente; a 

ampliação do tempo e do espaço escolar; o uso das ‘parcerias’; e a qualificação da educação a 

partir de uma formação integral. Analisamos a seguir cada aspecto desta concepção.  

 

1) A escola como espaço de proteção social da criança e do adolescente 

 

O argumento da escola como um espaço de proteção é baseado no princípio de 

proteção integral da criança, do adolescente e do jovem e na ampliação das funções da escola. 

Essa noção de proteção integral presente na Constituição de 1988 e no ECA não elege a 

escola como promotora exclusiva ou principal desse princípio, e sim a família, a sociedade e o 

Estado. A escola, inclusive, entra como um dos elementos que compõe os direitos sociais 

essenciais de crianças, adolescentes e jovens, no caso o direito à educação.  

A noção de escola ampliada em suas funções, defendida pelo PME e também pelo 

ProEI, transfere para a escola uma série de responsabilidades sociais, como alimentação, 

                                                        
12 A Série Mais Educação é composta por três cadernos, que são: 1º Caderno, Gestão Intersetorial no Território; 

o 2º Caderno, Educação Integral: texto referência para o debate nacional; e o 3º Caderno, Rede de Saberes Mais 

Educação. Os Cadernos foram publicados em 2009, produzidos e promovidos pelo MEC, a partir da Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), e organizados por Jaqueline Moll. 
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saúde, segurança, entre outras, que muitas vezes ela não está preparada para suprir. Além de 

ser questionável as condições objetivas dessa escola em assumir tais responsabilidades, 

indagam-se também as consequências de se retirar dela a centralidade enquanto espaço de 

produção e troca do conhecimento historicamente produzido e sistematizado, principalmente, 

para a classe trabalhadora e seus filhos, estudantes da escola pública, em que, de maneira 

geral, esse é o único espaço onde o acesso metódico e contínuo a esse conhecimento tem a 

possibilidade de ocorrer. 

 

Nesse duplo desafio – educação/proteção – no contexto de uma ‘Educação Integral 

em Tempo Integral’, ampliam-se as possibilidades de atendimento, cabendo à escola 

assumir uma abrangência que, para uns, a desfigura e, para outros, a consolida como 

um espaço realmente democrático. Nesse sentido, a escola pública passa a 

incorporar um conjunto de responsabilidades que não eram vistas como 

tipicamente escolares, mas que, se não estiverem garantidas, podem inviabilizar 

o trabalho pedagógico (BRASIL, 2009a, p. 17, grifos nossos). 

 

Uma questão surge diante da defesa acima apresentada: a inviabilização do 

trabalho pedagógico, que se dá por conta da situação social dos estudantes da escola pública, 

pode ser solucionada a partir da escola? Ou melhor, problemas como a fome, o adoecimento, 

a ausência da família, a violência urbana e familiar, a que estão sujeitos tais estudantes, 

podem ser resolvidos na escola e por intermédio dela? Dar a escola um caráter assistencialista 

é o caminho para solucionar os problemas sociais e conflitos de classe cada dia mais acirrados 

na sociedade contemporânea? O documento analisado tende a defender que sim. 

O ponto de partida dessa concepção de educação integral baseia-se na 

caracterização dos estudantes da escola pública como em “situação de risco e vulnerabilidade 

social” e na necessidade de se “ofertar condições sociais básicas para que o indivíduo possa 

gozar, de forma plena, de uma educação integral de qualidade, por meio da perspectiva da 

proteção integral” (PINHEIRO, 2009, p. 96).  

 

É importante assumir que a situação de vulnerabilidade e risco social, embora não 

seja determinante, pode contribuir para o baixo rendimento escolar, para a 

defasagem idade/série e, em última instância, para a reprovação e a evasão escolares 

(BRASIL, 2009a, p. 11, grifos nossos).  

 

Ao considerar os contextos de vulnerabilidade e risco social, é preciso reconhecer 

que a educação constitui-se em importante recurso para o rompimento com os 

ciclos de pobreza, e este é o desafio convergente e o compromisso das principais 

políticas sociais do Brasil na atualidade. Vale destacar que já são observadas, no 

país, iniciativas de articulação entre as políticas públicas de diferentes áreas sociais. 

A Assistência Social e a Educação, por exemplo, têm a frequência à escola como 
critério para a permanência no Programa Bolsa Família, sendo verificada por uma 

articulação de ações interministeriais (BRASIL, 2009a, p. 45, grifos nossos).  
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Em decorrência de tal diagnóstico e caracterização, se justifica a implementação 

de políticas de assistência social por intermédio da escola e, inclusive, se enfatiza a 

necessidade de propagação de programas de educação integral que tenham essa mesma 

perspectiva para o combate a problemas da esfera educacional, como baixo rendimento 

escolar, repetência, abandono e evasão e, consequentemente, para o combate à pobreza.  

Não se deve ter receio de assumir que a escola, neste momento, tem ocupado esse 

lugar central no “cuidado” às crianças e aos jovens, ainda que enfrentando 

inúmeros desafios e fazendo-o de modo solitário. Além disso, é preciso salientar o 

fato de que a instituição escolar, por vezes, não tem sabido estabelecer um diálogo 
com a sociedade, o que pode estar associado a convicções e crenças que impedem a 

leitura do momento histórico que exige novas formas de funcionamento das 

instituições, a partir do redirecionamento de sua função (BRASIL, 2009a, p. 29, 

grifos nossos). 

 

Algumas questões derivam dessa problemática. A primeira, e mais importante, é a 

compreensão da educação, a escola especificamente, como um espaço independente em 

relação ao conjunto da sociedade, em que problemas, como o da pobreza, por exemplo, 

consigam ser solucionados; o que não condiz com a realidade. Sobre essa questão, Pimentel 

(2012) aponta que: 

 

A escola tem sido um alvo das ações estatais no sentido de implementar programas e 

políticas de combate à pobreza. Entretanto, a escola inserida no contexto da 

totalidade social não tem em si a capacidade de resolver os problemas sociais 

oriundos das contradições inerentes ao processo de acumulação e expansão do 
capital (PIMENTEL, 2012, p. 238-239, grifos nossos). 

 

Não se pode negar os efeitos nocivos do empobrecimento e precarização das 

condições de vida da classe trabalhadora em seu processo de escolarização e formação, 

todavia, cabe o questionamento se a inserção de políticas de caráter assistencialista no 

contexto escolar seria de fato a melhor solução; sem contar com a estigmatização da classe 

trabalhadora, colocada numa posição de passividade frente aos problemas sociais que a aflige. 

Quanto a esse assunto, Arroyo (2012, p. 37), apesar de afirmar que a intenção da 

SECAD/MEC é de “se contrapor a visões de protagonismos negativos”, alerta: 

  

Pensemos em outra visão negativa da infância-adolescência populares destinatárias 
desses programas que exigem extremo cuidado, como por exemplo, ver essas 

infâncias-adolescências em risco e em vulnerabilidade social e moral. A 

inferiorização mental, intelectual e cultural com que foram pensados os setores 

populares foi acompanhada de sua inferiorização moral ao longo da história, desde a 

empreitada colonial civilizatória (ARROYO, 2012, p. 37, grifos nossos).    
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Será essa a visão mais adequada de programas como Programa Mais Educação, 

Escola de Tempo Integral, Escola Integrada, de turnos-extras, e mais tempo escolar? 

Podem ser reduzidos a mecanismos de moralização ou reforço, recuperação, 

suplência, compensação, elevação de médias em provas de resultados 

quantificáveis? Se assim forem, estarão cumprindo um papel histórico funesto: 

reforçar históricas visões negativas, preconceituosas, segregadoras e 

inferiorizantes dos coletivos populares e de suas infâncias e adolescências que 

com tanto custo chegam às escolas (ARROYO, 2012, p. 37, grifos nossos).     

     

O mais importante neste debate é a compreensão dos limites da escola enquanto 

instituição para a solução de problemas sociais candentes, bem como a verdadeira necessidade 

de reafirmá-la como um espaço onde todos os esforços sejam direcionados para sua função 

social mais fundamental, a de socialização do conhecimento. 

 

2) Ampliação do tempo e do espaço escolar 

 

A ampliação da jornada escolar esteve presente na maioria das propostas de 

educação integral ao longo do século XX e sempre foi questão central para esse tipo de 

proposta educacional. No século XXI, continua como ponto primordial no debate da educação 

integral, e soma-se a isso a questão da ampliação dos espaços.   

 

Falar sobre Educação Integral implica, então, considerar a questão das variáveis 

tempo, com referência à ampliação da jornada escolar, e espaço, com referência 

aos territórios em que cada escola está situada. Tratam-se de tempos e espaços 

escolares reconhecidos, graças à vivência de novas oportunidades de aprendizagem, 
para a reapropriação pedagógica de espaços de sociabilidade e de diálogo com a 

comunidade local, regional e global (BRASIL, 2009a, p. 18, grifos nossos). 

 

O entendimento acerca do significado da ampliação da jornada escolar não é 

unânime entre os principais autores que discutem a questão no Brasil. Alguns a colocam como 

elemento indispensável no processo de qualificação da educação pública
13

, enquanto outros
14

 

entendem que a mesma deve vir acompanhada da qualidade desse tempo, alertando para a 

possibilidade de se estabelecer uma ampliação de mais tempo da escola que já se tem. De 

acordo com Cavaliere (2007):  

 

A ampliação do tempo diário de escola pode ser entendida e justificada de diferentes 

formas: (a) ampliação do tempo como forma de se alcançar melhores resultados da 

ação escolar sobre os indivíduos, devido à maior exposição desses às práticas e 

rotinas escolares; (b) ampliação do tempo como adequação da escola às novas 

condições da vida urbana, das famílias e particularmente da mulher; (c) ampliação 

                                                        
13 Podemos citar alguns estudos que defendem essa perspectiva: Coelho (2009), Kerstenetzky (2006).  
14 Além de Cavaliere (2007), já citada, podemos apontar Arroyo (2012) que, em certa medida, também questiona 

os elementos referentes à qualidade da ampliação da jornada escolar.  
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do tempo como parte integrante da mudança na própria concepção de 

educação escolar, isto é, no papel da escola na vida e na formação dos 

indivíduos. [...] Reduzir as potencialidades da ampliação do tempo de escola à 

busca de mais eficiência nos resultados escolares ou à adaptação às rotinas da vida 

urbana contemporânea limita os possíveis sentidos ou significados educacionais 

inovadores dessa ampliação. Entretanto, parece evidente que a maior quantidade 

de tempo não determina por si só, embora possa propiciar práticas escolares 

qualitativamente diferentes (CAVALIERE, 2007, p. 1016-1017, grifos nossos). 

 

O documento analisado aponta para a essencialidade da extensão da jornada, 

colocando-a como uma necessidade para esse tipo de escola. Contudo, o aspecto referente ao 

tempo de permanência na escola está associado, nesta concepção, à ampliação também dos 

espaços, e isso se daria alicerçado na criação de ‘comunidades de aprendizagem’, a partir da 

perspectiva das ‘cidades educadoras’
15

, na criação de ‘redes sócio-educativas’ e das ditas 

‘parcerias’.  

 

Para desenvolver esse projeto comum, a escola e demais instituições sociais podem 

ser orientadas a se constituir como uma ‘comunidade de aprendizagem’. [...] Para 
que a escola funcione como uma comunidade de aprendizagem, constituída pela 

reunião de diferentes atores e saberes sociais, que constrói um projeto 

educativo e cultural próprio e como ponto de encontro e de legitimação de 

saberes oriundos de diferentes contextos, é necessário o estabelecimento de 

políticas socioculturais (BRASIL, 2009a, p. 30-31, grifos nossos). 

 

A ideia de redes sócio-educativas coloca-se na perspectiva de criar uma outra 

cultura do educar/formar, que tem na escola seu locus catalisador, mas que a 

transcende, para explorar e desenvolver os potenciais educativos da 

comunidade. Reconhece que o ambiente social é espaço de aprendizagem e assim 

deve ser considerado pelos sujeitos que se enxergam como aprendizes permanentes 
da vida. A comunidade no entorno da escola também aprende a envolver-se com 

esse processo educativo e a reconhecer, como espaços educativos, uma praça, uma 

rua, um parque, uma biblioteca, um clube, um teatro, um cinema, uma associação de 

bairro, um pátio, entre múltiplas experiências e possibilidades de convivências nos 

territórios (BRASIL, 2009a, p. 45, grifos nossos).  

 

Ao se enfrentar a distância que hoje caracteriza as relações entre escola e 

comunidade é que se pode ampliar a dimensão das experiências educadoras na vida 

dos estudantes, promovendo a qualificação da educação pública brasileira. Para isso, 

as diversas experiências comunitárias precisam estar articuladas aos principais 

desafios enfrentados por estudantes e professores. [...] Quando a escola compartilha 

a sua responsabilidade pela educação, ela não perde seu papel de protagonista, 
porque sua ação é necessária e insubstituível, porém não é suficiente para dar conta 

da tarefa da Educação Integral (BRASIL, 2009a, p. 32, grifos nossos).     
 

                                                        
15 Em consulta ao sítio das Cidades Educadoras, disponível em português, encontramos as seguintes informações 

e definições: “Este conceito ganhou força e notoriedade com o movimento das Cidades Educadoras, que teve 

início em 1990 com o I Congresso Internacional de Cidades Educadoras, realizado em Barcelona, na Espanha. 

[...] A Associação Internacional de Cidades Educadoras reúne mais de 482 cidades em 36 países do globo. 

Atualmente, 16 municípios compõem a Rede Brasileira de Cidades Educadoras. [...] Uma Cidade Educadora é 

aquela que, para além de suas funções tradicionais, reconhece, promove e exerce um papel educador na vida dos 

sujeitos, assumindo como desafio permanente a formação integral de seus habitantes. Na Cidade Educadora, as 

diferentes políticas, espaços, tempos e atores são compreendidos como agentes pedagógicos, capazes de apoiar o 

desenvolvimento de todo potencial humano” (CIDADES EDUCADORAS, 2017).  
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Nota-se que o texto indica elementos como a distância entre escola e comunidade 

e a insuficiência para exercer suas funções, e como solução aponta para o compartilhamento 

de responsabilidades. Diante dessa constatação, a escola deve extrapolar seus muros e buscar 

parcerias e inserção nesse espaço comunitário para dar conta de ampliar sua jornada e seus 

conteúdos curriculares, estabelecendo um diálogo com a comunidade e com a cidade.  

O que de fato significa, na prática, essa ampliação do tempo e do espaço escolar e 

como ela acontece? Essa perspectiva reflete somente o questionamento da escola como uma 

“instituição totalizante” ou isso revela sintomas da precarização da estrutura escolar, das 

relações de trabalho dentro da escola, entre outros fatores? Será que as nossas escolas têm 

estrutura física e organizacional para comportar uma jornada escolar ampliada, dentro ou até 

mesmo fora dela? Esta pesquisa e também nossa experiência enquanto professora de escolas 

inseridas nesta proposta mostram que, na maioria das vezes, não.  

O que podemos constatar é um processo de implementação desses programas – no 

nosso caso, a constatação se dá diretamente sobre a implementação do ProEI –, sem que haja 

um planejamento estrutural prévio dessas escolas para o recebimento de tais propostas, já que 

não possuem uma estrutura mínima para comportar uma jornada escolar ampliada com espaço 

físico suficiente, cozinhas devidamente equipadas, refeitórios, banheiros, vestiários, quadra de 

esportes, salas com recursos de áudio visual e computadores, quantidade satisfatória de 

funcionários que possam prover apoio pedagógico e manutenção dos espaços. Enfim, o que 

notamos é um descompasso em relação às necessidades estruturais dos prédios das escolas de 

educação integral e sua proposta pedagógica de permanência na escola e de atividades 

diversas e “inovadoras” que devem ser realizadas neste espaço. De acordo com Barbosa 

(2013), 

 

podemos afirmar que o Mais Educação utiliza o paradigma das Cidades Educadoras 

se apropriando da crítica foucaultiana à escola “autoritária” da modernidade, para 

justificar a economia de investimento na construção de espaços adequados para a 

realização das atividades do turno ampliado, os quais custariam caro à União. Por 

outro lado, descentralizam para as escolas esta tarefa de construir os “territórios 

educativos”, fazendo com que gestores escolares e professores passem a garimpar 

espaços que possam ser utilizados, com o auxílio da comunidade, das entidades de 

bairro, instituições privadas etc. (BARBOSA, 2013, p. 10). 

 

A responsabilização dessa ampliação recai sobre professores e gestores, 

principalmente, no sentido de esses sujeitos serem os encarregados por proporcionar essa 

“conexão” da escola com a comunidade, ou seja, a escola que deve estabelecer essas relações 

e proporcionar a seus estudantes a experiência de aprender a partir da cidade. E mais, não 
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existe, no documento analisado, nenhuma indicação no sentido de apontar as condições para 

que isso seja feito. Segundo Silva e Silva (2012), 

 

Podemos observar uma ressignificação da relação escola-comunidade, proposta pelo 

pragmatismo liberal, a partir da ampliação do conceito de instituição escolar. Esta 

ampliação vem sendo fundamentada na ideia de interação de saberes escolares e 

comunitários, e na ideia de interculturalidade [...]. Porém, é possível considerarmos 

também que tal ressignificação abre espaço para mais um movimento de 

desresponsabilização neoliberal, no que se refere à construção e ampliação física de 

escolas, já que a relação escola-comunidade nesta proposta deve se dar através do 
apoio das redes sociais constituídas por espaços não institucionais de educação 

(SILVA; SILVA, 2012, p. 87).       

 

Um viés para essa análise nos leva a pensar a inserção dessa escola num contexto 

de estado gerencialista
16

, neoliberal, que, além de transferir responsabilidades, corta custos e 

investimentos, ao mesmo tempo em que propõe a ampliação de funções e obrigações da 

escola e estabelece metas e testes para verificá-las. Desta forma, podemos associar essas duas 

variáveis da seguinte forma: a ampliação do tempo à visão assistencialista da política de 

educação; e a ampliação do espaço a uma perspectiva gerencialista e neoliberal do estado.  

 

3) O uso das “parcerias”  

 

 A utilização das ditas “parcerias”, de acordo com o documento analisado, pode ocorrer 

entre a escola e agentes públicos (“gestão intersetorial”) e entre a escola e a sociedade civil 

(“gestão comunitária participativa”).  

 

A necessária construção de projetos político-pedagógicos requer estratégia de 

mobilização, para que os processos educativos sejam pensados por meio da 

construção de redes sócio-educativas, a partir da relação dialógica entre a escola 

e a comunidade. Nesses projetos, a escola tem o papel de sede e centro, mas o fluxo 

de saberes a transborda em busca de valores, conhecimentos, experiências e 

recursos disponíveis localmente: nas universidades, em instituições de educação 

não-formal, nas escolas técnicas, nas empresas, nas ONGs, nos movimentos 

sociais e nas pessoas, em geral (BRASIL, 2009a, p. 46, grifos nossos).  

 

A portaria normativa interministerial nº- 17 de 2007, que institui o PME, expõe 

como uma atribuição do programa “estimular parcerias nos setores público e privado visando 

à ampliação e ao aprimoramento do Programa; [...] e sensibilizar e orientar outros parceiros 

visando à integração de suas ações em curso ao Programa Mais Educação” (BRASIL, 2007c).  

                                                        
16 Para o debate sobre o gerencialismo na esfera educacional, podemos citar os estudos de Shiroma e Campos 

(2006) e Silva (2014).  
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A utilização das parcerias segue a lógica da ampliação dos espaços por meio da 

construção das “redes sócio-educativas”, em que a escola busca “valores, conhecimentos, 

experiências e recursos disponíveis localmente”. Essas parcerias e essa busca por recursos 

patrocinada pela iniciativa privada refletem negativamente na necessidade candente de 

fortalecimento da escola pública enquanto instituição. Tal lógica demonstra não só uma 

necessidade de diálogo com a comunidade, mas a fragilidade dos recursos disponíveis para 

escola pública como um todo e, especialmente, para a escola pública em tempo integral. Além 

disso, é preciso ponderar sobre os seus aspectos ideológicos, ou seja, a possibilidade de 

“valores, conhecimentos, experiências” que interessam à iniciativa privada serem propagados 

pela escola pública, sem contar os riscos iminentes de sua privatização, em uma conjuntura na 

qual esta instituição tem sido, cada vez mais, assediada pela iniciativa privada. 

 

 

4) A qualificação da educação a partir de uma formação integral 

 

Outro aspecto fundamental desta proposta é a concepção de formação integral. De 

acordo com o documento, “a educação integral se caracteriza pela ideia de uma formação 

mais completa possível para o ser humano” (BRASIL, 2009a, p.15). O aspecto da formação 

perpassa vários enfoques nesta visão, sendo que um dos mais recorrentes no documento é a 

necessidade de uma conexão com a comunidade e com a cidade. 

 

 

Nessa perspectiva, entende-se que o tempo qualificado é aquele que mescla 

atividades educativas diferenciadas e que, ao fazê-lo, contribui para a formação 

integral do aluno, para a superação da fragmentação e do estreitamento 

curricular e da lógica educativa demarcada por espaços físicos e tempos 

delimitados rigidamente (BRASIL, 2009a, p. 28, grifos nossos). 

 

Desse modo, a instituição escolar é desafiada a reconhecer os saberes da 

comunidade, além daqueles trabalhados nos seus currículos, e com eles promover 

uma constante e fértil transformação tanto dos conteúdos escolares quanto da vida 

social (BRASIL, 2009a, p. 33). 

 
 

Para tanto, o documento enfatiza a necessidade de inovações curriculares pautadas 

nos argumentos destacados acima. Ademais, indica também o que se deve priorizar enquanto 

conteúdos para esse currículo:  

  

[...] re-significação da relação com a natureza, na perspectiva da sustentabilidade 

ambiental, na pauta da construção de um projeto de sociedade democrática em 
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relação ao acesso, usufruto, produção e difusão de saberes, espaços, bens culturais e 

recursos em geral, numa interação em rede com diferentes espaços sociais da cidade. 

[...] criação de estratégias que assegurem às crianças, aos adolescentes e aos jovens o 

acesso aos veículos de comunicação, ao domínio de diferentes linguagens, à prática 

da leitura, à crítica e, principalmente, à produção de comunicação como instrumento 

de participação democrática. Trata-se de instituir uma mobilização consequente para 

a formação que reconheça a diversidade como patrimônio imaterial fundamental da 

sociedade, que incentive a educação ambiental e o respeito aos direitos humanos 

(BRASIL, 2009a, p. 27-28). 

 

 

Além de inovações curriculares que privilegiam os conteúdos referidos acima, 

esta proposta também se vincula à necessidade de uma qualificação da educação pública para 

o combate à repetência e à evasão, apoiada no Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação, que afirma a necessidade de se “combater a repetência, dadas as especificidades de 

cada rede, pela adoção de práticas como aulas de reforço no contra turno, estudos de 

recuperação e progressão parcial” (BRASIL, 2007b), e de “ampliar as possibilidades de 

permanência do educando sob responsabilidade da escola para além da jornada regular” 

(BRASIL, 2007b).  

Da mesma maneira, esta proposta de educação integral estabelece uma vinculação 

direta com o “alcance de metas para o desempenho escolar”:  

 

a política de Educação Integral, em questão, é debatida em interface com a avaliação 

de desempenho nas habilidades expressas no domínio da Língua Portuguesa (com 

foco na leitura) e no domínio da Matemática (com foco na resolução de problemas), 
por meio da Prova Brasil (BRASIL, 2009a, p. 30, grifos nossos). 

 

               Apesar de se defender uma concepção de educação que objetiva estabelecer uma 

formação pela e para a vida, contraditoriamente, o documento assume a lógica de política 

educacional assistencialista e coloca a política de educação integral como um caminho para se 

alcançar metas estabelecidas, principalmente pelas testagens estandardizadas, como a Prova 

Brasil. Da mesma maneira, apesar de a educação integral, a partir dessa visão, se basear numa 

formação completa, que abranja os sabres da comunidade juntamente com inovações 

curriculares, compreendendo a formação como parte constituinte da vida, almeja-se uma 

qualificação da educação no sentido de superação de problemas, como repetência, abandono e 

evasão, além do alcance de metas. 

Nesse sentido, cabe uma crítica importante a essa perspectiva de educação 

integral, cuja promoção da ampliação da jornada escolar tem com objetivos, também, 

promover reforço escolar e alcance de metas. A ampliação da jornada escolar com aulas 
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regulares no contra turno, muitas vezes das mesmas disciplinas já trabalhadas, como 

português e matemática, por exemplo, caracterizada como reforço escolar, indica uma 

debilidade tanto na oferta das disciplinas da Base Nacional Comum, como em se pensar uma 

educação integral que amplie de fato o horizonte formativo das crianças e adolescentes, lhes 

oferecendo algo a mais do que a escola já disponibiliza.  

Assim, a proposta de educação integral pensada e executada por Anísio Teixeira 

no século passado, por exemplo, parece avançar um pouco mais nessa questão, uma vez que a 

mesma apostou numa estrutura escolar que possibilitasse um contra turno com atividades que 

viessem a enriquecer e complementar o currículo escolar, explorando outros aspectos da 

formação humana, tais como educação física, esporte, teatro, música, artes em geral, oficinas 

de trabalhos manuais, leitura, entre outros. O autor se manifesta da seguinte forma, referindo-

se ao que uma escola de educação integral deve oferecer aos estudantes:  

 

A filosofia da escola visa a oferecer à criança um retrato da vida em sociedade, com 
as suas atividades diversificadas e o seu ritmo de "preparação" e "execução", dando-

lhe as experiências de estudo e de ação responsáveis. Se na escola-classe predomina 

o sentido preparatório da escola, na escola-parque, nome que se conferiu ao conjunto 

de edifícios de atividades de trabalho, sociais, de educação física e de arte, 

predomina o sentido de atividade completa, com as suas fases de preparo e de 

consumação, devendo o aluno exercer em sua totalidade o senso de responsabilidade 

e ação prática, seja no trabalho, que não é um exercício, mas a fatura de algo 

completo e de valor utilitário, seja nos jogos e na recreação, seja nas atividades 

sociais, seja no teatro ou nas salas de música e dança, seja na biblioteca, que não é 

só de estudo, mas de leitura e de fruição dos bens do espírito (TEIXEIRA, 1962, p. 

21). 

 

  Entretanto, Teixeira (2007) tinha plena consciência da necessidade de pensar a 

respeito da relação entre a estrutura escolar e a ampliação da jornada escolar.   

 

O sistema escolar para isso funcionará em dois turnos, para cada criança. Em dois 

turnos para crianças diversas de há muito vem funcionando. Daqui por diante será 

diferente: no primeiro turno a criança receberá, em prédio adequado e econômico, o 

ensino propriamente dito; no segundo receberá, em um parque-escola aparelhado e 

desenvolvido, a sua educação propriamente social, a educação física, a educação 

musical, a educação sanitária, a assistência alimentar e o uso da leitura em 

bibliotecas infantis e juvenis (TEIXEIRA, 2007, p. 235). 

 

O que podemos constatar é que a ampliação da jornada escolar se efetiva hoje, na 

maioria dos casos, com atividades dentro do espaço da sala de aula e com replicação 

curricular e/ou metodológica, o que limita essa ideia de uma educação “mais completa 

possível”, e isso se dá, muitas vezes, também por debilidades estruturais das escolas.  
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Em resumo, a concepção de escola de educação integral contemporânea é aquela 

que pretende promover um espaço de proteção social para o estudante, com jornada ampliada, 

numa tentativa de estender, também, seus espaços para ‘além dos muros da escola’, 

utilizando-se de ‘parcerias’ e criando ‘comunidades de aprendizagem’, com vistas à 

‘formação integral’ dos estudantes e à qualificação do ensino, tendo como resultado o alcance 

das metas estabelecidas. 

  

A educação integral defendida pela iniciativa privada 

 

Outro aspecto importante para a compreensão da concepção de educação integral 

contemporânea são as visões de educação integral defendidas pelas fundações e organizações 

não governamentais, instituídas e/ou cofinanciadas pela iniciativa privada, inclusive com a 

prestação de serviços, como consultorias e elaboração de projetos de educação integral para as 

redes públicas de educação. Em nossa pesquisa, visitamos alguns dos sítios virtuais dessas 

fundações e analisamos o que defendem como proposta de educação integral.  

As instituições que selecionamos foram: o Centro de Referência em Educação 

Integral, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária – 

CENPEC, o Instituto Inspirare, a Fundação Itaú Social e o Instituto Ayrton Senna. Nosso 

primeiro contato com essas instituições se deu a partir de uma formação para gestores de 

escolas de educação integral do ProEI, promovida pela SEC-BA, com a participação do 

Centro de Referência em Educação Integral. Numa pesquisa mais acurada identificamos 

inúmeras instituições que participam e/ou co-financiam o Centro de Referência em Educação 

Integral e a partir daí selecionamos as instituições que tem como foco central o fomento à 

educação integral: o CENPEC e o Instituto Inspirare. Além disso, selecionamos mais duas 

instituições, a Fundação Itaú Social e o Instituto Ayrton Senna, que tem propostas de 

educação mais gerais e incluem em seus projetos iniciativas e metas específicas sobre 

educação integral.   

O Centro de Referência em Educação Integral
17

 se apresenta da seguinte maneira:  

 

                                                        
17

 De acordo com seu sítio na internet, o Centro de Referencia em Educação Integral, originado em 2013, é um 

programa desenvolvido pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) Cidade Escola 

Aprendiz que tem como principais mantenedores o Grupo CCR, Fundação Bradesco, Fundação Itaú Social, 

Instituto C&A, Instituto Natura, entre outros.  Os principais programas desenvolvidos pela Cidade Escola 

Aprendiz são, além do Centro de Referencia em Educação Integral, Aluno Presente, Cidades Educadoras e 

Comunicação para o Desenvolvimento (CENTRO..., 2017). 
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O Centro de Referências em Educação Integral é uma iniciativa da Associação 

Cidade Escola Aprendiz em parceria com outras organizações não governamentais e 

com o apoio da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e 

da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) 

para promover a pesquisa, o desenvolvimento, aprimoramento e difusão gratuita de 

referências, estratégias e instrumentais que contribuam para a formulação, 

gestão e avaliação de políticas públicas de Educação Integral no Brasil. [...] 

Com a proposta de pesquisar e sistematizar caminhos possíveis para fortalecer a 

educação integral como agenda prioritária no país, o programa é gerido e 

cofinanciado pela Fundação Itaú Social, Fundação SM, Instituto Inspirare, Instituto 

Natura e Instituto C&A e Instituto Oi Futuro. Em sua estrutura de gestão também 
participam a Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais (FLACSO), o 

escritório Cenários Pedagógicos, o Cenpec – Educação, Cultura e Ação 

Comunitária, o Centro Integrado de Estudos e Programas para o Desenvolvimento 

Sustentável (CIEDS), o Instituto Alana, Instituto Rodrigo Mendes e o Movimento de 

Ação e Inovação Social (MAIS) (CENTRO..., 2016, s.p., grifos nossos). 

  

 O referido Centro sustenta uma proposta de educação integral baseada nos 

seguintes princípios: centralidade dos estudantes; aprendizagem permanente e currículo 

integrado; perspectiva inclusiva; gestão democrática; ampliação do tempo; ambiência; 

território e intersetorialidade; políticas públicas de educação integral (CENTRO..., 2017). 

Detém-se, em seu sítio virtual, de forma mais acurada, sobre cada um desses princípios, 

porém, de maneira sintética defende o seguinte:  

 

Como concepção, a proposta de Educação Integral deve ser assumida por todos os 

agentes envolvidos no processo formativo das crianças, jovens e adultos. Nesse 

contexto, a escola se converte em um espaço essencial para assegurar que todos e 

todas tenham garantida uma formação integral. Ela assume o papel de 

articuladora das diversas experiências educativas que os alunos podem viver 
dentro e fora dela, a partir de uma intencionalidade clara que favoreça as 

aprendizagens importantes para o seu desenvolvimento integral. [...]  A ampliação 

da jornada escolar é condição fundamental para uma formação integral. [...] 

Para que os alunos aprendam, é necessário criar condições para a sua educabilidade. 

Ou seja, é fundamental que condições dignas de vida e seus direitos estejam 

observados. Para isso, é importante contar com a interlocução permanente e 

com o trabalho integrado a equipamentos e agentes de todos os setores que 

tiverem contribuições relevantes a dar ao desenvolvimento integral das 

crianças e jovens (saúde, desenvolvimento social, cultura, esporte e lazer etc.) 
(CENTRO..., 2017, s.p., grifos nossos). 

 

Quanto ao Cenpec
18

, este se coloca como uma organização da sociedade civil, 

sem fins lucrativos. Aponta como seus parceiros a Fundação Itaú Social (principal órgão 

mantenedor), a Fundação Volkswagen, a Fundação Lemann, a Samsung, entre outros. Destaca 

como seu principal objetivo o “desenvolvimento de projetos, pesquisas e metodologias 
                                                        
18

 Em sua página na internet o CENPEC se reivindica como uma organização da sociedade civil, sem fins 

lucrativos, criada em 1987. Tem como principais mantenedores a Fundação Tide Setúbal, Fundação Lemann, 

Samsung, Fundação Itaú Social, Fundação Volkswagen, entre outros. Seu conselho de administração é composto 

por Anna Helena Altenfelder (Presidente), Maria Alice Setubal e Isa Maria Ferreira da Rosa Guará. Atua em 

vários projetos e premiações como: Prêmio Itaú-Unicef, Prêmio Gestão Escolar, Aceleração de Aprendizagem, 

Assessoria em Educação Integral, entre outros (CENPEC, 2017, s.p.). 
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voltadas à melhoria da qualidade da educação pública e a incidência no debate público” 

(CENPEC, 2017, s.p.). Não expõe em seu site uma concepção mais definida sobre seu 

entendimento de educação integral. Entretanto, afirma atuar em parceria com a escola pública 

e espaços educativos, com os seguintes objetivos:   

  

formação de educadores e gestores de escolas públicas e organizações que atuam 

junto ao poder público; assessoria na elaboração e implementação de diretrizes da 
educação integral para estados, municípios e integrantes das redes; e 

acompanhamento das propostas pedagógicas nas escolas e nas organizações da 

sociedade civil (CENPEC, 2017, s.p.).  

 

O Instituo Inspirare se propõe defensor de uma “educação integral inovadora” e 

apresenta como parceiros: Faculdade Politécnica da Universidade Federal da Bahia – UFBA, 

Fundação Lemann, Fundação Telefônica, Instituto Natura, Instituto Península, Instituto 

Unibanco, WISE – World Innovation Summit for Education, Centro de Referências em 

Educação Integral, Movimento pela Base, entre outros. Defende que: 

 

uma nova concepção de educação precisa ser pensada. A Educação Integral 

Inovadora defendida pelo instituto tem como principais propósitos a promoção do 

desenvolvimento do aluno em todas as suas dimensões e a resposta às demandas do 

mundo contemporâneo e ao perfil e interesses das crianças, adolescentes e 

jovens do século 21. [...] A Educação Integral Inovadora tem como premissa a 
concepção de que o aluno deve estar no centro do processo de ensino e aprendizado. 

[...] Faz-se necessário ainda que deem espaço para que os alunos assumam autoria e 

responsabilidade crescentes pela sua educação e colaborem com o desenvolvimento 

de colegas, professores, escola e comunidade. Acima de tudo, é preciso assegurar 

que todos e cada um desses estudantes tenham condições de se desenvolver em 

todas as suas dimensões – intelectual, emocional, cultural, física e social – e 

adquiram as capacidades essenciais para que tenham autonomia para realizar o seu 

projeto de vida. [...] A proposta do programa é extrapolar a sala de aula e 

transformar bairros ou mesmo cidades em espaços de aprendizado contínuo. 

Locais como praças, empresas, teatros, cinemas e museus passam a ser 

ambientes de experimentação e aprendizagem, e o desenvolvimento integral de 
crianças, adolescentes e jovens torna-se um compromisso de todos (INSTITUTO 

INSPIRARE, 2016, s.p., grifos nossos).  

 

 

A Fundação Itaú Social
19

 atua como parceira de várias fundações e organizações, 

inclusive algumas já citadas aqui, mas possui em seu próprio sítio virtual uma fundamentação 

de seu entendimento de educação integral:  

   

A Fundação Itaú Social investe no avanço da oferta de educação integral a 

alunos das redes públicas. Assim, visa contribuir com o aumento de repertórios, 

                                                        
19 De acordo com informações encontradas em seu sítio na internet, a fundação foi criada em 1993 como um 

"Programa de Apoio Comunitário com o intuito de articular as ações sociais do banco Itaú, realizadas até então 

de forma pontual”. O Itaú Social atua como financiador de outras instituições, além de atuar por intermédio de 

algumas como o CENPEC, por exemplo, na execução de programas de educação (ITAÚ SOCIAL, 2016, s.p.). 
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horizontes e da capacidade de circulação inclusiva e criativa pelas cidades. Isso 

porque a instituição compreende como educação integral a construção de tempos, 

espaços e conteúdos de aprendizagem, dentro e fora da escola, a partir da 

concepção de desenvolvimento pleno do ser humano. Nesse sentido, é condição 

fundamental reconhecer e mobilizar os saberes da escola, da família e da 

comunidade para uma educação integral de qualidade. [...] Direciona seus esforços 

em dois vetores estratégicos: formação e reconhecimento das organizações da 

sociedade civil na composição de modalidades de educação integral em parceria 

com a escola e a oferta de assessoria na formulação, adoção e no 

acompanhamento de políticas públicas de educação integral. [...] o Itaú Social 

tem colaborado com a construção de planos de educação integral de estados e 
municípios, considerando processos de diagnóstico, articulação intersetorial, 

desenvolvimento curricular, formação, gestão, acompanhamento e avaliação das 

políticas na área (ITAÚ SOCIAL, 2016, s.p., grifos nossos).    

 

 

O Instituto Ayrton Senna
20

 afirma ser a educação integral “a chave para preparar 

as novas gerações para viver no século 21”. Apesar de expor em seu sítio virtual um leque de 

atuações, tem uma seção específica para o tema, no qual sustenta que: 

 

Num mundo cada vez mais complexo, dinâmico, diverso e incerto, é preciso 

preparar as crianças e jovens a fazer e perseguir escolhas que resultem em um futuro 

melhor para elas e para o mundo. [...] Uma educação que prepare apenas para o 

sucesso acadêmico ou profissional não dará conta de desenvolver todos esses 

potenciais. Mais do que expandir o tempo na escola, a educação integral expande as 

oportunidades de aprendizagem, promovendo as competências cognitivas e 
socioemocionais necessárias para que nossas crianças e jovens se desenvolvam 

plenamente no caminho das suas escolhas e do bem coletivo (INSTITUTO 

AYRTON SENNA, 2017, s.p.).  

 

O que podemos constatar de início, a partir das análises das concepções de 

educação integral promovidas por essas instituições, é uma congruência e afinidade completa 

entre estas propostas e a difundida pela SECAD/MEC, que analisamos anteriormente. Temas 

como a centralidade do estudante no processo ensino-aprendizagem, a formação integral dos 

indivíduos, a ampliação das funções da escola, a jornada escolar ampliada, a relação entre 

escola e comunidade e o uso de parcerias estão presentes também nessas visões de educação 

integral.  

É relevante debater, ainda que brevemente, o interesse privado na educação 

pública, neste caso, em tempo integral. Esse interesse é de duas ordens: uma ideológica e 

outra econômica. O interesse de ordem ideológica representa a difusão da ideologia do capital 

no processo de formação dos estudantes da escola pública, o que fica claro nas concepções 

                                                        
20

 De acordo com informações colhidas no sítio do Instituto, o mesmo foi fundado em novembro de 1994, se 

identifica como uma organização sem fins lucrativos e atua estabelecendo “parcerias com secretarias estaduais e 

municipais de ensino para produzir conhecimentos, formar educadores e pilotar soluções educacionais escaláveis 

que podem inspirar práticas e políticas de educação em qualquer região do País.” Aponta inúmeros projetos e 

programas em que atuam, tais como: Educação Integral para o Ensino Médio, Gestores em Rede, Acelera Brasil, 

entre outros (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2017, s.p.).   
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que vêm sendo difundidas por essas instituições. No ponto seguinte aprofundaremos essa 

questão principalmente a partir da definição de “pedagogia da acumulação flexível” 

desenvolvida por Kuenzer (2016).  

Podemos identificar nessas concepções o foco numa educação de caráter 

pragmático e utilitarista. De acordo com Antunes e Pinto (2017), 

  

É surpreendente como as instituições de ensino e pesquisa públicas e privadas, 

conjuntamente às empresas, aproveitando esse contexto de crise mundial e 

necessária reestruturação produtiva do capital, assimilaram e “adequaram” essas 

reivindicações [por maior autonomia aos estudantes, a flexibilização da hierarquia 
rígida dos tempos e espaços de produção de saberes-fazeres] ao discurso do capital, 

ao tempo em que introduziram nos processos de trabalho os elementos da gestão 

“flexível”, numa verdadeira ocidentalização dos princípios do toyotismo 

(ANTUNES; PINTO, 2017, p. 94, aspas dos autores). 

 

Os princípios de ‘autonomia’, ‘protagonismo estudantil’ e ‘flexibilização da 

hierarquia rígida dos tempos e espaços de produção de saberes-fazeres’ estão presentes nos 

discursos que fundamentam a educação integral tanto da iniciativa pública quanto da privada, 

às vezes de forma implícita e, às vezes, explícita. Esses princípios acabam por respaldar 

concepções de formação para o empreendedorismo, como Antunes e Pinto (2017) deixaram 

claro. Segundo os autores, trata-se de uma nova fase na educação em que se busca, além de 

outros elementos, forjar no estudante da classe trabalhadora uma subjetividade baseada em 

 

[...] uma concepção de si como “empreendedor/a” que investe na sua força de 

trabalho como se ela não fosse uma mercadoria, mas parte de um negócio próprio, 

cuja venda lhe retorna um “capital”. Ser um/a “empreendedor/a”, nesse sentido, é 

dispor-se a gerenciar a própria vida analogamente à gestão de uma empresa, como 

um/a “empreendedor/a” capitalista (ANTUNES; PINTO, 2017, p. 102, aspas dos 

autores).    

 

Além do aspecto subjetivo do interesse da iniciativa privada na educação pública, 

podemos apontar também elementos objetivos de ordem econômica que se referem ao 

processo de privatização da educação pública, seja de forma direta ou indireta. De acordo com 

Adrião et al. (2016), tem crescido a adoção de sistemas privados de ensino nas redes públicas, 

em que empresas vendem aos municípios e aos estados consultorias, formações para 

professores e gestores, materiais didáticos, entre outros serviços. Para os autores, quando os 

fundos públicos de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) são “canalizados para 

grupos privados, representam uma estratégia de privatização da educação básica, que cria 

diferentes obstáculos à realização do direito humano à educação” (ADRIÃO et al., 2016, p. 

115).  
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No caso específico das empresas aqui estudadas, não é possível afirmar que estas 

se consolidam enquanto sistemas
21

 privados de ensino, uma vez que em seus sítios, nossa 

principal fonte, tal questão não está explícita. Para isso, se faz necessário o desenvolvimento 

de pesquisa específica. Entretanto, o que podemos declarar é que essa é uma tendência 

marcante em nosso tempo, e a forma de atuação dessas organizações e fundações e suas 

respectivas empresas “parceiras” se assemelham em muito à atuação das empresas que 

comercializam de alguma forma os sistemas privados de ensino, como, por exemplo, o Grupo 

Objetivo, Pearson, Grupo Positivo, Grupo Santillana, entre outros
22

.  

 

A proposta de educação integral na Lei 13.415/2017  

 

A aprovação da Lei 13.415 de 16 de fevereiro de 2017, que estabelece as novas 

diretrizes e bases para o ensino médio, proposta por meio de medida provisória (MP 

746/2016), exige, por si só, um debate e um aprofundamento acerca desse assunto. Não temos 

como objetivo nos adentrar em tal discussão, contudo, como a proposta envolve o tema da 

educação integral, não poderíamos deixar de abordá-lo, ainda que sucintamente. 

O objetivo principal desta lei foi promover alterações na LDB no que se refere ao 

ordenamento do ensino médio, tocando em vários pontos, como currículo, formação de 

professores e política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo 

integral, além de alterar outras leis que dizem respeito ao financiamento da educação e ao 

trabalho do profissional da educação. A aprovação da mencionada lei se deu em uma 

conjuntura efervescente de crise econômica, política e disputas de projetos de condução do 

capitalismo no Brasil, gerando inúmeras críticas, tanto de forma como de conteúdo.  

A forma autoritária – que interrompeu um processo de debates já iniciado entre 

entidades da sociedade civil, intelectuais, movimentos de defesa da educação, iniciativa 

privada, MEC, entre outros, desde a proposição do PL nº 684/2013 – impôs, por intermédio 

                                                        
21 O sentido de sistema utilizado aqui em nada se identifica com o conceito de “sistema educacional” 

desenvolvido por Saviani especialmente em seu livro Sistema Nacional de Educação e Plano Nacional de 

Educação (SAVIANI, 2014), ao contrário, esses ditos sistemas de ensino são um conjunto de produtos 
educacionais produzidos e comercializados por determinados grupos que desenvolvem negócios na esfera 

educacional. 
22 O grupo Objetivo possui o Sistema Objetivo Municipal de Ensino (Some) e a distribuição dos materiais é 

realizada pela editora Sol Soft. O grupo Pearson oferece o seu sistema de ensino para a área pública via Núcleo 

de Apoio a Municípios e Estados (Name), que conta com três produtos para escolas públicas, além do sistema 

Colégio Oswaldo Cruz (COC), para a rede privada. O grupo Positivo conta com o Sistema de Ensino Aprende 

Brasil (Sabe), para a rede pública, e Sistema Positivo de Ensino, para as escolas privadas. O grupo Santillana 

possui o Sistema Uno Público de Ensino, oferecido para as escolas privadas, além de outros produtos (ADRIÃO 

et al., 2016, p. 117).  



73 

 

de medida provisória (MP 746/16), a reforma do ensino médio foi profundamente criticada e 

contestada pelos movimentos organizados ligados à esfera educacional e estudantil.  

A rejeição à forma autoritária de implementação dessa reforma veio seguida de 

várias críticas em relação ao seu conteúdo. As mais enfatizadas referem-se à organização do 

currículo, por meio dos ‘itinerários formativos’ que promovem a flexibilização do mesmo. 

Apesar de qualquer ‘itinerário formativo’ promover a certificação para pleitear vaga no ensino 

superior, as condições de disputas serão ainda mais injustas caso a área cursada pelo estudante 

no ensino médio seja diferente da que deseja dar continuidade no ensino superior. Outro 

aspecto que sofreu fortes críticas relaciona-se à impossibilidade de contingentes enormes de 

estudantes trabalhadores cursarem um ensino médio com jornada escolar ampliada, por não 

terem condições de abandonar o trabalho que garante seu sustento. Por fim, a crítica marcante 

direciona-se à precarização e às incertezas na oferta dos cursos, que está condicionada à 

possibilidade das redes de ensino e escolas em oferecer ou não determinados “itinerários 

formativos” de acordo com suas condições estruturais e, ainda, a abertura ao “notório saber”. 

Sobre essas questões Kuenzer (2017) afirma que:    

 

Sob a justificativa da flexibilização das trajetórias curriculares para atender aos 

projetos de vida dos jovens, a organização curricular passa a admitir diferentes 

percursos. Assim, da carga horária total, no máximo, 1.800 horas serão comuns, 

atendendo à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e incluindo a parte 

diversificada prevista no art. 26 da Lei nº 9394/1996; o art. 35 da Lei nº 

13.415/2017, em seu quinto parágrafo, contudo, estabelece apenas a duração 

máxima do conteúdo curricular comum “de acordo com a definição dos sistemas de 

ensino”. Isso pode significar autonomia dos sistemas de ensino para propor uma 

carga horária menor, uma vez que a Lei não estabelece o mínimo. A carga horária de 
componentes curriculares comuns corresponde a dois terços de um percurso de 3 

anos com 800 horas por ano e a 60% de um percurso de 3 anos com 1.000 horas por 

ano; caso o percurso seja integral, com 1.400 horas por ano em 3 anos, o conteúdo 

comum corresponderá a 38% do total do curso, ou seja, pouco mais que um terço 

(KUENZER, 2017, p. 334). 

 

 

No que diz respeito ao currículo, a principal alteração promovida pela lei é o 

estabelecimento dos “itinerários formativos”: linguagens e suas tecnologias; matemática e 

suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e sociais 

aplicadas; formação técnica e profissional. De acordo com Kuenzer (2017, p. 335), “a oferta 

de quantos e quais itinerários formativos será definida pelos sistemas de ensino, segundo suas 

condições concretas, o que levará à restrição das possibilidades de escolha pelo aluno, ou seja, 

ao enrijecimento”, e completa: 
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Só são duas as disciplinas obrigatórias nos três anos do ensino médio: língua 

portuguesa e matemática; as demais, e entre elas artes, educação física, sociologia e 

filosofa, devem ser obrigatoriamente incluídas, mas não por todo o percurso, o que 

pode significar apenas um módulo de curta duração. A língua inglesa tem oferta 

obrigatória; os sistemas de ensino poderão ofertar outras línguas, mas em caráter 

optativo. [...] A educação técnica e profissional, em uma manifesta retomada do 

Decreto nº 2.208/97, poderá ser organizada em módulos com sistema de créditos e 

terminalidade específica; essa flexibilização abre a possibilidade, reincorporada pela 

Lei, de que sejam firmados convênios com instituições de ensino que ofertem 

formação técnica e profissional de modo presencial e a distância reconhecidas, de 

modo que as competências e os cursos desenvolvidos em outros espaços sejam 
validados (KUENZER, 2017, p. 335).  

 

A lei não se refere diretamente a uma educação integral, entretanto, faz uma única 

vez referência à “formação integral do aluno” no artigo 3º que altera o artigo 35 da LDB, e 

utiliza repedidas vezes “escola de tempo integral”, “atendimento em tempo integral”, “tempo 

integral”, entre outras variáveis referentes à ampliação do tempo de permanência do estudante 

na escola. Para Kuenzer (2017, p. 334), a “organização curricular determinada pela Lei 

obedece ao princípio da flexibilidade, com redução de custos, o que contradiz a expansão da 

duração”. 

À vista disso, podemos dizer que a proposta de educação integral pautada na Lei 

13.415/17 tem como principal fundamento a ampliação da jornada escolar e a 

flexibilização do currículo. Outro aspecto importante que precisamos enfatizar é a sintonia 

entre a defesa do setor privado e a posição do MEC, apontada por Kuenzer (2017):  

 

No que se refere ao ensino médio, por um lado, tem-se a posição dos setores 

privados, representados pelas instituições (entre elas, podemos citar o Instituto 

Unibanco, a Fundação Ayrton Senna, a Fundação Bradesco, a Fundação Lemann e 

outras que integram o movimento Todos pela Educação) que têm ampliado o espaço 

na discussão das políticas públicas, com o apoio e a identidade conceitual dos 

dirigentes que têm integrado o Ministério da Educação (MEC) nos últimos dez anos, 

e pelo Conselho de Secretários de Educação, que defendem a flexibilização dos 

percursos formativos, de modo a permitir que o aluno, assegurada a base nacional 

comum, opte pelo aprofundamento em uma área acadêmica, ou pela formação 

técnica e profissional, a partir de sua trajetória e de seu projeto de vida (KUENZER, 

2017, p. 333).    

 

Essa lógica de sintonia entre o setor privado e o Estado na elaboração de políticas 

mais gerais de educação integral, como apontamos anteriormente, se repete também aqui com 

a reforma do ensino médio. No texto analisado no início deste capítulo, que porta a proposta 

de educação integral defendida pelo estado a partir de 2007, a questão da flexibilização do 

currículo já está bem explicitada quando defende que “faz-se necessária uma nova 

organização do currículo escolar, em que se priorize muito mais a flexibilização do que a 

rigidez ou a compartimentalização” (BRASIL, 2009a, p.36).  
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Para a discussão da flexibilização do currículo, Kuenzer (2017) utiliza o conceito 

de “pedagogia da acumulação flexível”, que é uma ferramenta essencial para compreensão 

dessa tendência à flexibilização curricular percebida nas propostas de educação integral e, 

também, como uma tendência mais geral para educação como um todo.   

 

A pedagogia da acumulação flexível tem como finalidade a formação de 

trabalhadores com subjetividades flexíveis, tanto do ponto de vista cognitivo quanto 
ético, por meio de educação geral complementada com capacitações profissionais 

disponibilizadas de forma diferenciada por origem de classe, que os levem a exercer, 

e aceitar, de forma natural, as múltiplas tarefas no mercado flexibilizado. Ser 

multitarefa, neste caso, implica exercer trabalhos disponibilizados pelo mercado, 

para os quais seja suficiente um rápido treinamento, a partir da educação geral, seja 

no nível básico, técnico ou superior. Para a maioria dos trabalhadores, significará 

exercer trabalhos temporários simplificados, repetitivos e fragmentados 

(KUENZER, 2016, p. 5).  

 

A flexibilização do currículo, no que toca o ensino médio, vai desembocar em 

aspectos práticos e de caráter ideológico. Do ponto de vista prático, a flexibilização do 

currículo abre a possibilidade para que a aquisição de parte da carga horária do ensino médio 

se dê em outros espaços que não seja o da escola pública, o que acarreta na precarização da 

oferta de ensino e tem como consequência um aligeiramento da formação. Nesse sentido, 

pode-se estabelecer uma ligação direta entre flexibilização e precarização do ensino.  

Além das questões de ordem prática podemos enfatizar também as de ordem 

ideológica, relacionadas ao perfil de estudante que se deseja formar, a partir do que a autora 

vai denominar de “subjetividades flexíveis”, ou seja, o discurso da centralidade no estudante, 

do protagonismo estudantil, de uma educação voltada para vida prática, na verdade está ligado 

à necessidade de se formar indivíduos que se adequem a uma realidade em que o desemprego 

estrutural é marca indelével, carecendo de trabalhadores que se adaptem a essa situação, ou 

seja, que sejam “flexíveis”.   

A seguir, nos debruçaremos sobre como esses aspectos mais gerais das 

concepções de educação integral contemporâneas se manifestam no ProEI, a partir de seus 

documentos e do que dizem os sujeitos envolvidos neste programa, segundo entrevistas 

realizadas.  

 

2.2. A CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO PROEI 

 

Para a análise da concepção de educação integral do ProEI utilizamos, o 

documento que fundamenta sua proposta Programa de Educação Integral (Proei): da 
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ampliação do tempo e do currículo escolar à formação humana integral, além de entrevista 

realizada com membro responsável pela coordenação do programa.   

O documento como um todo cumpre o papel de respaldar a implementação do 

ProEI. Expõe a proposta de educação integral para as escolas baianas, evidencia os marcos 

legais que a sustenta e aponta a concepção em que se fundamenta. Defende como princípios o 

direito à educação e o direito à aprendizagem, ampliação dos espaços e tempos de 

permanência dos estudantes na escola e fora dela, ampliação das funções da escola, formação 

integral do indivíduo, currículo integrado, entre outros. Além disso, apresenta as diretrizes 

operacionais do programa, principalmente no que diz respeito à organização curricular 

(BAHIA, 2014b). 

 

O ProEI procura efetivar a integralização de diversos programas indutores da 

Educação em Tempo Integral e a sinergia de suas ações com vistas à melhoria da 

qualidade do ensino nas escolas da Rede Estadual. Essa proposta procura garantir o 

direito à educação e ao aprender das crianças, dos adolescentes e dos jovens baianos, 

ressignificando a importância social e institucional da escola na formação plena 

dos cidadãos. Seu principal objetivo é contribuir para a formação do sujeito na sua 

integralidade e para sua emancipação humana e social (BAHIA, 2014b, p. 3, grifos 
nossos).  

 

A educação integral aqui assumida pressupõe uma aprendizagem para a vida, uma 

aprendizagem significativa e cidadã, que integra os diferentes saberes, espaços 

educativos, sujeitos e conhecimentos, ampliando a jornada escolar e criando 

possibilidades para uma nova organização curricular nas escolas públicas de 

educação básica, a partir da ampliação dos tempos e espaços de aprendizagem. 

Desse modo, a Educação Integral compreende o direito de aprender como inerente 

ao direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade e à convivência 

familiar e comunitária (BAHIA, 2014b, p. 14-15, grifos nossos).  

 

O documento aponta os objetivos e metas do programa e se coloca como um 

“esforço da Secretaria de Educação em constituir estratégias que corroborem para a 

consolidação da Política de Educação Integral no Estado da Bahia” (BAHIA, 2014b, p. 18). 

Como objetivos, elenca alguns pontos considerados essenciais, tais como a ampliação da 

permanência diária dos estudantes na escola, a promoção de um trabalho interdisciplinar e 

contextualizado, a ‘re/construção’ coletiva dos projetos políticos pedagógicos das escolas de 

educação integral, com a participação de toda comunidade escolar, a promoção da articulação 

do ProEI aos projetos já consolidados na Secretaria de Educação e o fomento das parcerias 

entre a escola e a comunidade. (BAHIA, 2014b).  

O programa propõe, ainda, algumas metas a serem alcançadas, como a “ampliação 

progressiva dos tempos e espaços de aprendizagem nas escolas de tempo integral”, formação 

continuada para os profissionais dessas unidades escolares, ressignificação da prática docente 
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e do currículo, realização de encontros e fóruns para debater tais assuntos e, também, para 

fomentar as parcerias, como, por exemplo, “promover encontros com outras Secretarias (da 

Saúde, Cultura etc.), estabelecimentos, empresas privadas, ONGs e outros potenciais 

parceiros para o fortalecimento do ProEI nas UEs" (BAHIA, 2014b, p. 18).  

Ainda sobre a questão dos objetivos do ProEI, em entrevista, uma coordenadora 

do programa, que chamaremos de Joana, se expressou da seguinte forma: 

 

O objetivo é o de formar um cidadão crítico, é aquele clichê, que é um jargão, mas 

que é isso... Formar um cidadão, um sujeito integral, com todas as suas 

competências e habilidades. Pensando na questão que, inclusive é um trabalho que 

em 2013 a gente fez muito, 2015 e 2016 a gente foi perdendo um pouco isso, mas 

tratar das questões sócio-emocionais dos estudantes, pensando que ele está 

passando o dia inteiro na unidade escolar, então ele não vai sair de lá só sabendo 

português ou matemática.... Ele passa parte do dia dele... muitos desses estudantes, 
inclusive, a única refeição deles é na unidade escolar, então a gente também não 

pode perder isso.... Esse horizonte. A gente fala de uma escola que ela tenha três 

refeições, mas que deveria ter quatro, por exemplo, pensando no café da 

manhã, o estudante que chega com fome em casa.... Estamos falando de uma 

população que está na vulnerabilidade social, boa parte dos nossos estudantes e das 

nossas escolas, um dos pontos que a gente leva em consideração é a questão da 

localização, do território, de onde esse estudante vem. Então, assim.... É um pouco 

nesse sentido.... E que é um desafio inclusive, porque para o ensino médio, muitos 

desses estudantes precisam ou querem trabalhar pra ajudar em casa na renda, enfim, 

que é um desafio para o ensino médio como um todo (JOANA, 2016).  

 

  

Esse trecho reflete importantes aspectos das concepções que embasam o ProEI. A 

partir desta fala, destacamos os principais objetivos do ProEI colocados pela entrevistada:  

a) A formação. Aqui abordada em dois aspectos: o primeiro em que enfatiza a 

formação do “cidadão, um sujeito integral, com todas as suas competências e habilidades”, e o 

segundo aspecto em que enfatiza as questões “sócio-emocionais do estudante”;  

b) A questão da “vulnerabilidade social” do estudante.  A entrevistada traça um 

perfil do estudante da escola do ProEI, afirmando que este encontra-se numa situação de 

vulnerabilidade social, e enfatiza a importância do fornecimento da alimentação como um 

objetivo do programa; além disso, o fato de que o estudante “precisa ou quer trabalhar” é 

colocado como um desafio para escola de educação integral em tempo integral do ProEI;  

c) O atendimento ao ensino médio e seus objetivos enquanto segmento da 

educação. Fica evidente em toda entrevista uma ênfase nesse segmento da educação básica, 

apesar de o programa atender também ao ensino fundamental.   

O documento analisado neste ponto indica, ainda, princípios gerais sobre 

compreensão de currículo e apresenta orientações curriculares específicas, tais como matrizes 
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curriculares, divisão do tempo de cada disciplina, ementas, entre outros, os quais serão 

analisados no próximo capítulo deste trabalho. Dessa forma, nos deteremos, neste momento, 

em expressar as concepções mais gerais de currículo que caracterizam a proposta do ProEI.  

O currículo do ProEI destaca a importância de alguns elementos no seu 

desenvolvimento, a saber: “a escola [...], os conteúdos disciplinares e científicos [...], os temas 

transversais [...], a interdisciplinaridade [...], a participação dos professores [...], a participação 

da comunidade escolar [...]” (BAHIA, 2014b, p. 22 e 23). Além desses elementos, fica 

evidente a ênfase em um currículo integrado.  

 

Portanto, o ProEI propõe uma reformulação curricular com base em um 

currículo integrado com o objetivo de contribuir para construção de uma sociedade 

com equidade e igualdade social, onde as condições de vida e as oportunidades 

sejam iguais para todos. Compreendemos o currículo integrado como um plano 

político-pedagógico práxico e sistemático que considera os sujeitos sociais em 

formação e relaciona os conhecimentos historicamente acumulados com as práticas 

culturais, políticas e sociais dos indivíduos e da comunidade onde a formação se 

desenvolve (BAHIA, 2014b, p. 23, grifos nossos). 

 

Então, quando o programa iniciou, ele surge dizendo: pela manhã os estudantes têm 

a base nacional comum, à tarde eles têm a parte diversificada. E aí, no começo de 

2015 a gente começa a dizer para a escola: – Olha! Escola! A gente pode integrar o 

currículo! Mas não necessariamente precisa ter a Base Nacional Comum de manhã, 
parecendo que é uma escola dura pela manhã, que é mais importante do que a escola 

da tarde. É um turno único, não tem turno e contra turno! É um turno integral...! 

Essa escola é uma escola integral e tem um currículo integrado, você tem que 

pensar em como é que as disciplinas podem fazer esse diálogo. Óbvio que tem 

escolas que avançaram nesse sentido, tem escolas que elas não foram capazes de 

construir isso… (JOANA, 2016). 

   

Na entrevista também fica clara essa ênfase dada ao currículo integrado que 

propõe o ProEI, indicando ser esta uma característica marcante da proposta. Nesta 

perspectiva, a concepção de currículo integrado assume a interdisciplinaridade como elemento 

central, no sentido de promover uma compreensão mais completa dos conhecimentos que são 

fracionados em disciplinas. Analisando os documentos do ProEI e a entrevista da 

Coordenadora, identificamos que a compreensão de currículo integrado do programa, além da 

questão da interdisciplinaridade, aponta também para o entendimento de uma integração 

desses conhecimentos disciplinares com os conhecimentos da comunidade em que a escola se 

encontra inserida: 

  

Assim, numa proposta de Educação Integral, com ampliação dos espaços, tempos e 
oportunidades educativas com vistas à formação humana integral, é necessário 

garantir o lugar de um currículo integrado que, para além de ser disciplinar, 

corrobore para o pleno desenvolvimento humano e social dos estudantes, em 
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todas as suas dimensões a partir da construção de conhecimentos e saberes 

sociais (BAHIA, 2014b, p. 21, grifos nossos).    

 

O que se pretende é desenvolver um currículo, com foco na interdisciplinaridade, 

na contextualização, na flexibilidade, no equilíbrio entre teoria e prática, em que 

os diversos Projetos da SEC não apenas dialoguem, mas, sobretudo, coadunem suas 

metas, objetivos, ações e formas de operacionalização visando consolidar uma 

práxis educativa emancipatória na escola pública, a partir do ensino sistemático, 

planejado, criativo, disseminador do conhecimento científico, cultural, artístico e da 

produção de saberes diversos nas mais variadas formas de expressão (BAHIA, 

2014b, p. 42, grifos nossos). 
 

A escola constrói o seu currículo a partir disso, levando em consideração o que eu 

disse... [...] Porto Seguro, por exemplo, agora apresentou um diálogo com o turismo, 

falando direto do lugar onde a escola tá, como os meninos e as meninas tão, a 

gente não pode descartar isso, tem uma parte inclusive do ano do estudante que eles 

tão desenvolvendo atividades na comunidade, isso não pode ser descartado, a gente, 

sabe? A educação não pode fechar o olho pra ver o que o estudante tá fazendo, o que 

está vivendo, construindo, isso é a vida, a história, formação integral do indivíduo 

(JOANA, 2016). 

 

Além da questão curricular, outros aspectos marcantes na proposta também 

precisam ser destacados, como a escola entendida enquanto um espaço de proteção social para 

o estudante, o que desemboca na ampliação de suas funções. De acordo com o documento “tal 

proposição deve configurar, não apenas um simples aumento de carga-horária, mas a 

ampliação de tempos, espaços e oportunidades educativas, bem como de afirmação, 

proteção e resgate de direitos” (BAHIA, 2014b, p. 26, grifos nossos). 

 

Mas cada escola constrói sua história e, nesse sentido, pesando nisso, tem diálogo 
com o corpo docente, com o envolvimento da comunidade escolar, com o 

envolvimento da equipe gestora, que esse é um dos pontos principais que, eu hoje na 

coordenação, depois de um certo tempo, é um dos pontos que eu falo, que ou a 

equipe gestora acredita na concepção e aí é ideológica, não tem que ter dúvida! 

É ideológica! Educação integral é ideologia! É ideologia de quem não tem 

acesso, tem que ter! Tem que pensar em como esses estudantes e como a gente 

pode ofertar cada vez mais possibilidades para esses estudantes dentro dessa escola e 

no sentido de uma sociedade que a gente tem uma distância muito grande entre ricos 

e pobres, de um recorte da população que tem, não sei como está esse dado hoje, 

10% da população que tem 90% da riqueza, enquanto 90% do resto da população 

tem 10%. Então assim, a gente tá falando de uma escola em que, a gente já fez 

estudos, que tem casos de escola que a constituição familiar é a avó do 

estudante, que é quem... A mãe tá em tratamento, o pai ninguém sabe, então 

assim, nós estamos falando dessa realidade, deste lugar, são esses estudantes. 

Óbvio que a gente trabalha levando em consideração esses elementos, mas, assim, a 

gente não tem a melhor realidade, muito pelo contrário, a gente tem muita 

dificuldade... (JOANA, 2016). 

 

A gente está falando de uma escola que precisa formar o estudante e que tem que 

levar em consideração o tempo que ele também não quer fazer nada! O tempo do 

ócio criativo desse estudante, o tempo do almoço, como parte... e aí eu sou da defesa 

de que .... Eu prefiro que o estudante fique na escola! Sempre! Porque na escola 

ele tem mais possibilidades do que exposto a inúmeras vulnerabilidades que ele 
poderia tá em outros lugares (JOANA, 2016). 
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Aqui a educação integral é caracterizada como ideologia pela entrevistada. De 

forma enfática, a mesma insiste que “Educação integral é ideologia! É ideologia de quem não 

tem, tem que ter!”. Este trecho é importante para nossa análise, porque ele exemplifica a 

concepção de escola que se tem a partir do ProEI. Fica clara, nesta afirmação, a visão de uma 

escola com responsabilidades que extrapolam suas condições estruturais e, mais que isso, uma 

escola em que a centralidade passa a ser a resolução de sérias questões sociais, como, por 

exemplo, acesso à alimentação e à saúde, a ausência da família na vida do estudante, entre 

outras, sem se questionar, no entanto, quais seriam as causas desses problemas sociais 

profundos dos quais estes estudantes são vítimas.  

Na fala de nossa entrevistada fica evidente que a questão da responsabilização 

para o sucesso desta proposta de educação recai sobre a direção escolar, “ou a equipe gestora 

acredita na concepção e aí é ideológica [...]”. Essa atribuição, quanto ao sucesso ou fracasso, 

direcionada aos sujeitos da escola, se faz presente em outros momentos da entrevista, porém, 

retornaremos a este ponto mais adiante.   

Aspecto também recorrente na proposta de educação integral é a referência à 

ampliação de tempos e espaços a partir das concepções de cidades educadoras, comunidades 

de aprendizagem, redes sócio-educativas e das ditas parcerias, as quais já nos debruçamos 

anteriormente ao analisarmos a concepção do PME.   

 

[...] as atividades do ProEI devem ser desenvolvidas dentro do espaço escolar ou 

fora dele - em diferentes espaços do bairro em que está situada a unidade de ensino, 

sempre relacionadas com o contexto sociocultural da escola, com o perfil dos 

estudantes e o da comunidade escolar e de modo a estabelecer parcerias com órgãos 

e entidades sociais locais (BAHIA, 2014b, p. 30). 

 

Na verdade, a gente inclusive, tem feito alguns diálogos também, com a perspectiva 

de pensar para além... A escola para além dos próprios muros da escola, né? 

Pensando na concepção um pouco de cidade educadora, que a gente trás os 
diversos parceiros da cidade como partes e espaços educativos também, né? 

Então, pensar, por exemplo, como é que Dona Maria, rendeira, que faz a renda lá no 

município de Irecê, como é que isso pode ser parte de um aprendizado para o 

estudante? Então é pensando um pouco nesse sentido (JOANA, 2016). 

 

                     Quanto à qualificação da educação associada ao alcance de metas pré-

estabelecidas e avaliadas através de testagens estandardizadas, podemos notar certa distância 

entre o que se preconiza no texto Educação Integral: texto referência para o debate nacional, 

que sintetiza a concepção de educação integral propagada pelo MEC, e o que consta no 

documento de fundamentação do ProEI, já que neste não é encontrada nenhuma menção 
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acerca de tal associação. Apenas em seus anexos, há um documento intitulado “Mapa Sócio-

Educacional da Escola”, em que se orienta para a elaboração de uma espécie de inventário 

com informações de várias ordens, com dados de identificação, descrição do contexto sócio-

histórico e cultural em que a escola se encontra, característica físicas e informações sobre a 

“estrutura educacional”, quando são elencadas para esse rol taxas de aprovação, reprovação, 

abandono, IDEB etc. (BAHIA, 2014b, p. 72). 

Na entrevista concedida, a questão é abordada da seguinte maneira:  

 

Hoje a gente faz essa entrevista hoje, depois do resultado do Enem, do Avalie – e aí 

com muita tranquilidade e nenhum problema de dizer que tenho dificuldades 

com os indicadores, porque eu não compreendo que uma prova... por mais que 

o IDEB leve em consideração outros elementos, mas eu não acho que isso é o 

que vai medir como é que desenvolveu o aprendizado do estudante, mas é o que 

a gente tem hoje, infelizmente é o que a gente tem – e, nesse sentido, a gente tem, 

por exemplo, uma escola em Cajazeiras com 236 alunos que, em Salvador, tem o 

melhor IDEB, junto com a Escola da Policia Militar. Que de 2015 ... de 2013, né? 

Ela entra no programa em 2015, começo de 2015, a prova do IDEB foi em 2015, 

provinha Brasil, o resultado do IDEB da escola... a escola sai de 2.7 pra 4.7, batendo 
meta de 2021, então isso não é à toa! (JOANA, 2016).   

   

Neste trecho, é interessante notar a contradição existente entre a concepção de 

avaliação estandardizada presente no sujeito entrevistado, de discordância em relação a esse 

tipo de metodologia, e a sua condição de responsável pela coordenação do ProEI e 

representante do Estado, que defende tal método de avaliação. Apesar de explicitar a 

divergência, a entrevistada acaba por utilizar o exemplo de uma escola em Cajazeiras ter 

batido a meta de 2021 em 2015, para ilustrar o sucesso de uma escola pertencente ao 

programa. Entretanto, é preciso frisar que se a prova foi realizada em 2015, e a escola passa a 

fazer parte do ProEI nesse mesmo ano, provavelmente, os índices do IDEB se referem a um 

momento anterior, não podendo se afirmar que a melhora destes está diretamente relacionada 

com a implantação do ProEI. A entrevistada não se dá conta do fato e parece, apesar de não 

colocar explicitamente, acreditar nessa relação.     

Mais um elemento para a caracterização da concepção de educação integral do 

ProEI é a perspectiva de flexibilização do currículo do ensino médio. A entrevistada expõe 

essa questão de forma bastante explícita,  

 

E agora durante o ano de 2016, a gente fez um desenho que, em certa medida, ele se 

aproxima um pouco, e é por isso que é um debate que eu tenho travado... que é a 

questão da MP, né? Porque é a flexibilização do currículo... A LDB já diz isso, 

então a MP não traz uma novidade... A gente já faz a flexibilização do currículo 
e, nesse sentido, 2016 a gente fez um desenho para a implementação em 2017 que... 

O que a escola tem que garantir é a Base Nacional Comum. A diferença de 
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carga horária desse estudante ele pode construir.... Se ele tiver em uma 

atividade em algum outro lugar, se ele tiver desenvolvendo curso de inglês, de 

espanhol.... E isso articulado com o que a escola possibilitou para ele poder 

escolher ou não, pro estudante escolher, então assim... A Escola tem Maria, João, 

Pedro e Antônio de professores e eles vão apresentar.... Eu não gosto muito da 

palavra, e a gente não conseguiu uma palavra melhor, mas é um cardápio de 

possibilidades com projetos pedagógicos, com projeto interdisciplinar, pro 

estudante e aí, em Porto Seguro, Itamaraju e em Itabuna a gente já tá fazendo isso 

nas três unidades parceiras com a UFSB. Então, Itabuna, inclusive, é um bom 

exemplo que você pode pesquisar, que eles colocaram um nomezinho muito 

bonitinho, a gente inclusive vai ter até um seminário lá na semana que vem... eles 
botaram um nome de estação... “encontro dos saberes”, que... senta dois professores 

de História e Matemática, História e... Português, eles desenvolvem um projeto para 

seis meses e eles apresentam no final de cada semestre um leque de opções pros 

estudantes e, a partir do que eles se interessam, eles se envolvem com o cronograma 

durante os seis meses... Ele se inscreve, ele escolhe, tem opção de escolha, mas tem 

três que ele obrigatoriamente tem que fazer, para cumprir essa carga horária 

(JOANA, 2016).    

 

Nesta fala, alguns pontos precisam ser analisados mais de perto. Inicialmente a 

identidade, apontada pela entrevistada e verificada por nós na pesquisa, entre o que já é 

estabelecido no ProEI e o que prevê a Lei nº 13.415 de 2017 que instituiu a reforma do ensino 

médio. Tal identidade se dá a partir de alguns fatores, como a perspectiva de flexibilização do 

currículo; a possibilidade de o cumprimento de parte da carga horária destinada ao ensino 

médio ser efetivada em outras instituições, que não a escola pública, incluindo instituições 

privadas, com a validação pelo sistema de educação; a precarização da oferta educacional, que 

fica bastante clara quando a entrevistava aponta que “o que a escola tem que garantir é a Base 

Nacional Comum. A diferença de carga horária desse estudante ele pode construir…”; e o 

discurso de valorização da autonomia e protagonismo estudantil, em que o estudante tem o 

“direito de escolher” qual direcionamento pretende dar à sua formação.  

  

O professor na concepção de educação integral: do Mais Educação ao ProEI 

 

Por fim, é essencial acrescentar à análise a visão que esses programas exprimem 

acerca do professor, de forma geral, e do professor que atua na escola de educação integral em 

tempo integral e o lugar que ele ocupa nessas concepções.  

O texto do MEC, que analisamos anteriormente, não se aprofunda nesta questão, 

e, em alguns momentos, temos a impressão de inexistência desse sujeito no processo escolar. 

Entretanto, e apesar disso, existe um tópico em que trata da formação de educador: 

 

A escola integral, de tempo integral, visa, acima de tudo, resgatar os princípios 

republicanos de equidade, tanto na oferta do direito público e subjetivo do cidadão 

quanto na prestação dos serviços dos educadores – agentes públicos –, com os quais 
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o Estado Brasileiro possui imensa dívida a ser honrada para o bem comum da nação. 

Esse débito histórico se concentra, sobretudo, na valorização e no reconhecimento 

da profissão, na perspectiva de tornar a carreira atrativa aos jovens, em melhorar as 

condições de saúde e trabalho, enfim, em evidenciar a importância social dos 

educadores (BRASIL, 2009a, p. 39). 

 

Já em outra passagem, em que o texto enfatiza a relação da escola com a 

comunidade, uma visão negativa é apresentada, em que o professor é aquele que pré-julga, 

que discrimina e desvaloriza os estudantes.  

 

Há inúmeras evidências de que os agentes da educação – gestores, professores, 

orientadores pedagógicos, entre outros – reproduzem, muitas vezes, em suas 

práticas, as diversas formas de preconceitos e discriminações ainda existentes em 

nossa sociedade. Essas evidências estão configuradas nas cenas do cotidiano escolar, 

por meio das situações nas quais os meninos e meninas, muitas vezes, são inscritos 

simbolicamente como lentos, imaturos, dispersivos, desorganizados, com 

dificuldade de aprendizagem e indisciplinados (BRASIL, 2009a, p. 33).     

 

Além disso, o documento cita um trecho do texto “Ciclos na escola, tempos na 

vida. Criando possibilidades”, de Jaqueline Moll, que ilustra essa visão caricatural do 

professor:  

 

Aquele que é desprezado pelo olhar da professora também o será, de alguma 

forma, pelos colegas. A partir daí produz-se uma intrincada rede de preconceitos que 

se dissemina nos conselhos de classe, nas reuniões de professores, nas conversas do 
recreio, nos encontros com os pais. Pouco a pouco, determinados alunos, que são 

numerosos no conjunto das escolas, vão ficando de fora, vão sendo rotulados com 

marcas invisíveis, vão sendo considerados inaptos, incapazes, inoportunos... 
(MOLL, 2004, p. 107 apud BRASIL, 2009a, p. 33, grifos nossos).   

 

 Assim, podemos constatar que, de forma geral, e apesar do reconhecimento da 

necessidade de valorização do professor expressado no texto, o que prevalece é ora uma 

invisibilidade desse sujeito, ora uma visão negativa associada à sua prática.  

 A perspectiva do ProEI também acompanha essa visão. Apesar de haver tanto no 

documento de fundamentação, como na entrevista concedida uma preocupação em relação à 

formação do professor, podemos notar a reprodução de uma série de estereótipos e, 

principalmente, uma perspectiva de responsabilização do professor em relação ao insucesso 

escolar e a outros problemas estruturais da educação como um todo.  

  

E a questão do currículo, no diálogo do currículo e a questão da concepção também, 
assim, é um problema porque, assim, é um dificultador, porque a gente tem um 

quadro de docentes que já tá... um quadro mais envelhecido de docentes, que a 

universidade fez, inclusive, uma construção, de uma formação acadêmica num 

formato, numa caixinha, numa época... e a gente tem um outro desenho de 
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sociedade completamente desconstruído com relação ao que os nossos professores 

foram formados e a gente não foi capaz de fazer nesse tempo... a sociedade foi 

mudando e a gente não foi capaz de ir fazendo formação continuada em serviço 

desses professores, para eles irem construindo e acompanhando o percurso da 

sociedade, e aí a gente tem professores que têm um papel amarelo lá que é o 

planejamento pra dar uma aula de letramento matemático... (JOANA, 2016). 

 

Neste trecho, a entrevistada traça um paralelo entre o currículo e a questão da 

concepção com a formação dos professores. De forma genérica, caracteriza o quadro de 

professores da rede pública de educação como “envelhecido” e portador de uma formação que 

não acompanha as mudanças da sociedade, ou seja, o professor não possui nenhum grau de 

autonomia em relação à sua própria formação e qualificação para o trabalho. A partir desta 

constatação, assume a deficiência do Estado em prestar uma formação continuada ao 

professor e associa a questão dos problemas relacionados à concepção e ao currículo com a 

formação antiquada dos professores e ao seu envelhecimento.  

 

A gente desenvolveu uma estratégia aqui, de que o estudante, quando for 

matriculado na escola, a família assinar um termo de anuência, sabendo que o seu 

filho vai ficar as 7 horas diárias, pra gente não ter, por exemplo, um Joãozinho que 

vai jogar futebol na escolinha e tem que sair à tarde. Como é que a gente pode fazer 

com que o esporte de Joãozinho, o futebol de Joãozinho, dialogue com a Educação 

Física ou com a Matemática ou com o Português? Então assim... óbvio que a gente 

encontra uma barreira que é a questão do formador, do professor... que 

algumas escolas conseguem fazer esse diálogo, tem escolas que não. E aí tem 

experiências que conseguem fazer a escola funcionando integralmente, tem escolas 
que hoje ainda, por exemplo, divide a Base Comum e a parte diversificada (JOANA, 

2016). 

 

A necessidade de se utilizar da estratégia de um “termo de anuência” assinado 

pelos responsáveis do estudante pode representar resistência da comunidade ou dos próprios 

estudantes, ou ambos, em permanecer sete horas na escola. Entretanto, a interpretação dada 

pela entrevistada nessa fala direciona a responsabilidade pela não permanência do estudante 

no turno completo da escola às deficiências do professor em estabelecer relação entre as 

disciplinas que, de fato, parece ser um problema, mas não o único ou o principal.   

O que se entende aqui por currículo integrado é um currículo em que se estabeleça 

um diálogo entre as disciplinas da BNC e as da parte diversificada. A entrevistada aponta 

como principal barreira para essa integração do currículo a figura do professor, mas não 

explica a razão desse fenômeno.   

Quando questionada sobre as principais dificuldades encontradas no processo de 

implementação do programa, a entrevistada afirma o que se segue:  
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Eu acho que a principal dificuldade é a questão da concepção, porque como eu 

disse, a educação integral é ideologia. Ah! Eu ia falar uma coisa... que meu olho 

brilha com o projeto da UFSB porque os professores.... Os nossos futuros 

professores vão ser formados dentro de uma escola pública, então a gente vai sair de 

lá, os futuros professores vão sair da lá, com outra concepção de escola, e aí não é 

responsabilizando o professor, é fazendo um diálogo com a formação que foi 

ofertada pro professor. Da caixinha de geografia, da caixinha de matemática, que eu 

não consigo falar com meu outro colega de outra área (JOANA, 2016).  

 

 

Novamente a entrevistada menciona a questão da “concepção” e da “ideologia”, 

reafirmando que educação integral é ideologia. Na sequência, retorna à problemática da 

formação dos professores e indica um projeto realizado na Universidade Federal do Sul da 

Bahia – UFSB
23

, em que os professores são instruídos dentro da escola pública, mas não 

aprofunda a ponto de justificar o porquê de tal formação ser melhor do que outra qualquer.  

Mais uma vez a entrevistada utiliza a expressão “caixinha” para se referir às 

disciplinas escolares da BNC, sempre remetendo à impossibilidade ou dificuldade de diálogo 

entre elas. A crítica aqui é à divisão disciplinar do currículo com uma defesa clara da divisão 

por áreas. Há, ainda, em alguns momentos da entrevista, uma crítica explícita à postura do 

professor frente a essa organização, o que é colocado como mais um dificultador para 

implementação do ProEI. 

A entrevistada aponta, ainda, como complicadores do programa o Plano de 

Carreira do professor, o Estatuto do Magistério e o “querer”, a vontade dos professores, 

gestores e comunidades.  

 

E aí a gente tem muita dificuldade aqui com o Plano de Carreira, a gente tem 

dificuldade com o Estatuto do Magistério, por exemplo, com remoção de 

professor. Porque o professor precisa querer, o gestor precisa querer, o 

professor precisa querer ... todo mundo... a comunidade precisa querer! Quando 

a gente tem uma escola que a comunidade quer, que os professores querem, que todo 

mundo quer, o resultado é outro. Não adianta ter um professor que tá naquela escola 

e não tá à vontade, ele não acredita naquilo, não é o que ele acredita, ele não quer 

aquilo, não vai funcionar... Vai ser ampliação de tempo e apenas ampliação de 

tempo, mais do mesmo. Então, a questão do professor com dedicação exclusiva; a 

escola ser exclusiva de tempo integral; a questão do orçamento é um dificultador 

(JOANA, 2016). 

 

                                                        
23 Aqui a referência nos parece ser às experiências dos cursos de Bacharelados Interdisciplinares implementados 

nesta instituição como experiência piloto “no qual o estudante tem, primeiro, uma formação mais geral, que vai 

se afunilando para uma área mais específica conforme o curso avança”, explica Naomar de Almeida Filho, 

responsável pela implantação desse modelo na instituição, em entrevista para Globo Universidade, 18/05/2013, 

disponível em:  

http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/noticia/2013/05/ex-reitor-da-ufba-explica-como-e-o-bacharelado-

interdisciplinar.html. Acesso: 10 de abril de 2018.  

http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/noticia/2013/05/ex-reitor-da-ufba-explica-como-e-o-bacharelado-interdisciplinar.html
http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/noticia/2013/05/ex-reitor-da-ufba-explica-como-e-o-bacharelado-interdisciplinar.html
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Podemos inferir a partir desta fala a visão de gestão da educação pública a partir 

de um modelo gerencial, em que o gestor do Estado necessita de certa ‘liberdade’ para 

realocar, remover, transferir, demitir o trabalhador (professor e gestor da escola pública) que 

não se adeque (“queira”) às definições e tarefas colocadas pelo Estado, na figura da Secretaria 

de Educação, nesse caso específico do ProEI. Além disso, esse modelo de 

 

gestão educacional enfatizada pelo gerencialismo visa o aumento da eficiência e da 

eficácia das escolas expressos em indicadores de desempenho ou em resultados, que 

perpassa basicamente na mudança da cultura organizacional. A ideia da escola como 

“organização que aprende” leva, portanto, a essencialidade da atividade gestora 
pautar-se na inovação, na criatividade e na proatividade em todos os seus segmentos. 

Nessa imposição, pouco se valoriza o processo e pouco se questiona o que é um bom 

resultado. A escola é concebida para cumprir o papel de uma organização social e 

não de uma instituição social (ALMEIDA; STELZENBERGER; GONÇALVES, 

2012, p.10).  

 

A entrevistada finaliza responsabilizando o professor e o gestor, mais o primeiro, 

ao afirmar que quando o professor “não acredita naquilo, não é o que ele acredita, ele não 

quer aquilo, não vai funcionar... Vai ser ampliação de tempo e apenas ampliação de tempo, 

mais do mesmo”. Pode-se inferir que o sucesso da educação integral depende diretamente do 

querer e da vontade do professor. 

A compreensão do Plano de Carreira e do Estatuto do Magistério como 

dificultadores para a implementação de um programa de educação é algo realmente 

preocupante, quando pensamos que a valorização docente está no cerne da questão da 

qualificação da educação. A valorização docente é composta por uma remuneração digna, por 

condições de trabalho, possibilidades de formação inicial e continuada de qualidade e pela 

constituição da carreira docente. Diante disso, podemos notar que além de uma visão que não 

valoriza o trabalho docente, ainda há o agravante da responsabilização que recai sobre 

professores e gestores. 

Segundo Dalila Oliveira, em entrevista disponibilizada no sítio da ANPED, “o 

que essa política hoje de responsabilização dos professores tem feito é promover uma 

verdadeira corrosão na carreira”, e completa:  

 

Mas o que acontece é que nós sabemos que o desempenho dos nossos alunos não 

depende somente do trabalho do professor. Depende da origem social dele, do 

acesso que ele tem a bens culturais, do apoio que ele tem em casa, de como que ele 

se entrosa na sala de aula, de quanto aquele currículo é adequado ou não ao seu 

aprendizado. E no final, tudo isso é obscurecido, é renegado, e a única coisa que 

conta, nessas políticas, é o trabalho do professor. [...] a política de responsabilização 

joga nas costas do professor aquilo que é de responsabilidade do Estado e da 

sociedade (ANPED, 2012, s.p). 
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O que podemos constatar é a prevalência da uma política de responsabilização dos 

professores decorrente dessas concepções de educação integral que, juntamente com a 

ampliação das funções da escola, ampliam também as responsabilidades de professores e 

gestores.  

  

À medida que se tornam mais complexas as demandas às quais as escolas devem 

responder, também se complexificam as atividades dos docentes. Estes se encontram 

muitas vezes diante de situações para as quais não se sentem preparados, seja pela 

sua formação profissional ou mesmo por sua experiência pregressa. Quanto mais 
pobre e carente o contexto no qual a escola está inserida, mais demandas chegam até 

elas e, consequentemente, aos docentes. Diante da ampliação das demandas trazidas 

pelas políticas mais recentes, o professor é chamado a desenvolver novas 

competências necessárias para o pleno exercício de suas atividades docentes. O 

sistema espera preparo, formação e estímulo do sujeito docente para exercer o pleno 

domínio da sala de aula e para responder às exigências que chegam à escola no grau 

de diversidade que apresentam e na urgência que reclamam (ASSUNÇÃO; 

OLIVEIRA, 2009, p. 354).   

   

A confluência da política de responsabilização com a reprodução de visões 

estereotipadas, que não consideram elementos importantes, como desvalorização e as 

péssimas condições do trabalho docente a que muitas vezes são submetidos esses professores, 

é também mais um elemento que caracteriza essas concepções de educação integral 

contemporâneas.   

O que podemos apontar como uma conclusão deste capítulo é que identificamos 

uma perspectiva hegemônica do que deva ser a educação integral para o século XXI. Essa 

visão é pautada nos princípios de ampliação da jornada escolar; extrapolação das funções da 

escola; responsabilização dos agentes diretamente envolvidos no processo da educação 

(professores e gestores); relação entre escola e comunidade e o uso das parcerias, inclusive 

com o setor privado; qualificação da educação para uma “formação humana integral”, para 

solucionar problemas estruturais como repetência, abandono, evasão, bem como para o 

alcance de metas estabelecidas em testagens estandardizadas; formação de um determinado 

perfil de estudante a partir de “inovações curriculares”; e a flexibilização do currículo.  

Alguns desses elementos aparecem de forma mais evidente que outros a depender 

da proposta analisada, entretanto, é fato que há uma tendência no sentido de confluência 

desses aspectos.   

De posse do debate sobre as concepções que fundamentam a educação integral 

contemporânea e inserida nela a proposta do ProEI, nos dedicaremos, a seguir, em 
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compreender mais pormenorizadamente as especificidades do currículo do ProEI e da 

disciplina história inserida neste currículo.    
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3. DISCIPLINA HISTÓRIA NA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DO PROEI  

 

É primordial retornarmos à questão central deste estudo para iniciarmos o 

presente capítulo: qual o lugar da disciplina história na proposta de educação integral do 

ProEI e como são tecidas as mediações entre o currículo prescrito e o praticado, 

especialmente entre os professores de história?  

Todo desenvolvimento deste trabalho até aqui nos trouxe elementos para pensar e 

desenvolver tal questão. Neste capítulo, pretendemos explorar os aspectos mais específicos da 

disciplina história no currículo do ProEI, perpassando os elementos prescritivos e práticos do 

currículo. Para isso, utilizamos os documentos institucionais do programa, como matrizes 

curriculares e ementas, bem como as entrevistas realizadas no decorrer da pesquisa.  

 

 

3.1 ANÁLISE DA DIMENSÃO PRESCRITIVA 

 

Aspectos gerais do currículo do ProEI 

 

De acordo com Goodson (2013), é necessário ir além da crítica ao currículo 

enquanto prescrição e compreender como ele é construído socialmente, como a relação entre a 

prescrição e a prática curricular constitui socialmente esse currículo, além dos elementos 

políticos, sociais, econômicos e culturais que exercem sua influência nesse processo. Nosso 

estudo segue essa perspectiva. Dessa forma, nos propomos a nos debruçar, também, sobre os 

aspectos prescritivos do currículo do ProEI, para compreender o lugar que a disciplina história 

ocupa nesse currículo.  

Para a análise da dimensão prescritiva do currículo do ProEI, selecionamos dois 

documentos centrais: a Matriz curricular para o ensino médio em tempo integral – 1ª à 3ª 

Série – ProEI 2014 e o Ementário da matriz curricular para o ensino fundamental II e o 

ensino médio em tempo integral parte diversificada – 2014
24

. Além desses documentos 

centrais, utilizamos, de forma secundária, o documento de fundamentação do ProEI, já 

abordado em outros momentos deste trabalho, que traz elementos importantes para a 

caracterização da perspectiva curricular do programa.  

                                                        
24 Esses documentos estão disponibilizados nos anexos deste trabalho.  
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Os documentos do ProEI aqui pesquisados empregam com mais frequência a 

terminologia “componente curricular” para se referir às disciplinas, ainda que o termo 

‘disciplina’ também seja usado em alguns momentos. Sobre essa questão, achamos necessário 

citar uma nota explicativa, presente nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

(DCNEB):  

 

Sobre a adoção do termo ‘componente curricular’, pareceres deste Conselho 

indicaram que a LDB utiliza diversidade de termos correlatos, empregando 

concorrentemente e sem rigor conceitual os termos disciplina, componente 

curricular, estudo, conhecimento, ensino, matéria, conteúdo curricular. O 
Parecer CNE/CEB nº 5/97, que tratou de Proposta de Regulamentação da Lei nº 

9.394/96, indiretamente, já havia unificado aqueles termos, adotando ‘componente 

curricular’, o que foi assumido pelos Pareceres CNE/CEB nº 38/2006 (que tratou 

da inclusão obrigatória da Filosofia e da Sociologia no currículo do Ensino Médio), 

CNE/CP nº 11/2009 (que apreciou proposta do MEC de experiência curricular 

inovadora do Ensino Médio) e CNE/ CEB nº 7/2010 (que definiu Diretrizes 

Curriculares Gerais para a Educação Básica). Considerando outros (Pareceres 

CNE/CEB nº 16/2001 e nº 22/2003), o Parecer CNE/CEB nº 38/2006 assinalou 

que não há, na LDB, relação direta entre obrigatoriedade e formato ou 

modalidade do componente curricular (seja chamado de estudo, conhecimento, 

ensino, matéria, conteúdo, componente ou disciplina). Indicou também que, 

quanto ao formato de disciplina, não há sua obrigatoriedade para nenhum 

componente curricular, seja da base nacional comum, seja da parte 

diversificada. As escolas têm garantida a autonomia quanto à sua concepção 

pedagógica e para a formulação de sua correspondente proposta curricular, sempre 

que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar, dando-lhe o 

formato que julgarem compatível com a sua proposta de trabalho (BRASIL, 2013, p. 

186, grifos nossos). 

 

Priorizamos utilizar neste estudo a terminologia ‘disciplina’, entretanto, em alguns 

momentos, principalmente naqueles em que tratamos das análises dos documentos 

institucionais, será empregada, também, a terminologia adotada no respectivo documento. 

Outro aspecto importante que destacamos nesta passagem é o esclarecimento presente no 

Parecer CNE/CEB nº 38/2006, sobre o fato de a LDB não portar em seu texto a 

obrigatoriedade em relação ao formato ou modalidade de componente curricular nem na BNC 

nem na PD; o que, provavelmente, sofre alterações com a instituição da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). Todavia, como até o momento da escrita do texto, a parte da 

BNCC referente ao ensino médio ainda não foi publicada, e as consequências da 

implementação deste modelo ainda nos são desconhecidas, o que temos como parâmetro são 

as definições presentes na LDB e nos pareceres posteriores a ela que dizem respeito a essa 

questão.       

O documento Matriz curricular para o ensino médio em tempo integral – 1ª à 3ª 

Série – ProEI 2014 tem como principal objetivo tratar da organização das disciplinas e 
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distribuição da carga horária de cada uma delas, para cada série do ensino médio de acordo 

com as definições já pré-estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (DCNEM), entretanto, porta também as especificidades da organização curricular 

voltada para a jornada escolar ampliada do ProEI. 

O nível de prescrição do documento é, principalmente, organizacional. Ele dispõe 

e divide a carga-horária escolar durante todo o ano letivo em áreas do conhecimento, eixos 

temáticos e em componentes curriculares. Não existe uma especificação sobre o conteúdo a 

ser trabalhado em cada componente curricular, uma vez que isso ocorre nas ementas 

(documento que também é objeto desta análise). Entretanto, há algumas notas explicativas 

relevantes para o entendimento do papel de algumas disciplinas.  

A matriz curricular destinada ao ensino médio está dividida inicialmente em BNC 

e PD, e comporta um total de sete horas diárias na escola, ou em atividades escolares, 200 

dias letivos, 40 semanas letivas, oito horas-aula diárias, totalizando 1600 horas-aula por ano, 

sendo 1000 horas/aula destinadas a BNC e 600 horas/aula destinadas a PD. Adiante, 

apresentamos o quadro contendo a divisão da carga-horária e a organização das disciplinas do 

ProEI para o ensino médio, extraída do documento em questão (BAHIA, 2014b, p. 64).   

 

 

Fonte: Brasil, 2014b, p. 64. 
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As áreas do conhecimento e suas respectivas disciplinas, ou componentes 

curriculares da BNC são: Linguagens (língua portuguesa, língua estrangeira moderna, 

educação física, arte); Matemática (matemática); Ciências da Natureza (química, física, 

biologia); Ciências Humanas (história, geografia, filosofia, sociologia).   

Na PD os componentes curriculares estão agrupados, além de em áreas do 

conhecimento, também por eixos temáticos. A área de linguagens possui três eixos temáticos 

com suas respectivas disciplinas: Educação Linguística (disciplina: letramento linguístico); 

Produzindo Artes (disciplina: linguagens artísticas) e Esporte, Lazer e Saúde (disciplina: 

educação desportiva). A área de matemática possui o eixo temático: Educação Matemática 

(disciplina: letramento matemático). A área de ciências da natureza possui o eixo temático: 

Iniciação Científica e Pesquisa (disciplina: educação científica). A área de ciências humanas 

possui dois eixos temáticos: Cidadania e Participação Estudantil (disciplina: educação e 

cidadania) e Relações Étnico raciais, Culturas e Identidades (disciplina: educação em direitos 

humanos).  Além disso, a matriz dispõe de mais duas áreas do conhecimento que são 

Linguagens e tecnologias, com eixo temático: Comunicação Digital e Uso de Mídias 

(disciplina: educação e tecnologias digitais) e Trabalho – orientação profissional. De acordo 

com as notas explicativas que compõe esta matriz curricular, 

 

O Eixo Temático Trabalho é composto pelos Componentes Curriculares da matriz 

da Formação Técnica Geral dos cursos de Educação Profissional da Bahia-

SUPROF/SEC, em todas as suas modalidades/formas de articulação. Esses 
componentes curriculares serão ofertados ao longo dos três anos do Ensino Médio 

[...] (BAHIA, 2014b, p. 69, grifos nossos).  

  

Importante destacar que, na tabela da matriz curricular ‘Trabalho’, aparece como 

uma área do conhecimento, mas na nota explicativa citada acima é colocado como um eixo 

temático. Este eixo possui uma matriz curricular específica composta por componentes 

curriculares específicos, dentro de cada área do conhecimento. Os componentes curriculares 

são: biologia – meio ambiente, saúde e segurança do trabalho; filosofia – ética e direito do 

trabalho; filosofia – metodologia do trabalho científico; informática – inclusão digital; 

sociologia – organização dos processos de trabalho; sociologia – organização social do 

trabalho. Outro aspecto a ser ressaltado é que essa parte da extensão da jornada escolar, 

composta por seis disciplinas, segue a mesma matriz destinada à educação profissional, ou 

seja, parte do currículo do ProEI se destina também à educação profissional.  A seguir, 
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dispomos o quadro contendo a divisão da carga-horária e a organização das disciplinas 

específicas do eixo temático Trabalho (BAHIA, 2014b, p. 69).   

 

 

Fonte: Brasil, 2014b, p. 69. 

 

A análise da matriz curricular destinada ao ensino médio no ProEI nos traz uma 

reflexão sobre a organização deste currículo, que é a questão de a extensão da jornada escolar 

ser constituída basicamente por disciplinas, ou seja, ser uma extensão essencialmente 

disciplinar – totaliza um conjunto de 22 disciplinas por ano –, em que ocorre, em vários 

momentos, a possibilidade de se replicar na PD os conteúdos já trabalhados na BNC. É 

possível certificar tal fenômeno ao se analisar as ementas das disciplinas diversificadas. 

Mesmo que os conteúdos da BNC e PD não se repliquem, a extensão da jornada ainda se dá, a 

princípio, no espaço da sala de aula.  

Uma problemática que surge a partir desta constatação é a seguinte: o que motiva 

organizar desta forma o currículo? O que pudemos inferir, a partir das análises desenvolvidas 

neste estudo, é que existem duas motivações para essa opção de organização curricular. Uma 

relacionada à concepção de educação integral adotada pelo ProEI e outra de ordem estrutural;  

não obstante, uma tem profunda relação com a outra. 

No que diz respeito à concepção que norteia o currículo do ProEI, tema que 

desenvolvemos no capítulo anterior, o que parece ser prioritário para essa proposta é 

“desenvolver um currículo com foco na interdisciplinaridade, na contextualização, na 

flexibilidade, no equilíbrio entre teoria e prática [...]” (BAHIA, 2014b, p. 42, grifos nossos), 

além da construção de um currículo integrado, o que nos parece significar um currículo que 

privilegie a interdisciplinaridade e a relação entre as disciplinas da BNC e da PD. Ou seja, a 

formação integral do ProEI se baseia em um currículo essencialmente disciplinar, ainda que 

com foco na interdisciplinaridade e no “equilíbrio entre teoria e prática”.  Essa perspectiva 
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reflete aspectos da estrutura das escolas públicas, ou, na verdade, a ausência de uma estrutura 

que comporte uma jornada escolar ampliada baseada em elementos que extrapolem a visão 

exclusivamente disciplinar, como propunha Anísio Teixeira, por exemplo, com a Escola 

Parque.  

Dessa forma, a ampliação da jornada escolar, sem as devidas adaptações 

estruturais só pode se consolidar, na maioria das vezes, a partir de uma organização curricular 

predominantemente disciplinar, uma vez que o que ainda se tem de ‘recursos’ disponíveis nas 

escolas públicas, hoje, de forma geral, são salas de aula e professores. Em entrevista, uma 

professora, que denominamos de Selene, aponta alguns aspectos importantes sobre essa 

questão:  

 

Quando o projeto foi trazido não houve, em momento algum, uma consulta à 

comunidade, nem ao corpo docente, nem ao corpo discente, nada! A Secretaria 

marcou uma reunião e nessa reunião informou que seria implantado o ensino 

integral no Colégio Estadual da Bahia. Na época eu até questionei o representante, 

dizendo assim: – Se não der certo? Como é que vai funcionar? Aí ele até me 

corrigiu: – Professora, isso não é uma experiência, isso é um projeto que está posto. 

[...] Da forma como eles trouxeram, não funcionou por quê? A primeira questão: 
infraestrutura! Nós não tínhamos refeitório, não existia na escola refeitório, nós não 

tínhamos sala de repouso, minimamente organizada, nós não tínhamos banheiro na 

escola. Então, como funcionaria? A escola não tinha merendeira, a escola não tinha 

cozinha. A escola tinha uma lanchonete que era uma lanchonete privada. Então, 

como é que vai ser feito isso? Implantou-se o integral sem essas condições mínimas. 

[...] Tinham dias que não tinha almoço e se não tem almoço não tem como ter turno 

integral. Suspende a aula do menino! Aí no outro dia não tem “não sei o que”, aí 

começou aquela coisa bem flutuante. Então, em uma semana tinha um dia de 

funcionamento, que era o dia que conseguia uma merenda, porque comida não se 

fazia, porque não tinha cozinha. Então, ah! conseguia um cachorro quente, 

conseguia um biscoito... Como é que você vai fazer uma criança ficar até três horas, 
quatro horas, com biscoito? Os meninos ficavam aqui, terminava o turno regular, 

eles não tinham onde ficar, então era a coisa mais degradante ver os meninos 

almoçando embaixo de árvore porque não tinha um refeitório. Então, entre o final do 

turno matutino e o início do turno integral, ficava um hiato que os meninos não 

tinham absolutamente o que fazer, nem pra onde ir. Um sol causticante e os meninos 

ali numa quadra que nem coberta é. Foi ficando muito desinteressante e era difícil 

convencer esses alunos a ficarem. Muitos saíram da escola, porque... não sei se é 

uma cultura, não sei o que é, mas parece que não funciona muito ensino integral no 

ensino médio. A maioria dos pais vieram na escola e justificava da seguinte forma: – 

Eu preciso que meu filho trabalhe, eu preciso que meu filho ajude! Então, houve um 

esvaziamento tremendo... e era um contrassenso... (SELENE, 2017). 

  
 

Este relato deixa claro as dificuldades estruturais de implementação de uma 

jornada escolar ampliada na rede estadual de educação. A professora aponta aspectos básicos 

referentes à alimentação dos estudantes, ao descanso, aos espaços limitados da escola e aos 

obstáculos de adaptação dos estudantes do ensino médio a essa modalidade, pois precisam 
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trabalhar, além de problemas na organização curricular e na adequação e formação dos 

professores para essa nova realidade:  

    

As disciplinas: eles trouxeram as disciplinas já pré-estabelecidas. [...] E aí, eles 

trouxeram uma relação de disciplinas, prontas, fixas, sem absolutamente nada, 

muitas delas malmente com uma ementa. E aí, o professor desenvolve, o professor 

se vira! Dificuldade básica: o professor não tava preparado pra isso, a maioria dos 

professores aqui foram formados numa época das disciplinas rígidas mesmo, não se 

falava em interdisciplinaridade, na minha época de faculdade nunca se falou disso, 

não se falava nem de multidisciplina, quem dirá de interdisciplinaridade! Então, de 
repente você se vê assim... tendo que preparar um programa pra uma disciplina que 

você não sabia, não conhecia, não foi formado para. [...] Alguns professores 

investiram, tentaram fazer seriamente, pesquisando, tentando construir um 

programa, tentado fazer daquela disciplina algo agradável, atraente pro aluno, outros 

não tiveram o mesmo compromisso. Isso é fato! E aí, o que acontece? Começa o 

ensino integral... dessa forma. O professor sem ter o domínio da disciplina que tá 

trabalhando... (SELENE, 2017).  

 

Importante destacar a postura da comunidade escolar do Colégio Central frente às 

dificuldades enfrentadas com a implementação do programa. A professora Selene em seu 

relato coloca a questão das dificuldades estruturais, das incongruências curriculares e 

consequentemente do esvaziamento da escola, entretanto aponta também a resistência da 

comunidade escolar ao exigir da SEC-BA a saída da escola do ProEI e o retorno ao formato 

de ensino médio regular.   

O que percebemos é que a questão estrutural das escolas e a organização 

curricular estão intimamente ligadas e uma reflete as debilidades da outra. Este aspecto da 

educação integral contemporânea, proposta pelo Estado e por setores privados, nos coloca 

profundos questionamentos sobre a reforma do ensino médio definida pela Lei 13.415/2017 

(BRASIL, 2017), e como se irá efetivar a ampliação da jornada escolar para todo o ensino 

médio diante das limitações e cortes nos gastos públicos a partir da Emenda Constitucional nº 

95/2016. Essa EC inaugura um novo regime fiscal em que o aumento das despesas primárias, 

aí incluídas as despesas com educação, ficam limitadas, pelos próximos vinte anos, ao 

reajuste referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.  

Dando continuidade à análise dos documentos selecionados, temos o documento 

que comporta as ementas das disciplinas diversificadas: Ementário da matriz curricular para 

o ensino fundamental II e o ensino médio em tempo integral parte diversificada – 2014. Neste 

documento essas questões se materializam de forma mais explícita.  
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Depreende-se da análise deste documento que, na maioria das disciplinas da parte 

diversificada do currículo, há uma ambiguidade em relação à forma que aqueles conteúdos 

selecionados serão trabalhados, se no espaço da sala de aula, ou se a “ampliação de tempos e 

espaços”, principalmente de espaços, tão repetidamente evocada nos documentos de 

fundamentação da educação integral no Brasil desde 2007 e nos documentos disponibilizados 

pela SEC-BA, de fato se efetiva. Essa ambiguidade reflete, como já defendemos 

anteriormente, aspectos referentes às deficiências de ordem estrutural e, também, à concepção 

de educação integral defendida pela SEC-BA na figura do ProEI.   

Textos, como Educação integral: texto referência para o debate nacional 

(BRASIL, 2009a) da série Cadernos Mais Educação e até o próprio texto que fundamenta e 

propõe a implementação do ProEI (BAHIA, 2014b), são enfáticos na proposição de se utilizar 

equipamentos e estruturas disponíveis na cidade, como praças, bibliotecas, museus, além das 

‘parcerias’ que se estabeleceriam com outros ‘espaços’, sem se especificar se de iniciativa 

pública ou privada. Entretanto, a utilização dos espaços e equipamentos da cidade não 

substitui de fato a necessária estrutura da própria escola, uma vez que o cotidiano escolar, por 

mais diversificado que seja e por mais momentos fora dela ocorram, se dá no limite de seus 

muros. Além disso, a escola fica refém da existência desses espaços nos seus arredores e da 

possibilidade de se estabelecer algum tipo de parceria, o que pode ou não acontecer.  

Dessa forma, se a escola não possui uma estrutura física que ofereça espaços para 

se desenvolver atividades fora da sala de aula convencional, consequentemente, o que se 

propõe para as disciplinas da parte diversificada do currículo acabará sendo desenvolvido 

nesse ambiente, levando-nos a questionar a qualidade da extensão dessa jornada escolar. Um 

exemplo: existe no ementário a disciplina Educação e Tecnologias Digitais com seu elenco de 

temas e conteúdos a serem trabalhados:  

 

Sociedade, cultura e tecnologias; O uso das tecnologias de informação e 

comunicação; Linguagens e mídias digitais; ambientes de redes digitais; As 

Tecnologias educacionais; Reflexões sobre a inserção das TIC no cotidiano e seu 

impacto nas relações sociais; Interação virtual e relações sociais; Ambientes 

virtuais de aprendizagem, redes sociais, conteúdos indexados online (imagens, 

vídeos, música, links). Produção de vídeos (produção de vídeo-histórias, criação de 

roteiros, filmagens, envolvendo expressões próprias da cultura local, com temas que 

tratem da valorização das diferenças, da afirmação da equidade, da afirmação das 

identidades e do registro da história local; Comunicação visual (BAHIA, 2014b, p. 

68, grifos nossos).  

 

Nesta ementa, o que apontamos como ambiguidade, no que se refere à forma de se 

trabalhar determinada disciplina, fica explícita. Por exemplo, quando propõe o conteúdo “uso 
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das tecnologias de informação e comunicação”, como isso será efetivado, serão explorados os 

aspectos teóricos e práticos desse conteúdo? Caso a escola não possua um laboratório de 

informática devidamente equipado, atualizado e conectado à internet, como serão ministradas 

essas aulas? Em que condições se produzirão esses materiais propostos pela disciplina, se a 

escola não possuir os equipamentos necessários? Provavelmente será feito um ‘estudo teórico’ 

sobre esses conteúdos, e a extensão da jornada escolar se dará mais uma vez dentro do espaço 

da sala de aula convencional.  

Quando se condiciona a oferta da educação com jornada ampliada a parcerias e 

equipamentos públicos ou privados nos arredores da escola, sem que se garanta uma estrutura 

mínima para essa escola funcionar por si só, se aposta na incerteza ou na precarização.   

 

Aspectos específicos da disciplina história no currículo do ProEI 

 

 Nossa pesquisa busca, como ponto fundamental, deslindar o lugar que a 

disciplina história ocupa no currículo do ProEI, com essas características e especificidades 

que viemos apontando ao longo deste estudo. Interessa-nos a organização curricular referente 

à disciplina história da BNC e os aspectos dessa disciplina que venham a aparecer em outras 

disciplinas, ou componentes curriculares, da PD.  

À disciplina história, na BNC, está reservada a carga-horária semanal de duas 

horas/aula, totalizando 80 horas/aula anual em cada série do ensino médio. As orientações e 

prescrições da SEC-BA em relação aos conteúdos a serem trabalhados nesta disciplina 

encontram-se disponíveis no documento Orientações curriculares para o ensino médio: 

ciências humanas (BAHIA, 2015). 

Na parte diversificada, não existe um componente curricular que trate 

exclusivamente do conteúdo de história, apesar disso, a partir dessa organização curricular, o 

conteúdo de história pode ser abordado em algumas disciplinas. É possível manter um diálogo 

com a história, ainda que bastante pontual, na disciplina Educação e Tecnologias Digitais (do 

eixo Comunicação digital e uso de mídias). Esta disciplina traz em seu elenco de conteúdos a 

possibilidade de se trabalhar com a produção de vídeos a partir da história local.  

 

Produção de vídeos (produção de vídeo-histórias, criação de roteiros, filmagens, 

envolvendo expressões próprias da cultura local, com temas que tratem da 
valorização das diferenças, da afirmação da equidade, da afirmação das identidades 

e do registro da história local [...] (BAHIA, 2014b, p. 68, grifos nossos).   
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Outra disciplina que possibilita um diálogo com a história é educação científica 

(do eixo temático Iniciação científica e pesquisa). A partir dos conteúdos definidos para serem 

trabalhados nesta disciplina, pode-se discutir a produção de ciência com base em qualquer 

área do conhecimento. Apesar de o texto falar em "sistematização do conhecimento através da 

experimentação" (BAHIA, 2014b, p. 66), e isso pode representar uma limitação para as 

ciências humanas, em destaque para história, acreditamos que projetos, inclusive de história 

possam ser desenvolvidos a partir dessa disciplina, com as devidas ressalvas.   

Contudo, existe uma disciplina diversificada, voltada para o ensino fundamental II 

e médio, em que a ementa aborda de forma específica o “Ensino de História e Cultura 

Africana e Afro-Brasileira” (BAHIA, 2014b, p.67). O componente curricular em questão é 

‘educação em direitos humanos’, que integra a área de conhecimento de ciências humanas e o 

eixo temático de relações étnico raciais, culturas e identidades. Segue a descrição completa da 

ementa da disciplina:  

 

Educação em Direitos Humanos (Decreto nº 7.037/2009, que institui o Programa 

Nacional de Direitos Humanos PNDH). Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação das Relações Étnico-raciais. Fundamentação teórico-conceitual sobre 

Educação para as Relações Étnico-raciais, Ensino de História e Cultura Africana 

e Afro-Brasileira, bem como, ao que propõe a Lei 10.639/03. Populações negras e 

diáspora africana. Conceitos básicos - racismo, discriminação, preconceito, 
identidade negra e outros. Perspectiva didático-pedagógica de educação 

antirracista. Currículo e política curriculares. História e cultura étnica na escola 

e itinerários pedagógicos. Etnia/Raça e a indissociabilidade de outras categorias da 

diferença (BAHIA, 2014, p. 67, grifos nossos).   

 

Alguns aspectos importantes precisam ser levantados em conta sobre esta 

prescrição. O primeiro deles é a possível confusão no processo de elaboração de tal ementa e 

de seleção dos conteúdos a serem trabalhados. Destacamos, especialmente, quando a ementa 

sugere trabalhar as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-

raciais; fundamentação teórico-conceitual sobre educação para as relações étnico-raciais; 

perspectiva didático-pedagógica de educação antirracista e currículo e política curriculares 

(BAHIA, 2014b, p. 67). 

A confusão aparece no sentido de não ficar claro se de fato esses conteúdos 

devem ser trabalhados com os alunos, ou se são orientações para os professores. No elenco 

encontra-se, por exemplo, o conteúdo “currículo e políticas curriculares”, o que efetivamente 

parece ser um conteúdo estranho ao segmento da educação básica do ensino fundamental e 

médio.  Esse desalinho na elaboração da ementa representa um equívoco no processo de 



99 

 

formulação da mesma ou, simplesmente, representa os conteúdos que de fato devem ser 

trabalhados com alunos de ensino fundamental II e médio? E quais seriam os objetivos de se 

trabalhar conteúdos tão específicos da área de educação como “políticas curriculares”, por 

exemplo, com alunos da educação básica? 

No que diz respeito ao conteúdo específico de história “Ensino de História e 

Cultura Africana e Afro-Brasileira, bem como ao que propõe a Lei 10.639/03”, cabe ponderar 

o fato de se trabalhar esse conteúdo apartado do conjunto dos conteúdos da disciplina história. 

Não fica explícito, no entanto, na ementa, que isso deva ser realizado, entretanto, pode ser 

feita essa interpretação da prescrição, o que, sem dúvidas, acarretará consequências para o 

processo de ensino e aprendizagem de tal conteúdo. Inclusive, a mencionada lei estabelece 

que “os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito 

de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e 

História Brasileiras” (BRASIL, 2003). 

O que podemos apresentar como conclusões provisórias sobre a extensão da 

jornada escolar no ProEI e a disciplina de história é que, no que diz respeito às prescrições 

advindas da SEC-BA, a extensão da jornada no ensino médio se dá, basicamente, de forma 

disciplinar, ou seja, com um aumento da carga-horária dentro da sala de aula, com atividades 

similares às das escolas regulares. Apesar disso, não existe nessa extensão de tempo uma 

disciplina destinada exclusivamente ao conteúdo de história, estando este, muitas vezes, 

possível de ser abordado em algumas disciplinas da PD. Ou seja, a ampliação da disciplina 

história se daria, como possibilidade, através de alguns conteúdos distribuídos em disciplinas 

diferentes da PD, mas não em uma disciplina específica.   

É importante enfatizar que as disciplinas filosofia e sociologia, que compõem 

juntamente com a história e a geografia a área de Ciências Humanas da BNC, possuem 

extensão da jornada na PD, com duas disciplinas anuais, cada uma. Cabe analisar o que 

representa em uma proposta curricular que recomenda estender sua carga horária, 

essencialmente com o aumento no número de disciplinas em seu currículo, a ausência de uma 

disciplina de história na PD. Encontramos, por exemplo, além das disciplinas da BNC, mais 

duas disciplinas de filosofia e mais duas de sociologia, somando um total de dez disciplinas 

de sociologia e filosofia ao longo do ensino médio, para três disciplinas de história nos três 

anos desse segmento da educação básica.  

É importante lembrar que, de acordo com o documento da matriz curricular, o 

eixo temático Trabalho, no qual as disciplinas de sociologia e filosofia estão alocadas, é 

composto pelos componentes curriculares da matriz da ‘formação técnica geral dos cursos de 
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educação profissional da Bahia’ (SUPROF/SEC) (BAHIA, 2014b, p. 69). No entanto, nem na 

matriz curricular, nem nas ementas, fica clara essa questão da utilização da matriz da 

educação profissional no ensino médio do ProEI, sob qual justificativa isso é feito, como ela 

se efetiva, se a atualização dessas ementas e matrizes acompanha a atualização das matrizes 

da educação profissional, enfim, além da nota que citamos anteriormente, nenhuma orientação 

a esse respeito é dada no documento. 

É crucial ficar clara nossa discordância em relação a essa concepção de educação 

integral, em que a ampliação da jornada escolar se dá, principalmente, de forma disciplinar e 

basicamente no espaço da sala de aula. No entanto, esse ponto precisa ser problematizado, no 

sentido de compreender a ausência da disciplina história na PD. Isso não significa que 

defendemos que deveria ter uma ou quantas mais disciplinas de história no currículo da PD, 

assim como não defendemos essa proposta de ampliação da jornada escolar exclusivamente 

disciplinar. A ideia de educação integral deveria perpassar por outros elementos que não 

sejam exclusivamente a permanência do estudante em sala de aula, possibilitando a este 

outras atividades em que se desenvolvam aspectos da vida prática, da arte, música, lazer, 

esporte, tempo livre, do trabalho como princípio formativo, entre outros.  

Num movimento de pensar esse currículo, e a disciplina história aí inserida, nos 

perguntamos: o que essa “ausência prescritiva” de fato representa?  

Existem alguns indicativos que podem nos levar à compreensão dessa questão, os 

quais partem de uma visão mais geral da educação hoje. Aspectos como a perspectiva 

pragmatista da educação e da formação e, consequentemente, do currículo, a questão do 

slogan “aprender a aprender” e a flexibilização curricular interferem na constituição da 

disciplina história, no ensino de história e na forma que essa disciplina está disposta no 

currículo escolar.   

Segundo Saviani (2016), em entrevista para o sítio Combate,  

 

Hoje em dia a pedagogia do «aprender a aprender» é a grande referência da 

orientação dominante. Tanto que está nos documentos oficiais e internacionais que 

depois se reproduzem em cada nação, como está nos meios de comunicação onde 
tentam convencer os professores das suas virtudes. O Relatório Jacques Delors das 

Nações Unidas sobre educação para o século XXI tem como eixo essa orientação do 

«aprender a aprender» e os países reproduzem isso nas suas políticas educativas. É 

uma pedagogia que tem origem na escola nova, no construtivismo de Piaget, que 

estava apoiado no keynesianismo. Agora foi recuperada, no contexto político do 

neoliberalismo, pelos pós-modernos. A ideia é que todo o ambiente é educativo – 

aprende-se em diferentes lugares, em diferentes circunstâncias e … também na 

escola! O argumento que dão para isso é que aquela visão rígida foi superada em 

benefício de uma sociedade flexível em que nada se pode prever. A escola não pode 

formar para 5 ou 10 anos, não se sabe como vai ser o futuro que está em constante 
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mudança. Portanto, a escola não deve ensinar algo, mas apenas aprender. Mas este 

novo aprender a aprender já nem sequer dá a importância que os construtivistas 

davam à ciência. Não sei como é aqui, mas no Brasil introduzem parâmetros 

curriculares nos temas «transversais» – é como se os temas não fossem objecto desta 

ou daquela disciplina, mas atravessam todo o currículo – educação cívica, moral, 

ambiental, sexual (SAVIANI, 2016, s.p.).   

 

De acordo com essa lógica, pensar o desenvolvimento do conhecimento histórico 

na escola realmente parece algo fora do atual contexto social, em que o que se busca 

privilegiar são aspectos mais pragmáticos da formação dos indivíduos. Baseados neste cenário 

exposto por Saviani e no argumento de que vivemos em uma sociedade flexível e efêmera, a 

escola vai perdendo a característica de ensinar algo, passando apenas a ensinar a aprender. Na 

mesma entrevista Saviani (2016) completa, “[...] há aí um objectivo político e que concorre 

para esvaziar as escolas do conhecimento elaborado, científico, que é a sua função”. 

Consideramos que essa ausência de fato reflete aspectos da educação contemporânea, que 

aparecem não como regra, mas como tendência, uma vez que o currículo é construído também 

a partir dos elementos da prática do professor.  

 

3.2 ANÁLISE DA DIMENSÃO PRÁTICA 

 

Para análise da dimensão prática da disciplina história desenvolvida no currículo 

do ProEI, recorremos ao relato de duas professoras de história de escolas participantes do 

programa. Como já anunciamos e justificamos anteriormente, selecionamos duas escolas para 

participarem deste estudo.  O Colégio Estadual da Bahia – Central (CEBA) e o Colégio 

Estadual Ypiranga (CEY), circunscritas na região do centro da cidade de Salvador, possuem, 

cada uma delas, especificidades e subjetividades que nos fez optar por incluí-las neste estudo: 

o Colégio Central, por sua trajetória na história da educação baiana e sua importância e 

representatividade enquanto instituição de ensino, e o CEY pelo fato de ser uma escola 

inserida no centro histórico da cidade, além de funcionar num prédio tombado pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) – Solar do Sodré –, portando, dessa 

forma, uma marca que a identifica com a questão histórica.   

Optamos pela realização de entrevistas semiestruturadas com objetivo de acessar 

os elementos da prática docente presentes no processo de constituição do currículo e da 

disciplina história e, a partir da análise desses elementos, problematizar o currículo de história 

do ProEI com as concepções dos professores que atuam no programa. Para isso, buscamos 

aspectos como: a caracterização dos sujeitos, em que o professor fala um pouco de si mesmo; 
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o currículo da educação integral e ampliação da jornada escolar; o ensino de história na 

educação integral e a disciplina história; e planejamento e currículo. Estas entrevistas 

encontram-se disponíveis na íntegra nos apêndices deste trabalho.  

Inicialmente, realizamos a entrevista com a professora Selene (pseudônimo) do 

CEBA. Sua contribuição para o processo de desenvolvimento deste estudo foi essencial, uma 

vez que em suas falas podemos resgatar aspectos que caracterizam as debilidades no processo 

de implementação do programa, tanto em sua dimensão estrutural como em sua dimensão 

pedagógica. Quando questionada se houveram implicações da extensão da jornada escolar 

para a disciplina história, a professora responde:  

 

No meu caso, não. Porque como eu era 20 horas, então eu não fui incluída na 

divisão da carga horária para educação integral. Essa até era uma questão que pra 

eles era difícil, porque:  – Eu vou fazer o que com um professor de 20 horas? Porque 

não era pra ter professores de 20 horas, e aqui nós tínhamos três professores só de 20 
horas e o restante todo de 40 horas. Mas aí... acho que na rede pública estadual tem a 

coisa assim da antiguidade... O professor mais antigo na instituição tem o privilégio 

de fechar sua carga horária primeiro... E aí eu acabava pegando a disciplina de 

História no matutino e os outros professores de história pegavam as turmas que 

sobravam e as disciplinas diversificadas (SELENE, 2017).  

 

Neste trecho, a professora afirma que não houve nenhuma consequência, 

implicação do processo de extensão da jornada para a disciplina história e coloca como 

justificativa para isso o fato de não ter sido incluída na “divisão da carga-horária para 

educação integral”. Fica manifesta a existência de duas escolas e dois currículos distintos, 

uma escola com disciplinas regulares “realizadas no matutino” e outra com disciplinas 

diversificadas, menos importantes, realizadas no turno oposto. Esse aspecto é retomado em 

outros momentos da entrevista.  

Para nós é importante compreender esse entendimento da professora, uma vez que 

a ampliação da jornada escolar altera como um todo a rotina da escola, seu currículo, sua 

dinâmica, e imaginamos que, ainda que de forma indireta, alguma consequência deve haver 

neste processo. A próxima fala selecionada nos dá algumas pistas neste sentido. A professora 

refere-se ao elevado índice de reprovação quando menciona sobre a possibilidade de 

qualificação do ensino de história por consequência da ampliação da jornada escolar:  

 

Esse inclusive foi um questionamento no final do ano, né? Porque foi uma luta 

grande, mobilização de alunos sem aceitar o ensino integral e aquela confusão... 
Então, tinha sempre alguém do Projeto do ensino integral, da Secretaria por aqui, e 

eles até questionaram muito isso... Que a reprovação foi muito alta... Porque 

teoricamente, na hora que você tem um turno integral, a reprovação tende a diminuir 
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e não foi isso que aconteceu, pelo contrário. Porque as disciplinas do integral eram 

completamente dissociadas das disciplinas do matutino, o menino ficava o dia 

praticamente todo na escola, chegava em casa à noite cansado e não tinha tempo de 

estudar. E aí o rendimento caiu assustadoramente, o índice de reprovação foi enorme 

(SELENE, 2017).   

 

A entrevistada aponta o nível elevado de reprovação e o relaciona à forma como 

foi feita a ampliação da jornada e do currículo em que as disciplinas estavam, de acordo com 

o seu relato, “completamente dissociadas das disciplinas do matutino”. Nesse aspecto não há 

uma especificidade em relação à disciplina história, mas parece ser um problema generalizado 

quanto à estruturação do currículo.   

No que se refere ao planejamento e como seleciona os conteúdos a serem 

trabalhados ao longo do ano na disciplina história, a professora coloca o seguinte: 

  

Aqui na semana pedagógica, a gestão sempre traz, né? A coordenação sempre traz, 

os parâmetros, as diretrizes, mas eu não sigo à risca (risos) porque eu acho que 

algumas coisas ali não fazem nenhum sentido. Eu tenho uma preocupação assim... 

Mesmo que eu esteja falando do legado cultural oriental, eu tenho que de alguma 

forma trazer pra hoje. Botar meus meninos pra pensarem o “hoje” e o que significa 

isso, qual é a implicação disso, por que eu estou aprendendo isso, por que que eu tô 

tendo que estudar uma coisa que está tão distante de mim! Então, na medida do 

possível, a gente sempre fez assim, tinha o parâmetro, certo?! Isso é o que eles 

querem, mas a gente pode fazer o quê? Aí a gente trazia sempre pra nossa realidade. 

É... Eu sou apaixonada por história, nossa! Eu sou apaixonada por história! E a 

minha preocupação é tentar assim, trabalhar da seguinte forma: eu não quero que as 
minhas verdades sejam propagadas, eu quero que cada um construa a sua, né? Eu 

acho que eu me vejo mais como mediadora do que como professora propriamente 

dita, né? A gente tá construindo, mesmo que no final do processo as suas verdades 

sejam opostas às minhas, mas eu acho que a gente construiu junto no processo. Mas 

aí, a gente ainda tem que fazer, infelizmente, aquela coisa sequencial, o conteúdo do 

primeiro ano: Pré-história, Antiguidade, Medieval e iniciozinho de Moderna; 

segundo ano: Moderna, iniciozinho de Contemporânea; terceiro ano: História 

Contemporânea. Isso eu acho ainda que é uma coisa ruim, porque história é 

essa coisa que movimenta, né? É dinâmica. Então você trabalhar com essa coisa 

fechadinha? Então, vez por outra eu tô no primeiro ano, aí um assunto que eles vão 

ver no terceiro, eu paro e a gente vê aquele assunto que eles iam ver no terceiro. Aí 
eu tô no segundo ano e tem um assunto que deveria ter visto no primeiro, eu paro e a 

gente vê aquele assunto primeiro e a gente volta. Então, a gente fica fazendo esse vai 

e vem. Uma dificuldade que a gente tem é assim... Quando o Estado começou a 

fornecer o livro didático, os primeiros anos eram volume único, então era ótimo, 

porque você tá no segundo, mas o assunto que era pra ser visto no primeiro, vamos 

lá, que a gente vai ver! Depois de dois, três anos do Estado fornecendo o material, o 

Estado começou a exigir que fosse... que não fosse mais volume único, que fosse 

seriado. Aí agora a gente tem essa dificuldade, então os meninos do terceiro ano só 

têm livro do terceiro ano, aí eu preciso falar de alguma coisa que foi no primeiro 

ano, então eles não têm um material pra fazer aquela pesquisa, mas... (SELENE, 

2017).  

 

Neste trecho, a professora expõe traços importantes de sua relação com a 

prescrição e com o planejamento que elabora para a disciplina história, por exemplo, quando 



104 

 

diz “eu não sigo à risca”, e justifica: “algumas coisas ali não fazem nenhum sentido”. Sobre 

essa questão Sacristán (2000) argumenta:  

 

A necessidade de entender o professor necessariamente como um profissional ativo 

na transferência do currículo tem derivações práticas na definição dos conteúdos 

para determinados alunos, na seleção dos meios mais adequados para eles, na 

escolha dos aspectos mais relevantes a serem avaliados neles e em sua participação 

na determinação das condições do contexto escolar. O professor executor de 

diretrizes é um professor desprofissionalizado (SACRISTÁN, 2000, p. 169, 

grifos nossos).  

 

Essa perspectiva do professor como um profissional ativo no que diz respeito ao 

currículo, como uma mediação essencial entre o currículo e as necessidades dos estudantes, é 

fundamental para a compreensão de como se efetiva a construção do currículo na prática. 

Além disso, tal visão reforça a ideia central presente em Goodson (2013), de construção social 

do currículo e o papel ativo dos professores nesse processo, apropriando-se das prescrições e 

adaptando-as à sua realidade, à sua lógica própria de lecionar e à necessidade dos próprios 

estudantes e, às vezes, até ignorando as prescrições que consideram “sem sentido”. 

Entretanto, é importante notar uma ambiguidade na fala da professora no que diz respeito à 

utilização da prescrição, uma vez que apesar de negar sua utilização tal como é posta pelos 

documentos institucionais, deixa claro sua adesão à prescrição por intermédio do livro 

didático.   

A professora questiona a utilização do modelo quadripartite
25

 francês e o aponta 

como algo que não possibilita trabalhar a história de forma dinâmica e, também, como um 

fator limitador em sua atuação. Não indica onde essa orientação se encontra, mas faz uma 

associação, ainda que indireta, com o uso do livro didático, o que o coloca também em um 

patamar prescritivo que, muitas vezes, não é considerado. Neste trabalho, não nos propomos a 

analisar o papel do livro didático enquanto elemento prescritivo na constituição do currículo, 

contudo é importante destacar o quanto o livro didático aparece como suporte principal de 

referência de estudo pelos alunos, e em muitos momentos definindo o que a professora 

trabalha em sua sala de aula. Ela diz “aí agora a gente tem essa dificuldade, então os meninos 

do terceiro ano só têm livro do terceiro ano, aí eu preciso falar de alguma coisa que foi no 

primeiro ano, então eles não têm um material pra fazer aquela pesquisa” (SELENE, 2017).  

                                                        
25 Segundo Guimarães, o modelo quadripartite francês é um “esquema cronológico composto pelos quatro 

grandes períodos: Idade Antiga, Idade Medieval, Idade Moderna e finalmente Contemporânea. Aqui, o presente 

(o novo) e o passado (morto) estão rigidamente separados e tudo aquilo que pode ‘atrapalhar’ a ‘perfeita 

ordenação do progresso’ [...], é excluído, não tem lugar, e, portanto, não tem direito à história” (GUIMARÃES, 

2003, p. 44).  
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No que toca às disciplinas diversificadas, a professora é questionada sobre se 

lecionou alguma dessas disciplinas concomitante à disciplina história, ou se fez algum 

trabalho conjunto com outro professor nesse sentido. 

 

Não, não tinha nenhuma. É incrível! Eu falo o tempo inteiro que seria possível... 

Aqui a gente não consegue fazer, não sei se é pela forma como o horário é feito ou a 

própria divisão mesmo por disciplinas. Então, a gente poderia trabalhar 

perfeitamente com o pessoal de Literatura. Eu falo isso sempre com a professora de 

Português, que seria mais fácil pro menino entender o estilo literário se ele 

entendesse o contexto histórico em que aquele estilo surge... Então, a gente poderia 

trabalhar filosofia e sociologia muito junto e isso não acontece, não acontece 

mesmo! Então, a gente ainda vive aquela coisa mesmo do departamento, filosofia 

fala de filosofia e sociologia fala de sociologia, história fala de história e a gente não 

consegue trabalhar, é uma dificuldade, não sei se pela forma como a coisa tá 
proposta: você tem sua aula, você sai da sua turma, você entra para outra turma! A 

gente não consegue fazer (SELENE, 2017). 

 

A professora indica como um problema a dificuldade de não conseguir estabelecer 

uma relação entre as outras disciplinas do currículo de forma geral. Afirma a possibilidade de 

se fazer um trabalho nesse sentido, mas ressalta que a estruturação do currículo é ainda 

bastante restrita a cada disciplina em suas especificidades. Esta questão também é destacada 

na entrevista realizada com a coordenadora do programa, que focaliza as dificuldades que 

essa ausência de interlocução entre as disciplinas podem ocasionar para uma proposta de 

educação integral. Analisando os documentos e as entrevistas sobre as dificuldades que o 

currículo do ProEI podem apresentar, essa questão da falta de interdisciplinaridade aparece de 

forma recorrente e nos faz questionar se esta de fato é uma questão central como um 

dificultador para o currículo da escola de educação integral em tempo integral, ou somente um 

elemento retórico, presente no discurso como mais um componente de culpabilidade do 

professor. 

Seguindo com a análise das entrevistas, selecionamos, da mesma forma, algumas 

passagens relevantes da entrevista com a professora Dolores (pseudônimo) do CEY. A 

professora traz significativo relato sobre a relação estabelecida entre a prescrição curricular e 

a prática docente, além de elementos fundamentais para a discussão sobre a autonomia da 

escola e a comunidade escolar no processo de constituição do currículo a partir do que tem  

importância para sua realidade específica.   

Quando questionada a respeito de sua avaliação sobre a implementação do ProEI 

com a ampliação da jornada escolar e do currículo no CEY, Dolores assim se expressa:  
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Eu acho interessante essa ampliação do turno porque a gente tem possibilidades de 

implantar várias oficinas, vários projetos. Eu acho que é muito interessante, 

principalmente para essa comunidade aqui, que ela é muito específica, esses alunos 

nossos são todos do entorno aqui do centro da cidade, dessas áreas periféricas, 

dessas áreas de... que eu diria assim... umas áreas muito difíceis... de situação muito 

difícil, de decadência urbana e de vulnerabilidade social, eu acho isso. Então, 

assim, a escola vem preencher esse vazio na vida desses garotos. Tanto é que às 16 

horas quando eles vão embora, eles ficam na porta, eles não vão pra casa não. 

Moram todos aqui nas adjacências da escola e não vão, eles ficam aqui. A escola pra 

eles, eu acho que é o quintal de casa, é a extensão... Porque eles moram em 

cubículos, são crianças muito pobres que moram às vezes com uma família 
numerosa num cômodo só e aqui é o universo deles, então eu creio que esse... Essa 

modalidade venha ajudar esses meninos nesse sentido... De dar outro sentido pra 

vida deles de... Dar essas possibilidades deles treinarem fanfarra, música, poesia, 

dança, essas coisas... são novidades na vida deles e, principalmente, eles aproveitam 

esse espaço porque eles não têm esse espaço na vida. Isso aqui é um espaço de 

estudo, mas é um lugar diferente pra dar sentido à vida deles, eu vejo assim 

(DOLORES, 2017). 

 

A professora se coloca favorável à implementação da ampliação da jornada 

escolar e, consequentemente, do ProEI na escola em que trabalha. Justifica sua posição com o 

argumento de a comunidade escolar necessitar deste tipo de escola, por estar inserida numa 

“situação de decadência urbana e de vulnerabilidade social” e também pelas possibilidades 

que essa modalidade de escola pode oferecer aos seus estudantes, expondo uma posição bem 

afinada tanto com a proposta do ProEI como com a ideia de educação integral mais recorrente 

hoje, como já foi demonstrado no capítulo anterior.  

Quanto à questão das possíveis consequências da ampliação da jornada escolar na 

disciplina história:  

  

Olha, na minha disciplina não muda muito não, porque normalmente a história 

ela faz parte do currículo matutino, mas a gente tem na nossa área, várias 

disciplinas diversificadas: Cidadania, Humanidades e tal... Então aí amplia muito, 

porque a gente leva eles pra uma série de palestras, como aqui é muito perto, tudo 

aqui a gente faz andando, a gente vai pros Barris, pra Vitória, Pelourinho, tudo 

caminhando com eles.  Fazemos muitas atividades... fora do... espaço da escola. 

Tem essa possibilidade, por ser uma escola centralizada, e aqui perto, nesse entorno, 

tem todas as atividades culturais... é que é possível a gente fazer isso (DOLORES, 

2017).   

 

Esse trecho é interessante porque a professora faz um comentário parecido com o 

da professora Selene (Entrevista 02) em que ambas falam nesse “currículo matutino” ou 

“aulas do turno matutino”, como se houvesse uma divisão bem clara entre o currículo que é 

executado pela manhã e o currículo correspondente à ampliação da jornada escolar, ou seja, 

um currículo para escola regular, que funciona pela manhã, e outro para a educação integral, à 

tarde. Na fala da professora Selene fica explícito, aqui, é mais sutil. Isso nos parece trazer 
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indícios de dificuldades em se estabelecer a integração do currículo, noção bastante enfatizada 

no documento de fundamentação do programa, já analisado neste trabalho.  

Apesar disso, a professora confirma a possibilidade de uma ampliação por meio 

das disciplinas da “área de humanidades”, ou seja, através das disciplinas diversificadas. 

Entretanto, a mesma enfatiza o fato de o sucesso dessa proposta em sua escola estar associado 

às especificidades da mesma, como o público que atende e a localização da escola, que facilita 

a execução de certas atividades, por exemplo. 

Quando questionada sobre se trabalha com disciplinas diversificadas e a 

possibilidade de fazer algum trabalho conjunto com a disciplina história, a professora 

responde:  

 

[...] eu sou também professora de história e de PV26 deles. Claro! Na medida do 

possível, por exemplo... Se eu estou falando sobre algo relacionado a profissões, a 

sonhos... Porque a gente tá trabalhando nessa linha de descobrir os seus sonhos, 

quais são suas metas e tal... Então, é claro que eu pego conteúdo histórico e digo: – 

‘Olha gente, ao longo da história as coisas aconteceram assim e assim... A 

população pobre e negra nesse país foi assim...’. Por que nossos alunos quase todos 

são negros e pobres e a gente faz essa relação e aí, também, em relação às discussões 
de gênero, de raça, sempre tá pegando os aportes da história, a história 

fundamenta [...] Então, a gente faz sim essa conexão, é impossível não fazer 

uma conexão com a história e as disciplinas diversificadas (DOLORES, 2017).   

 

A professora afirma ser “impossível não fazer uma conexão com a história e as 

disciplinas diversificadas” mas, apesar disso, o que fica evidente é a falta de um planejamento 

sistematizado dessa relação. O que acontece é a prática espontânea de, ao ministrar a 

disciplina diversificada trazer elementos históricos. E isso não constitui necessariamente uma 

relação entre as disciplinas. 

Quando é questionada diretamente sobre as possíveis consequências da ampliação 

da jornada escolar para a disciplina história afirma que:  

 
Não! Assim... Quer dizer, aqui nós sempre tivemos no fundamental, três horas/aula, 

mas no médio não aumentou a carga horária não, e as... E as coisas funcionam 

                                                        
26 O que a professora chama de “PV” (projeto de vida) refere-se a uma disciplina diversificada que passa a 
compor o currículo do ProEI em 2016. Antes disso o “Projeto de Vida” era uma atividade proposta para todas as 

turmas das escolas de educação integral do ProEI e tinha como objetivo, segundo o documento de 

fundamentação do ProEI, “[...] corroborar para que o (a) estudante reflita sobre onde quer chegar na vida, 

levando em consideração as relações históricas que o configuram, suas crenças, seus valores pessoais e o seu 

autoconhecimento, de modo a possuir uma visão clara do seu passado, presente e futuro e ter consciência do 

mundo em que vive e das relações que o cerca, sempre em busca de uma vida melhor” (BAHIA, 2014b, p. 75). 

Nessa atividade, os estudantes elaboravam um projeto composto pelos seguintes tópicos: tema; introdução; 

memorial; trajetória escolar; minha saúde hoje; perspectivas profissionais; sonhos e desejos; projeto de vida; 

considerações finais; memórias. 



108 

 

dentro da regularidade do plano que é proposto pela Secretaria de Educação, não 

houve modificação curricular, porque a nossa escola tornou-se de tempo 

integral, não [...] (DOLORES, 2017).   

 

Não aumentou o currículo, não aumentou a carga horária... Não percebo assim, tão 

claramente isso não. Porque, por exemplo, surgiram novas disciplinas que são 

desdobramentos da história da humanidade, né? Mas, assim... Para o currículo 

da história mesmo, não percebo mudanças não (DOLORES, 2017).   

 

Essa questão da ampliação da jornada e de suas consequências para a disciplina 

história merece uma atenção especial. Em sua fala, a professora enfatiza em vários momentos 

que não houve modificação curricular decorrente da ampliação da jornada, ao menos no 

que diz respeito à disciplina história. Entretanto, em outros momentos, afirma a conexão da 

história com as disciplinas diversificadas que trabalha. Inclusive, no final da entrevista, fala 

numa disciplina diversificada, que trabalha no 2º ano do ensino médio, que versa 

especificamente sobre história, História da Bahia. Surpreendeu-nos que a professora não 

avalie a criação desta disciplina como uma ampliação da carga-horária da disciplina história.   

 

Porque tem outras atividades, tem outras atividades no horário, assim... Por 

exemplo, agora eles vão ter uma atividade em museu que, no meu horário, eu vou 

com eles pro museu, porque tem uma professora da UFBA dando aula lá, sobre 

restauro, essas coisas, do patrimônio histórico, e eu tô doidinha pra ir, eu quero ser 

aluna! [...] Se bem que o curso de patrimônio que é chancelado pela UFBA é do 2° e 

do 3° ano só. No 2° ano eu esqueci, eu dou... Eu dou outra diversificada 

chamada História da Bahia (DOLORES, 2017).   

 

A diretora, ela... No rol das disciplinas que ela poderia escolher para o 2° ano, 

ela escolheu História da Bahia por conta também da gente tá inserida aqui 

nessa área de patrimônio histórico e tal... E, pra mim foi bastante agradável, por 

que é conteúdo interessante que também agradou os alunos, a gente começa a contar 

a história, por exemplo, a semana passada nós fomos visitar o sítio histórico... 

Quando começou a cidade e eles foram até a prefeitura que era o primeiro centro, e 

viram Tomé de Souza, pererê e parará... [...] Fizeram essa visita e eu dei aula de 

campo lá, e aí no retorno a gente começou... A gente começou a estudar agora a 

história da Avenida Sete, depois quando terminar a história da Avenida Sete aí a 

gente vai pra Rua da Vala que é a Carlos Gomes, até chegar aqui... Aí a gente vai 

ver a história desse casarão, então a gente vai vendo isso aí. Agora, o detalhe 

também, é que a História da Bahia, eu dou aula pela manhã e dou aula pela 

tarde. Aula pela manhã acontece normalmente que é sexta-feira de manhã no 

primeiro horário, mas a da tarde coincide um pouco com as atividades de saída e do 

curso da UFBA. E aí, a coisa que era pra ir mais rápido vai mais devagar por conta 

disso. E aí eu vou acompanhá-los no... no... No museu, porque a sala de aula deles 

vai ser no museu, nesse curso do patrimônio (DOLORES, 2017).    

 

Ainda sobre a disciplina diversificada História da Bahia, a professora foi 

questionada sobre a sua elaboração, de onde teria partido a iniciativa de oferecer essa 
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disciplina, se da SEC, ou da própria escola, se ela participou da elaboração da ementa da 

disciplina.  

 

Veio a ementa de lá, a diretora já me deu a ementa [...] 

Não! Eu não participei. Eu fiz o planejamento. Eu não participei da escolha, porque 

isso, porque aquilo. Ela disse: – Olha Dolores, tem uma disciplina nova aí pra você. 

Eu falei: – Tá! (DOLORES, 2017).   

 

Em decorrência da imprecisão desta resposta, sentimos a necessidade de nos 

aprofundar na exploração dos aspectos que rondam a elaboração dessa disciplina. Por isso, 

buscamos, junto à diretora da escola, mais informações. Através de um breve relato fornecido 

a nós na mesma ocasião da entrevista com a professora Dolores, procuramos compreender 

melhor as origens e motivações da introdução dessa disciplina no currículo do CEY, uma vez 

que a disciplina não se encontra nos documentos oficiais (matriz curricular e ementa) do 

ProEI.  

Inicialmente, em seu relato, a diretora do CEY enfatiza a questão do território 

onde a escola está inserida, a questão de a escola funcionar em um prédio tombado pelo 

patrimônio histórico, prédio inclusive que foi uma das residências de Castro Alves na cidade 

de Salvador, e como esses elementos influenciaram tanto no estabelecimento da parceria da 

escola com o curso de arquitetura da UFBA, como na elaboração da disciplina História da 

Bahia. De acordo com a diretora, a UFBA, através do curso de arquitetura, oferece uma série 

de oficinas, que tratam do tema da preservação do patrimônio histórico e das técnicas de 

restauro, para os alunos do 2º ano do ensino médio que participam acompanhados da 

professora de história.  

A diretora, assim como a professora Dolores, justifica a criação dessa disciplina 

pela questão do território em que a escola se encontra inserida, o que foi essencial para se 

criar a disciplina. Segundo ela, essa disciplina foi pensada e elaborada por ela, que tem 

formação em história, mas a escolha se deu, principalmente, por conta das características 

próprias da escola, que funciona em um prédio tombado pelo patrimônio histórico, que se 

encontra no entorno de vários prédios históricos, museus etc., ou seja, a escola está envolvida 

nesse contexto e por esse motivo considerou importante acrescentar a disciplina História da 

Bahia no currículo como uma disciplina diversificada. Relata, ainda, que não houve nenhuma 

objeção por parte da SEC para a criação da disciplina, ao contrário, a validação da mesma se 

ajustou, de acordo com a diretora, perfeitamente aos princípios que regem a concepção de 
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educação integral do ProEI, que, entre outros,  preza pela valorização das características da 

comunidade escolar e de seu entorno.  

Nesse breve relato concedido pela diretora do CEY, não foi possível alcançar 

detalhamentos sobre como a disciplina foi elaborada, feita a ementa, a seleção dos conteúdos, 

as atividades, enfim, não se chegou a esse nível de descrição, mas ficou claro, tanto na 

entrevista da professora Dolores como no relato da diretora, que a disciplina foi elaborada na 

escola e isso foi possível também por conta da ampliação da jornada escolar. Além disso, fica 

evidente que a questão da localização e as características específicas da escola 

proporcionaram essa iniciativa de criação da disciplina pela diretora e execução pela 

professora.   

A professora Dolores nos oferece ainda alguns detalhes a respeito dos conteúdos 

selecionados para compor a disciplina. São principalmente conteúdos referentes à história da 

cidade, a partir, ao que parece, dos aspectos arquitetônicos e urbanísticos, da história de ruas 

importantes que se encontram próximas à escola, inclusive, aponta para um futuro estudo 

sobre o prédio onde o CEY funciona, ou seja, é muito mais uma história do patrimônio 

arquitetônico de Salvador e talvez por isso a dificuldade/esquecimento da professora em 

relacionar essa disciplina com a disciplina história. 

 Na entrevista, também é abordada a questão do planejamento, como os 

professores pensam e planejam a disciplina história a partir da prescrição estabelecida e da 

constituição de sua prática. 

 

A gente vai montando de acordo com os projetos que são decididos pelo grupo, 

alguns projetos propostos pela Secretaria de Educação: tem o projeto de Ciências, o 

projeto de Leitura, e a gente tem aqui, também, o projeto “Olhares sobre Salvador” e 

a gente adapta as disciplinas de acordo com o projeto, a gente vai caminhando de 

acordo com o projeto [...] (DOLORES, 2017).   

 

A gente vai fazendo as adaptações, por exemplo, a Secretaria, ela manda alguns 

materiais... Ela manda alguns materiais, vídeos e tal... Que dá um andamento, mas a 

gente vai seguindo também, as discussões sempre aqui, as discussões do grupo, 

e de acordo assim, por exemplo, o que determina é... o currículo da escola 

integral, o quê que é? Aí nosso coordenador coloca e a gente vai organizando de 

acordo as propostas da escola do tempo integral e as propostas da SEC 
(DOLORES, 2017).   

 

Sobre a questão do planejamento, a professora parece ter uma postura mais ‘fiel’ à 

prescrição, mas principalmente à da esfera estadual, dos projetos da SEC e do ProEI. Apesar 

de falar em adaptações não as assume como de sua iniciativa, mas como do “grupo”. Não 

detalha sobre o planejamento da disciplina história e nem da disciplina História da Bahia. 
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Traçando um paralelo entre as entrevistas, levantamos alguns elementos centrais 

para esta análise. Primeiramente, a visão que as professoras têm de currículo. Visão esta, em 

geral, limitada à prescrição curricular e às divisões de carga/horária internas à escola, ou seja, 

não identificamos, nas entrevistas, uma percepção de currículo em que os elementos da 

prática docente fossem levados em consideração pelas professoras. Outro aspecto importante 

é a relação que se estabelece com a prescrição curricular, que pode se dar de forma mais ou 

menos ativa, como no caso da professora Selene, ou mais passiva, como Dolores. A primeira 

demonstra mais iniciativa em adaptar o currículo prescrito às necessidades e especificidades 

de seu cotidiano escolar, quando seleciona o que considera mais importante para sua prática, 

apesar de apresentar uma postura ambígua em relação à prescrição. Já no caso da professora 

Dolores, notamos uma postura de alinhamento com a prescrição curricular. Apesar disso, é 

relevante destacar a atitude da diretora do CEY que, por iniciativa própria, e usando da 

autonomia escolar, elaborou uma disciplina específica de história a partir da possibilidade 

dada com a ampliação da jornada escolar e do perfil da escola em que é gestora, 

demonstrando que outros agentes pertencentes à comunidade escolar também se inserem no 

contexto de constituição do currículo.     

Fica também claro que a variável ampliação da jornada escolar, por si só, não 

oferece nenhuma garantia de qualificação do ensino, nem de história, nem de forma geral. A 

ampliação se coloca como uma possibilidade, pois aumenta o tempo de permanência do 

estudante na escola, podendo proporcionar atividades extras que venham a enriquecer o 

processo de ensino e aprendizagem, o que não significa que essas atividades não pudessem 

ocorrer em escolas de tempo regular. Além disso, como vimos na entrevista da professora 

Selene, a ampliação da jornada escolar pode também ter implicações negativas na 

qualificação do ensino quando não é bem administrada, ou não se mostra como uma 

necessidade ou desejo da comunidade escolar. 

Dessa forma, podemos afirmar que inúmeros fatores incidem na constituição do 

currículo e da disciplina história, como elementos externos à escola, a exemplo do projeto de 

educação para determinado contexto social, elementos específicos de organização 

institucional da educação (programas e projetos implementados pelo estado) e elementos 

internos à escola, como a postura dos professores em relação ao currículo e às prescrições, a 

autonomia da escola e dos agentes que a compõe, no sentido de proporcionar uma identidade 

para a escola, de forma mais geral, e para as disciplinas escolares, em particular. 

Sendo assim, fica patente que o processo de constituição da disciplina história a 

partir da prática docente também envolve elementos de resistência. A postura ativa do 
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professor e de agentes pertencentes à comunidade escolar representa uma resistência a 

processos mais amplos e generalizados de disseminação de perspectivas ideológicas 

dominantes. E, dessa forma, o currículo vai se constituindo a partir dessa relação de 

dominação e resistência, imposições e desvios, tensionamentos e mediações.  

Para depreender o lugar da disciplina história no currículo do ProEI, é preciso ter 

esclarecida essa relação, uma vez que a ampliação da jornada escolar não proporciona, no que 

diz respeito ao aspecto prescritivo desse currículo, uma ampliação da disciplina história e nem 

garante a qualificação do ensino de história, ainda que de forma indireta. Quando levamos em 

consideração os elementos práticos da constituição desse currículo, percebemos, entretanto, 

que isso se coloca enquanto possibilidade e que o papel ativo dos sujeitos inseridos neste 

contexto é fundamental.        
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: A CONSTRUÇÃO DE UMA DISCIPLINA  

 

 

Estamos vivendo um momento de retrocesso no que diz respeito às políticas 

educacionais, tendo em vista, principalmente, a mais recente reforma do ensino médio que 

promove, entre outras mudanças, a flexibilização do currículo e a descaracterização desse 

segmento como uma etapa da educação básica, à medida que possibilita o aligeiramento e a 

fragmentação da formação do jovem, especialmente do jovem da escola pública. Ademais, 

impõe a esses jovens “um entulho ideológico [...] da pedagogia das competências, da 

empregabilidade, do empreendedorismo e da ideia de que cursinhos curtos 

profissionalizantes, sem uma educação básica de qualidade, os introduzem rápido ao 

emprego” (FRIGOTTO, 2012, p. 77). A propagação do ideal do “aprender a aprender”, que 

esvazia a escola do conhecimento produzido e sistematizado historicamente, além de tirar da 

mesma sua função mais primordial de produção e difusão desse conhecimento, atribui ao 

espaço escolar um caráter de posto de assistência social. É em tal contexto que a presente 

pesquisa se desenvolve e, consequentemente, está permeada por essas questões.   

Nosso trabalho teve como objetivo central analisar o currículo de história 

prescrito e praticado na proposta de educação integral do ProEI, partindo sempre dos 

elementos que giram em torno dessa atual conjuntura. Para tanto, percorremos pelas 

principais concepções de educação integral difundidas na contemporaneidade, além de 

aprofundar a análise sobre a concepção de educação integral do ProEI. 

A concepção de educação integral que emana do Estado, sobretudo a partir de 

2007, com a implementação do PME, se sustenta, especialmente, em quatro pilares: a escola 

como espaço de proteção social da criança e do adolescente; a ampliação do tempo e do 

espaço; o uso de ‘parcerias’ públicas e privadas; e a qualificação da educação a partir de uma 

formação integral. Esses argumentos centrais são defendidos e desenvolvidos numa série de 

textos publicados pela SECAD/MEC, os Cadernos Mais Educação, sendo o principal deles 

objeto de análise neste trabalho: “Educação integral: texto referência para o debate nacional”.    

A ideia de escola enquanto um espaço de proteção social é defendida 

considerando a influência da situação social precária em que estudantes da escola pública se 

encontram em seu processo formativo e a necessidade de se suprir tais lacunas, para que haja 

uma formação satisfatória e ‘integral’. Dessa forma, a escola passa a cumprir um papel central 

na difusão de políticas de assistência social e como principal consequência perde sua 

característica mais fundamental de produção e difusão do conhecimento. De acordo com essa 
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visão, para que a proteção social – que se dá muitas vezes através da distribuição de 

alimentação, algum tipo de atendimento de saúde, segurança, atividades recreativas, 

esportivas, culturais, reforço escolar, entre outros – se concretize minimamente, é necessária 

uma escola que acolha o estudante por mais tempo, no mínimo sete horas diárias, daí a defesa 

da ampliação de tempo e de espaço. A ampliação do espaço perpassa, nesta concepção, pela 

utilização dos espaços da cidade, o estabelecimento de “parcerias” com setores variados e a 

utilização do discurso das “cidades educadoras”.  

Em nosso estudo, chegamos à conclusão de que essa visão reflete deficiências 

estruturais presentes na escola pública, como prédios inapropriados, falta de equipamentos, 

deficiência de pessoal e de formação, enfim, essa proposta reflete as dificuldades enfrentadas 

nas escolas de tempo regular e que se agravam com a permanência do estudante por mais 

tempo. Daí a insistência na defesa de utilização dos equipamentos já existentes na cidade e 

apelo às parcerias, sejam do setor público ou privado, a fim de suprir deficiências estruturais 

candentes nas escolas públicas. A “formação integral”, que se caracteriza por uma formação 

que abranja diversos aspectos da formação humana, serve também para o intuito de melhorar 

os indicadores da qualidade da educação nacional, medidos a partir de testagens 

estandardizadas.  

A perspectiva de educação integral do setor privado, aqui representado 

principalmente pelas fundações e institutos de “apoio e fomento à educação”, tais como o 

Centro de Referência em Educação Integral, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, 

Cultura e Ação Comunitária – CENPEC, o Instituto Inspirare, a Fundação Itaú Social e o 

Instituto Ayrton Senna, defendem, de maneira geral, uma concepção de educação integral que 

se pauta na centralidade do estudante no processo ensino-aprendizagem, na formação integral 

dos indivíduos, na ampliação das funções da escola, na jornada escolar ampliada, na relação 

entre escola e comunidade e no uso de parcerias.   

O ProEI, como demonstra nossa pesquisa, também segue essa orientação e 

apresenta alguns elementos que se agregam a essa concepção, como o currículo integrado e a 

interdisciplinaridade, conceitos não aprofundados nos documentos, mas que, conforme 

entrevista com uma coordenadora do projeto, se conectam e caminham no sentido da defesa 

da flexibilização do currículo. A forma como a interdisciplinaridade é abordada pela 

entrevistada tende a uma visão negativa da divisão e organização do currículo por disciplinas. 

Daí o apelo à necessidade de uma interdisciplinaridade, entretanto, para isso, força-se no 

sentido de descaracterização das disciplinas (tratadas como “caixinhas”) e na sua diluição, um 

equívoco, uma vez que, para que haja interdisciplinaridade, a existência das disciplinas é 
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essencial, é pressuposto básico para haver um intenso diálogo de conhecimentos, num 

trabalho conjunto interdisciplinar.   

A partir da análise dos documentos e da entrevista realizada com um membro da 

coordenação do programa, constatamos uma identidade de concepções entre a proposta de 

currículo do ProEI, já posto em prática desde 2014, e a da reforma do ensino médio instituída 

através da lei nº 13.415/2017, principalmente no que diz respeito à flexibilização do currículo 

e à possibilidade de precarização da oferta da educação para esse segmento da educação 

básica.  

Avaliamos importante destacar, ainda, a visão do professor que é difundida por 

essas concepções. Nestas, em geral, o que pudemos identificar foi uma alternância entre ora 

uma invisibilidade ou papel secundário desse sujeito no processo formativo, ora uma visão de 

responsabilização principalmente pelos fracassos e dificuldades enfrentadas no processo de 

implementação da educação integral, colocado inclusive, de forma explícita na entrevista de 

Joana, a coordenadora do programa, como um dificultador nesse processo.      

Desse modo, conseguimos identificar essa linha geral, composta pelos elementos 

aqui apresentados, que formam uma concepção de educação integral predominante a partir do 

século XXI e que se mostra como uma tendência para elaboração de novas propostas para 

educação brasileira.  

Alicerçada nesse contexto, seguimos a análise dos aspectos prescritivos e práticos 

do currículo do ProEI e da disciplina história aí inserida. A partir da análise de documentos 

institucionais do ProEI, como matrizes curriculares e ementas, por exemplo, chegamos a 

conclusão que essa proposta se fundamenta numa educação integral que possui um currículo 

basicamente disciplinar, cujas atividades são efetivadas essencialmente no espaço da sala de 

aula. Isso indica deficiências estruturais das escolas para comportar uma jornada escolar 

ampliada. A proposta de utilização de parcerias e de espaços disponíveis na cidade para suprir 

essas necessidades nos indica os vários aspectos da precarização dessa escola de tempo 

integral e, consequentemente, do ensino que aí é oferecido.  

Apesar de a proposta de educação integral e ampliação da jornada escolar do 

ProEI ser baseada num currículo essencialmente disciplinar, chegando a comportar, no ensino 

médio, um total de 22 disciplinas por ano, não há nas ementas uma ampliação direta da 

disciplina história. Tal proposta se coloca enquanto possibilidade a partir de algumas 

disciplinas da PD, entretanto, no que diz respeito aos aspectos prescritivos, não há essa 

ampliação.  
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Como apontamos neste trabalho, uma proposta de educação integral com 

ampliação da jornada escolar que se concretize essencialmente por disciplinas no espaço da 

sala de aula, reproduzindo em mais tempo a escola que já se tem, nos parece um grande 

equívoco. Ainda assim, nos surge o questionamento acerca da ausência da disciplina história 

na ampliação da jornada do ProEI.  

Em nossas análises sobre os aspectos práticos da constituição da disciplina 

história, elaboradas a partir de entrevistas realizadas com professoras de história que atuam 

em escolas do ProEI, identificamos que, apesar dessas profissionais apresentarem formas 

diferentes de se relacionar com o currículo, ora de forma mais ativa, ora de forma mais 

passiva em relação às prescrições, em congruência com os estudos de Goodson (2003a,b), de 

Apple (2006) e Sacristán (2000), entre outros, o currículo se consolida na esfera prática e a 

disciplina história no ProEI, da mesma forma, ganha suas nuances mais específicas quando 

posta em prática pelos professores e por outros sujeitos que pertencem ao universo da escola.  

Na entrevista com a professora Dolores, tomamos conhecimento da existência da 

criação de uma disciplina específica de história, incluída no currículo a partir da extensão da 

jornada escolar, por iniciativa da diretora do CEY, levando em consideração aspectos da 

identidade da escola e de seu entorno: a disciplina de História da Bahia. Dessa forma, e apesar 

de no aspecto prescritivo desse currículo a disciplina história não ter participação direta na 

ampliação da jornada escolar, percebemos que a atuação dos sujeitos que constroem o 

currículo a partir de uma prática problematizadora, que envolve o exercício de refletir sobre a 

realidade, é essencial para dar significado e sentido ao currículo e às disciplinas. Partindo da 

autonomia da escola e de elementos de resistência, os professores e sujeitos envolvidos com a 

prática escolar moldam os currículos e as disciplinas com base na sua realidade concreta e na 

necessidade de seus estudantes.   

Na busca por compreender a ausência da ampliação da disciplina história no 

currículo do ProEI, chegamos à conclusão que, num momento histórico em que concepções 

de educação estão voltadas para se formar os indivíduos numa perspectiva “pragmatista, 

presentista e fragmentada” (Kuenzer, 2016, p. 12), a história passa a ocupar um lugar cada vez 

mais restrito nos currículos e, a cada dia, a fazer menos sentido.  

A retirada dessa disciplina de vários currículos escolares e universitários pelo 

mundo – como no caso da Austrália que, em 2015, tornou-a disciplina facultativa no currículo 

do ensino fundamental e médio, substituindo-a por programação de computadores; ou no 

Japão que, em 2016, foi encaminhado um pedido por parte do governo para cancelamento dos 

cursos de humanas, inclusive de história, das universidades nacionais, entre outros casos – e 
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os ataques que vêm sofrendo com as reformas curriculares no Brasil nos fazem concluir que 

há de fato uma desvalorização dessa disciplina e do conhecimento histórico. Entretanto, 

entendemos, também, que isso se coloca enquanto uma tendência e que a prática dos 

professores e intelectuais, no interior de suas escolas, universidades e salas de aula, resiste. 
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APÊNDICE A – Instrumento 01: Guia para exploração dos documentos institucionais  

 

Etapas Elementos 

observados 

Objetivos Notas explicativas 

1ª Etapa: 

Caracterização 

do documento 

 Caráter do 

documento  

 

Identificar se o 

documento é: lei, 

decreto, portaria, 

ofício, documento 

normativo, textos 

base, ementário, 

matriz curricular, 

ou outro.  

 

 Objetivos do 

documento. 
Identificar os 

objetivos expressos 

no documento. 

 

 

 Contexto de 

elaboração e 

publicação do 

documento. 

 

 

Contextualizar o 

documento no 

período que foi 

produzido e 

publicado no que 

diz respeito aos 

aspectos sociais, 

políticos, 

econômicos e 

conjunturais. 

 

2ª Etapa: Análise 

do documento   

 Conceitos-chave 

(Os conceitos-

chave que serão 

utilizados na 

análise do 

documento 

serão: educação, 

educação 

integral, 

currículo, 

jornada escolar, 

disciplina escolar 

e história.).  

 

Analisar como 

esses conceitos 

aparecem no 

documento, o que 

significam e quais 

concepções e 

perspectivas 

educacionais 

representam.  

 

 Nível de 

prescrição 

curricular. 

Avaliar o nível de 

prescrição presenta 

no documento. 

 

 Tipo de 

prescrição 

curricular. 

Ponderar o tipo de 

prescrição presente 

no documento.  
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APÊNDICE B – Instrumento 02: Guia para entrevista
27

 com professores de história  

Entrevistador: _______________________________________________________________ 

Entrevistado: ________________________________________________________________ 

Data:__/___/___  Local: _______________________________________________________ 

Recursos: ___________________________________________________________________ 

 

Apresentação inicial: Antes do início da entrevista é necessário que se esclareça o máximo 

do que se trata a pesquisa, os objetivos da mesma, bem como a importância dessa etapa 

(entrevista) para a pesquisa. Outros aspectos importantes nessa apresentação inicial é colocar 

o entrevistando na condição de colaborador, informar acerca da garantia de anonimato e 

informar sobre os procedimentos que serão adotados durante a entrevista, como a 

possibilidade da gravação da mesma e, sobretudo se colocar à disposição para quaisquer tipos 

de questionamentos ou dúvidas sobre o processo.   

  

Temas abordados Objetivos Questões 

geradoras 

Perguntas de recurso e 

aferição 

Tema 1 –  

Caracterização dos 

sujeitos: 

apresentação do 

professor (a). 

 

O objetivo desse 

tema é alcançar 

elementos que 

caracterizam o 

professor e indicam 

como se dá sua 

relação com a 

docência e com a 

disciplina história.  

 

 

 

Fale um pouco 

sobre você e sobre 

sua relação com a 

profissão.  

 O que te levou a ser 

professora? 

 Por que escolheu a 

história? 

 Como se sente em 

relação ao seu 

trabalho como 

professora de história. 

Tema 2 - Currículo 

da educação 

integral e 

ampliação da 

jornada escolar. 

O objetivo dessa 

abordagem é obter 

dados sobre o nível 

de conhecimento do 

professor acerca do 

currículo proposto 

pelo ProEI e as 

consequências da 

ampliação da 

jornada escolar para 

sua prática.  

Fale um pouco 

sobre a proposta do 

ProEI e as 

consequências da 

ampliação da 

jornada escolar para 

o currículo.  

 Há quanto tempo 

você trabalha em 

escola participante do 

ProEI? 

 O trabalho na 

educação integral é 

diferente do trabalho 

no ensino regular? 

 Como você trabalha 

no contra turno? 

 Quais as diferenças 

que você percebe 

entre o currículo 

regular e do ProEI? 

 Você conhece as 

ementas das 

                                                        
27 Este guia (instrumentos 02 e 03) foi inspirado nas orientações dispostas no tópico “preparação da entrevista 

de investigação semidiretiva” encontradas no livro Investigação qualitativa em Educação de Amado (2013). E 

também no modelo de entrevista extraído da tese de doutorado de Crusoé (2010).    
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disciplinas do ProEI? 

Como avalia essas 

ementas? 

Tema 3 - Ensino de 

história na 

educação integral e 

a disciplina história. 

O objetivo dessa 

abordagem é obter 

dados sobre as 

consequências da 

implementação 

dessa modalidade 

de educação 

integral para o 

ensino da história e 

para a disciplina 

história.  

No que diz respeito 

a disciplina história 

fale um pouco 

sobre as 

consequências da 

implementação da 

educação integral 

para sua prática no 

ensino da história. 

 Com a ampliação da 

jornada escolar houve 

alguma mudança na 

sua prática no ensino 

de história? Você 

pode me dar alguns 

exemplos? 

 Há nessa proposta 

curricular alguma 

especificidade no que 

diz respeito ao 

currículo da disciplina 

história?  

 A ampliação da 

jornada escolar 

possibilita de alguma 

forma a qualificação 

do ensino de história? 

Você pode me dar 

alguns exemplos? 

 

Tema 4 – 

Planejamento e 

currículo.  

O objetivo dessa 

abordagem é obter 

dados sobre como o 

professor recebe a 

prescrição 

curricular e como 

elabora seu 

planejamento a 

partir dela (ou não).  

Fale um pouco 

sobre como planeja 

a sua disciplina, a 

partir Jornada 

Pedagógica e 

também ao logo do 

ano. Como se dá 

esse processo de 

planejamento?  

 Você elabora um 

planejamento anual da 

disciplina que 

leciona? Como 

planeja? 

 A partir de qual 

material, ou 

orientação, elabora o 

seu planejamento 

anual?  

 Existe uma orientação 

da Coordenação do 

ProEI acerca da 

elaboração do 

planejamento da 

disciplina história? 

 Você utiliza as 

orientações 

curriculares acerca da 

disciplina de história? 

O que acha delas? 

 Existe uma discussão 

coletiva desse 

planejamento? 
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Tema 5
28

 - Relação 

entre a disciplina 

história e a 

disciplina 

diversificada 

também trabalhada 

pelo o mesmo 

professor. 

O objetivo dessa 

abordagem é obter 

dados sobre como o 

professor conduz a 

ministração de duas 

disciplinas 

concomitantes 

(história da base 

comum, e outra da 

parte diversificada) 

e se existe alguma 

relação entre elas.  

Além da disciplina 

história, você 

também ministra 

aulas em uma 

disciplina 

diversificada. Fale 

um pouco sobre 

essa situação e se 

existe alguma 

relação entre essas 

disciplinas.  

 O que você pensa 

sobre a ementa da 

disciplina 

diversificada? 

 Como você trabalha 

esses conteúdos (da 

disciplina 

diversificada)? 

 É possível estabelecer 

alguma relação entre 

a disciplina 

diversificada e a 

disciplina história?  

 Em algum momento 

você utilizou a aula da 

disciplina 

diversificada para 

trabalhar algum 

conteúdo de história? 

Você pode me dar 

alguns exemplos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
28 Nos instrumentos de análise esse tema aparece diluído no Tema 3, uma vez que na dinâmica da execução das 

entrevistas as professoras já entravam nessa temática durante a abordagem desse tema.  



131 

 

APÊNDICE C – Instrumento 03: Guia para entrevista (membro da Coordenação do 

ProEI) 

Entrevistador: _______________________________________________________________ 

Entrevistado: ________________________________________________________________ 

Data:__/___/___  Local: _______________________________________________________ 

Recursos: ___________________________________________________________________ 

 

Apresentação inicial: Antes do início da entrevista é necessário que se esclareça o máximo 

do que se trata a pesquisa, os objetivos da mesma, bem como a importância dessa etapa 

(entrevista) para a pesquisa. Outros aspectos importantes nessa apresentação inicial é colocar 

o entrevistando na condição de colaborador, informar acerca da garantia de anonimato e 

informar sobre os procedimentos que serão adotados durante a entrevista, como a 

possibilidade da gravação da mesma e, sobretudo se colocar à disposição para quaisquer tipos 

de questionamentos ou dúvidas sobre o processo. 

    

Temas abordados Objetivos Questões 

geradoras 

Perguntas de 

recurso e 

aferição 

Tema 1 – Questões 

estruturais do 

programa: 

implementação, 

objetivos, 

amplitude, etc.   

O objetivo dessa 

abordagem é obter 

dados sobre o 

programa em si: seu 

processo de 

implementação, o 

seu nível de 

abrangência e seus 

objetivos enquanto 

política de 

educação.  

Fale um pouco 

sobre o ProEI: seu 

processo de 

implementação, 

seus objetivos e sua 

amplitude na Rede 

hoje.  

 Você trabalha 

na coordenação 

pedagógica do 

ProEI há quanto 

tempo?   

 Participou do 

processo de 

implementação 

do Programa?  

 Qual é a 

importância 

desse programa?  

Tema 2 – 

Concepções que 

embasam o 

programa: 

educação, educação 

integral, escola, 

ampliação da 

jornada escolar.  

O objetivo dessa 

abordagem é obter 

dados sobre as 

concepções que 

fundamentam as 

formulações que 

justificam o 

programa e também 

as tomadas de 

decisões no 

processo de 

organização 

pedagógica do 

ProEI.  

Fale um pouco 

sobre a perspectiva 

de educação 

integral do ProEI e 

o que se entende 

por “ampliação dos 

espaços e tempos 

de formação”.  

 O que você 

pensa ser uma 

educação 

integral? Você 

poderia me dar 

alguns exemplos 

dessas 

experiências no 

Brasil? 

 Sabemos que 

existem várias 

concepções de 

educação 

integral, mas 

para o ProEI o 

que é necessário 

para caracterizar 

uma escola 

como sendo de 
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educação 

integral?    

 Como se dá, na 

prática, o 

processo de 

ampliação da 

jornada escolar? 

Fale um pouco 

sobre isso! 

 Dê alguns 

exemplos de 

como se dá a 

ampliação da 

jornada escolar 

na prática.  

Tema 3 – Currículo 

da educação 

integral no ProEI. 

Relação das 

disciplinas da base 

comum e 

diversificada.  

O objetivo dessa 

abordagem é obter 

dados sobre a 

organização 

curricular do ProEI 

e a relação existente 

entre as disciplinas 

da base comum e 

diversificada.  

Fale um pouco 

sobre o currículo 

proposto pelo 

ProEI.  

 O que esse 

currículo traz de 

novo? Dê alguns 

exemplos desses 

aspectos 

inovadores do 

currículo do 

ProEI.  

 Quais as 

consequências 

da ampliação da 

jornada escolar 

para o currículo. 

 Fale um pouco 

sobre as 

disciplinas 

diversificadas 

ofertadas no 

currículo do 

ProEI.  

Tema 4 – 

Dificuldades na 

implementação do 

programa.  

O objetivo dessa 

abordagem é obter 

dados sobre as 

dificuldades e 

limitações 

encontradas na 

implementação do 

programa, 

especificamente no 

que diz respeito ao 

currículo. 

 

Vocês conseguiram 

obter um resultado 

mais ou mesmo 

homogêneo no 

processo de 

implementação do 

ProEI?  

 Fale um pouco 

sobre algumas 

escolas em que a 

proposta deu 

certo. 

 E nas outras, o 

que tem 

dificultado a 

implementação 

do programa? 

 Dê alguns 

exemplos dessas 

dificuldades 

encontradas. 

 Como os 
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professores e 

estudantes tem 

visto a 

organização do 

currículo do 

ProEI?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

APÊNDICE D – Instrumento 04: instrumento para análise de entrevista - Entrevista nº 

01 (piloto) realizada com membro da Coordenação do ProEI.  

 

Entrevistador: Monique Alves Brito  

Entrevistado: Joana  

Data: 10/10/2016 

Local: Sala da Coordenação do ProEI na Secretaria de Educação do Estado da Bahia.  

Recursos: Gravação de voz (aparelho de celular) – tempo de duração da gravação: 00h33min 

28seg.   

   

Temas 

abordados 

Categorias  Conceitos 

centrais para 

compreensão 

das concepções e 

definições 

Respostas selecionadas Análise 

Tema 1 – 

Questões 

estruturais do 

programa: 

implementaçã

o, objetivos, 

amplitude, etc.   

 

 Contradiçã

o  

 Ideologia 

 Dominação 

 Resistência 

 

 

 

 

 Educação 

 Educação 

integral 

 Formação 

integral 

 Escola  

 Escola de 

tempo integral 

 Jornada 

escolar 

 

 

01) “O ProEI nasce em 2013 como 

Programa de Educação Integral do 

Estado da Bahia, mas ele surge a 

partir da demanda da sociedade, de 

ampliação de tempo e espaço para 

os estudantes e aí ele nasce em 
2013, mas ele já vem tendo um 

desenho no Estado de educação 

integral de algumas unidades a 

partir do Mais Educação e do ensino 

médio Inovador, então o passo 

inicial foi a ampliação a partir do 

Mais Educação”. 

 

02) “O Plano Nacional diz de 25% 

das matrículas, mas hoje no Estado 

da Bahia a gente tem apenas... são 
só 66 escolas do ProEI, entre ensino 

médio e ensino fundamental. Hoje 

nós temos 66 unidades escolares, e 

com atividade complementar 

também, porque dessas 66, nós 

temos três unidades escolares que 

elas têm só atividade complementar. 

Que é o caso da Escola Parque, que 

os estudantes fazem atividades de 

outras várias unidades escolares que 

fazem atividade em uma única 

escola no contra turno. Mas o 
Programa de Educação Integral, ele 

engloba todas as unidades escolares 

de ampliação de tempo e 

possibilidades de espaço.  
Na verdade, a gente inclusive, tem 

feito alguns diálogos também, com 

a perspectiva de pensar para além ... 

A escola para além dos próprios 

muros da escola, né? Pesando na 

concepção um pouco de cidade 

educadora, que a gente trás os 
diversos parceiros da cidade como 

 

 01) Aqui informações sobre ano de 

implementação do programa e sobre 

a relação, que não fica muito claro 

qual é, com o Mais Educação e com 

o ensino médio Inovador.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

02) Aqui o que chamou atenção foi a 

utilização da expressão 

“possibilidades de espaço”. O que já 
indica a identidade com a concepção 

de “cidade educadora” além de um 

reconhecimento implícito das 

limitações da rede física das escolas 

da Rede Estadual de Educação. 

Outro ponto importante neste trecho 

é a questão dos denominados 

“parceiros”. É preciso problematizar 

isso que está sendo chamando de 

parcerias. Parece, mas é preciso 

averiguar melhor, que essa 

concepção de parcerias vem desde a 
elaboração das propostas de 

educação integral (parcerias público-

privadas) até parcerias feitas no 

âmbito do entorno da escola. Como a 

entrevistada mesmo exemplifica: 

“Dona Maria, rendeira, que faz a 

renda lá no município de Irecê, como 

é que isso pode ser parte de um 

aprendizado para o estudante?”, ou a 

oficina mecânica, a academia de 

boxe, ou a Perini ou Wall Mart?   
Aqui podemos explorar a questão da 
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partes e espaços educativos 

também, né? Então, pensar, por 

exemplo, como é que Dona Maria, 

rendeira, que faz a renda lá no 

município de Irecê, como é que isso 

pode ser parte de um aprendizado 

para o estudante? Então é pensando 

um pouco nesse sentido”. 

 

 

03) “Hoje a gente faz essa entrevista 
hoje, depois do resultado do Enem, 

do Avalie – e aí com muita 

tranquilidade e nenhum problema 

de dizer que tenho dificuldades 

com os indicadores, porque eu não 

compreendo que uma prova... por 

mais que o IDEB leve em 

consideração outros elementos, mas 

eu não acho que isso é o que vai 

medir como é que desenvolveu o 

aprendizado do estudante, mas é o 

que a gente tem hoje, infelizmente é 
o que a gente tem – e, nesse sentido, 

a gente tem, por exemplo, uma 

escola em Cajazeiras com 236 

alunos que em Salvador tem o 

melhor IDEB junto com a Escola da 

Policia Militar. Que de 2015 ... de 

2013, né? Ela entra no programa em 

2015, começo de 2015, a prova do 

IDEB foi em 2015, provinha Brasil, 

o resultado do IDEB da escola... a 

escola sai de 2.7 pra 4.7 batendo 
meta de 2021, então isso não é à 

toa! ”.   

 

compreensão de escola que se tem. 

Principalmente de escola de tempo 

integral e jornada escolar ampliada.  

 

 

 

 

 

 

 

03) Neste trecho é interessante notar 
a contradição existente entre a 

concepção de avaliação 

estandardizada presente no sujeito 

entrevistado, de discordância em 

relação a esse tipo de metodologia, 

com sua condição de integrante da 

Coordenação do ProEI, do Estado e 

do Governo, que defende este 

método de avaliação. 

Apesar de explicitar esta divergência, 

a entrevistada acaba por utilizar o 

fato de uma escola em Cajazeiras ter 
batido a meta de 2021 em 2015 para 

ilustrar o sucesso de uma escola 

pertencente ao programa.  

Entretanto precisamos frisar que se a 

prova foi realizada em 2015, e a 

escola passa a fazer parte do 

programa em 2015, provavelmente 

os índices se referem a um momento 

anterior, não podendo se afirmar que 

as melhoras nos índices do IDEB da 

escola estão diretamente relacionadas 
com a implantação do ProEI nesta 

escola. A entrevistada não se dá 

conta deste fato e parece, apesar de 

não colocar explicitamente, acreditar 

nesta relação.     

 

 

 

 

Tema 2 – 

Concepções 

que embasam 

o programa: 
educação, 

educação 

integral, 

escola, 

ampliação da 

jornada 

escolar.  

 

 Contradiçã

o  

 Ideologia 

 Dominação 

 Resistência 

 

 

 Educação 

 Educação 

integral 

 Formação 

integral 

 Escola  

 Escola de 

tempo integral 

 Jornada 

escolar 

 

04) “O objetivo é o de formar um 

cidadão crítico, é aquele clichê, 

que é um jargão, mas que é isso... 

Formar um cidadão, um sujeito 

integral, com todas as suas 

competências e habilidades. 

Pensando na questão que, inclusive 

é um trabalho que em 2013 a gente 

fez muito, 2015 e 2016 a gente foi 

perdendo um pouco isso, mas 

tratar das questões sócio 

emocionais dos estudantes, 

pensando que ele está passando o 

dia inteiro na unidade escolar, então 

ele não vai sair de lá só sabendo 

português ou matemática.... Ele 

 

04) Destacamos os principais 

objetivos do ProEI colocados pela 

entrevistada. E apesar deste trecho 
ter surgido do tema anterior, ele 

reflete importantes aspectos das 

concepções que embasam o 

Programa. A partir desta resposta, 

nós identificamos alguns aspectos 

importantes, o que toca:  

a) A formação. Aqui abordada em 

dois aspectos: o primeiro em que 

enfatiza a formação do “cidadão, um 

sujeito integral, com todas as suas 

competências e habilidades” e o 
segundo aspecto em que enfatiza as 

questões “sócio emocionais do 



136 

 

 Currículo 

 Disciplina 

escolar 

 Conhecimento 

escolar 

 

passa parte do dia dele... muitos 

desses estudantes, inclusive, a única 

refeição deles é na unidade 

escolar, então a gente também não 

pode perder isso.... Esse horizonte. 

A gente fala de uma escola que ela 

tenha três refeições, mas que 

deveria ter quatro, por exemplo, 

pensando no café da manhã, o 

estudante que chega com fome em 

casa.... Estamos falando de uma 
população que está na 

vulnerabilidade social, boa parte 

dos nossos estudantes e das nossas 

escolas, um dos pontos que a gente 

leva em consideração é a questão da 

localização, do território, de onde 

esse estudante vem. Então, assim.... 

É um pouco nesse sentido.... E que é 

um desafio inclusive, porque para 

o ensino médio, muitos desses 

estudantes precisam ou querem 

trabalhar pra ajudar em casa na 

renda, enfim, que é um desafio 

para o ensino médio como um 

todo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05) “Mas cada escola constrói sua 

história e nesse sentido, pesando 

nisso, tem diálogo com o corpo 

docente, com o envolvimento da 

comunidade escolar, com o 
envolvimento da equipe gestora, 

que esse é um dos pontos principais 

que eu hoje na coordenação, depois 

de um certo tempo, é um dos pontos 

que eu falo, que, ou a equipe 

gestora acredita na concepção e aí 

estudante”.  

b) A “vulnerabilidade social” do 

estudante.  A entrevistada traça um 

perfil do estudante da escola do 

ProEI, afirmando que este encontra-

se numa situação de vulnerabilidade 

social e enfatiza a importância do 

fornecimento da alimentação como 

um objetivo do programa.  

c) O ensino médio e seus objetivos 

enquanto segmento da educação. 
Outro elemento que parece ser 

relevante para o programa é o 

atendimento ao ensino médio, uma 

vez que a maioria das respostas 

estavam voltadas para este segmento 

apesar de o Programa também 

atender escolas de ensino 

fundamental. Desta forma, parece 

necessário problematizar qual é o 

objetivo do ensino médio a partir do 

ProEI. 

d) O perfil do estudante da escola 
pública de educação integral (ensino 

médio). O perfil deste estudante 

aparece como um problema: “o 

estudante precisa ou quer trabalhar”. 

Isso é colocado como um desafio 

para escola de educação integral do 

ProEI.  

 

 

05) Aqui a educação integral é 

caracterizada como ideologia pela 
entrevistada. De forma enfática a 

mesma insiste que “Educação 

integral é ideologia! É ideologia de 

quem não tem, tem que ter!”. Este 

trecho é importante para nossa 

análise porque ele exemplifica a 

concepção de escola que se tem a 

partir do ProEI. Fica claro nesta 

afirmação a visão de uma escola com 

responsabilidades que extrapolam 

suas condições estruturais, e mais 

que isso, uma escola em que a 
centralidade passa a ser a resolução 

de profundas e questões sociais, 

como, por exemplo, acesso à 

alimentação, à saúde, a questão da 

ausência da família na vida do 

estudante, entre outros. Sem se 

questionar quais seriam as causas 

desses problemas sociais profundos 

dos quais estes estudantes são 

vítimas.  

Outro aspecto importante para se 
analisar a partir desta fala é que a 

responsabilização para o sucesso 

desta proposta de educação recai 



137 

 

é ideológica, não tem que ter 

dúvida! É ideológica! Educação 

integral é ideologia! É ideologia 

de quem não tem acesso, tem que 

ter! Tem que pensar em como esses 

estudantes e como a gente pode 

ofertar cada vez mais possibilidades 

para esses estudantes dentro dessa 

escola e no sentido de uma 

sociedade que a gente tem uma 

distância muito grande entre ricos e 

pobres, de um recorte da população 

que tem, não sei como está esse 

dado hoje, 10% da população que 

tem 90% da riqueza, enquanto 90% 

do resto população tem 10%. Então 

assim, a gente tá falando de uma 

escola em que, a gente já fez 

estudos, que tem casos de escola 

que a constituição familiar é a avó 

do estudante, que é quem... A mãe 

tá em tratamento, o pai ninguém 

sabe, então assim, nós estamos 

falando dessa realidade, deste 

lugar, são esses estudantes. Óbvio 

que a gente trabalha levando em 

consideração esses elementos, mas 

assim, a gente não tem a melhor 

realidade, muito pelo contrário, a 

gente tem muita dificuldade ...”  

 

06) “E a questão do currículo, no 

diálogo do currículo e a questão da 

concepção também, assim, é um 
problema por que, assim, é um 

dificultador, porque a gente tem um 

quadro de docentes que já tá... um 

quadro mais envelhecido de 

docentes, que a universidade fez, 

inclusive, uma construção, de uma 

formação acadêmica num 

formato, numa caixinha, numa 

época... e a gente tem um outro 

desenho de sociedade 

completamente desconstruído 

com relação ao que os nossos 
professores foram formados e a 

gente não foi capaz de fazer nesse 

tempo... a sociedade foi mudando e 

a gente não foi capaz de ir fazendo 

formação continuada em serviço 

desses professores para eles irem 

construindo e acompanhando o 

percurso da sociedade e aí a gente 

tem professores que tem um papel 

amarelo lá que é o planejamento 

pra dar uma aula de letramento 
matemático...”  

 

neste ponto sobre a equipe gestora, 

ou ela acreditar ou não nesta 

proposta, “ou a equipe gestora 

acredita na concepção e aí é 

ideológica [...]”. Essa 

responsabilização do sucesso e 

fracassos aos sujeitos da escola se faz 

presente em outros momentos da 

entrevista e retornaremos a esta 

questão.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

06) Neste trecho a entrevistada traça 

um paralelo entre o currículo e a 
questão da concepção com a 

formação dos professores. De 

forma genérica caracteriza o quadro 

de professores da rede como 

“envelhecido” e com uma formação 

que não acompanha as mudanças da 

sociedade. A partir desta constatação 

assume a deficiência do Estado em 

prestar uma formação continuada a 

esse professor.  

Ou seja, associa a questão dos 

problemas relacionados à concepção 
e ao currículo com a formação 

antiquada dos professores e seu 

envelhecimento. Apesar disso 

assume uma posição crítica no que 

diz respeito a responsabilização do 

Estado e sua inabilidade em 

promover uma formação continuada 

a esse professor. 
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07) “A gente tem uma disciplina de 

Direitos Humanos e Cidadania 

numa sociedade que diz que a gente 

tem Planos Estaduais, Nacionais e 

Municipais que diz que a gente não 

pode tratar a questão de gênero e 

sexualidade na escola. Então assim, 

eu acho que, pensando na ideia de 

formar um cidadão integral, um 

sujeito que tenha todas as suas 

competências, que tenha suas 

habilidades desenvolvidas, que 

seja capaz de fazer suas próprias 

escolhas, porque a ideia não é 

formar – eu falo é deformar! (risos) 

– nessa concepção, e aí a gente tem 

uma escola que... o desafio é esse, é 

de sair desse padrão de escola, tem 

que desconstruir, desarrumar, e eu 

acho que desarrumar mexe muito... 

assim com a parte da zona de 

conforto, de todo mundo, inclusive 
dos próprios pais, da cultura de 

que o menino tem que chegar em 

casa com o caderno cheio de 

coisas escrito porque se o menino 

foi fazer uma atividade no parque 

ou na rua, isso não é aula.... Então 

é esse o movimento”. 

 

 

 

 

07) Inicia a fala fazendo uma crítica 

aos Planos Nacionais, Estaduais e 

Municipais de Educação, no que diz 

respeito à questão da exclusão da 

discussão de gênero e sexualidade 

nas escolas. E isso é importante 

porque aponta a concepção da 

entrevistada sobre o quanto essa 

discussão é importante dentro da 

escola e como isso é contraditório em 
relação ao currículo que existe hoje e 

às disciplinas propostas. Entretanto, 

não aprofunda a questão. 

Neste ponto, podemos enfatizar a 

questão das disputas dentro do 

próprio Estado sobre as prioridades 

do que se deve ou não se ensinar nas 

escolas.  

Na sequência, volta a falar em 

formação integral, formar para 

habilidades e competências, mas 

também não aprofunda a questão.  
Faz, também nesta fala, uma 

observação que caracteriza sua visão 

de educação. Visão do que é a 

educação hoje e de que forma ela 

precisa mudar. A entrevistada fala 

em um desafio de sair do padrão de 

escola que se tem hoje, que 

“deforma” e numa necessidade de se 

desconstruir esse modelo.  

No trecho final da fala, parece, e isso 

vai ficando mais claro ao longo da 
entrevista, que existe uma disputa 

entre o que seria uma educação 

“tradicional”, que foca na formação 

intelectual, “da cultura de que o 

menino tem que chegar em casa 

com o caderno cheio de coisas 

escrito”, em oposição a uma 

educação que privilegie outros 

espaços, fora da escola muitas vezes, 

e outras atividades “lúdicas”, “se o 

menino foi fazer uma atividade no 

parque ou na rua”.      
 

Tema 3 – 

Currículo da 

educação 

integral no 

ProEI. 

Relação das 

disciplinas da 

base comum e 

diversificada.  

 

 Contradiçã

o  

 Ideologia 

 Dominação 

 Resistência 

 

 

 Currículo 

 Disciplina 

escolar 

 Conhecimento 

escolar  

 Prescrição/prá

tica 

 Jornada 

 

08) “Então, quando o Programa 

iniciou, ele surge dizendo: pela 

manhã os estudantes têm a Base 

Nacional Comum, à tarde eles têm 

a parte diversificada. E aí, no 

começo de 2015 a gente começa a 

dizer para a escola: – Olha! Escola! 

A gente pode integrar o currículo! 

Mas não necessariamente precisa ter 

a Base Nacional Comum de manhã, 
parecendo que é uma escola dura 

pela manhã, que é mais 

 

08) Novamente, aqui aparece a 

dicotomia entre as disciplinas da 

Base Nacional Comum (BNC) e da 

parte diversificada. A entrevistada 

aponta para uma mudança, a partir de 

2015, na perspectiva curricular 

dentro do programa no sentido de 

integrar o currículo. E coloca isso 

no sentido de mudar uma visão que 

se tinha antes, de que as disciplinas 
da BNC são “duras” e mais 

importantes que as disciplinas 
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escolar 

 Escola  

 Escola de 

tempo integral 

 Educação 

 Educação 

integral 

 Formação 

integral 

 

importante do que a escola da 

tarde. É um turno único, não tem 

turno e contra turno! É um turno 

integral...! Essa escola é uma 

escola integral e tem um currículo 

integrado, você tem que pensar 

em como é que as disciplinas 

podem fazer esse diálogo. Óbvio 

que tem escolas que avançaram 

nesse sentido, tem escolas que elas 

não foram capazes de construir 
isso…”  

 

 

09) “A gente desenvolveu uma 

estratégia aqui, de que o estudante, 

quando for matriculado na escola, a 

família assinar um termo de 

anuência, sabendo que o seu filho 

vai ficar as 7 horas diárias, pra gente 

não ter por exemplo, um Joãozinho 

que vai jogar futebol na escolinha e 

tem que sair à tarde. Como é que a 
gente pode fazer com que o esporte 

de Joãozinho, o futebol de 

Joãozinho, dialogue com a 

Educação Física ou com a 

Matemática ou com o Português? 

Então assim... óbvio que a gente 

encontra uma barreira que é a 

questão do formador, do 

professor... que algumas escolas 

conseguem fazer esse diálogo, tem 

escolas que não. E aí tem 
experiências que conseguem fazer a 

escola funcionando integramente, 

tem escolas que hoje ainda, por 

exemplo, divide a Base Comum e a 

parte diversificada”. 

 

 

10) “2017 a gente tem o desenho aí 

de ampliação de 1200 horas para 

o ensino médio, que é um outro 

desafio. Pensando, inclusive, que o 

estudante do ensino médio tem 
outras prioridades. Então, como é 

que dialoga essas prioridades do 

estudante do ensino médio com a 

escola? Isso precisa ser parte da 

escola, da formação integral do 

sujeito! A gente está falando de 

uma escola que precisa formar o 

estudante e que tem que levar em 

consideração o tempo que ele 

também não quer fazer nada! O 

tempo do ócio criativo desse 
estudante, o tempo do almoço, 

como parte... e aí eu sou da defesa 

de que .... Eu prefiro que o 

diversificadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

09) A necessidade de se utilizar da 

estratégia de um termo de anuência 

assinado pelos responsáveis do 

estudante pode representar 

resistência da comunidade ou dos 

próprios alunos, ou ambos, em 

permanecer as sete horas na escola. 

Isso pode ser melhor verificado nas 

entrevistas que serão realizadas com 
os professores.  

 

O que se entende aqui por currículo 

integrado é um currículo em que se 

estabeleça um diálogo entre as 

disciplinas da BNC e da parte 

diversificada. A entrevistada 

aponta como principal barreira 

para essa integração do currículo a 

figura do professor, mas não 

explica porque o professor seria uma 
barreira nesse sentido.   

 

 

 

 

 

 

10)  Aponta os desafios de manter o 

estudante do ensino médio na escola 

por uma jornada escolar ampliada. 

Cita já as modificações a partir da 

MP 746 “ampliação de 1200 horas 

para o Ensino Médio”, e apresenta 

uma contradição no discurso, no 

sentido que afirma ser necessário, 

numa escola de formação integral do 

sujeito, se considerar as prioridades 

do estudante (que em outro momento 

da entrevista afirma ser também a de 

trabalhar e ajudar na renda da casa), 

entretanto logo a seguir afirma que 

prefere que o estudante fique na 

escola “Sempre!”, e justifica essa 
posição a partir de uma concepção 

que fica cada vez mais evidente que 

é a da escola enquanto espaço de 
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estudante fique na escola! 

Sempre! Porque na escola ele tem 

mais possibilidades do que 

exposto a inúmeras 

vulnerabilidades que ele poderia 

tá em outros lugares”.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

11) “Pensando nessa fala anterior, 

que eu disse que o Programa de 

Educação Integral não tá pronto 

amarrado e fechado, porque ele está 

em construção, sempre! Porque a 

gente vai fazendo avaliação do 

que foi positivo, do que funcionou 

bem, o que a gente pode 

melhorar.... E aí nesse sentindo 

surge a matriz que você teve acesso 

no primeiro momento que é a que 

tem 22 disciplinas com Base 

Nacional Comum e parte 

diversificada e aí em 2015 a gente 

começa a fazer um desenho com as 

unidades escolares, de repensar 

esse currículo, inclusive a partir 

das demandas das escolas, 

dizendo que 22 disciplinas... e de 

fato 22 disciplinas é um exagero! 
O menino quer ficar o dia inteiro na 

escola... O menino não quer ficar 

fazendo matemática de manhã e à 

tarde, o menino não quer fazer 

geografia manhã e tarde. Por que 

não pensar metodologias 

diferenciadas, trabalhando com as 

disciplinas? Enfim. E aí gente 
começa a fazer um desenho, no 

começo de 2015 a gente já senta 

com as escolas, já dando a 

proteção às “vulnerabilidades 

sociais” a que os estudantes estão 

sujeitos.  

A contradição no discurso da 

entrevistada aparece, e parece ser 

também uma contradição na 

concepção de ensino médio do 

Programa, que é a visão de escola 

enquanto espaço de proteção da 

criança e do adolescente, e por isso, 

justifica sua permanência por uma 
jornada escolar ampliada, e, ao 

mesmo tempo, uma escola que leve 

em consideração as demandas do 

estudante de ensino médio da escola 

pública que necessita, muitas vezes 

de trabalhar. Mais a frente na 

entrevista ela vai enfatizar a questão 

da flexibilização do currículo 

indicando inclusive a possibilidade 

do estudante cumprir parte de sua 

carga horária em outra instituição 

que não a escola.  
E aí parece incompatível as 

concepções de escola como espaço 

de proteção com a proposta de 

flexibilização do currículo.  

 

 

11) Essa primeira parte da fala da 

entrevistada é interessante porque 

revela a dinâmica da construção 

curricular, a partir da esfera 

institucional. As inúmeras 
transformações ocorridas no 

currículo do ProEI, a partir de 2013 

até 2016 são percebidas nos 

documentos (matrizes e ementas) e 

também aqui na fala de alguém que 

compõe a Coordenação pedagógica 

do programa.  

Faz uma crítica a primeira matriz 

curricular em relação ao número de 

disciplinas (22 disciplinas e isso se 

refere ao ensino médio, ela não diz, 

mas os documentos consultados na 
pesquisa indicam).  

Aponta um aspecto interessante 

desse processo de construção 

curricular quando diz que o currículo 

foi repensado e expõe a insatisfação 

do estudante quando diz: “repensar 

esse currículo, inclusive a partir 

das demandas das escolas, dizendo 

que 22 disciplinas... e de fato 22 

disciplinas é um exagero! O 

menino quer ficar o dia inteiro na 

escola... O menino não quer ficar 

fazendo matemática de manhã e à 

tarde, o menino não quer fazer 
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oportunidade da escola construir 

a base diversificada a partir do 

seu território, a partir de quais 

são as demandas do seu território, 

da sua comunidade, da unidade 

escolar... quais são as demandas e 

construir isso, validado pela 

Coordenação”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) “E agora durante o ano de 2016, 
a gente fez um desenho, que, em 

certa medida, ele se aproxima um 

pouco, e é por isso que é um debate 

que eu tenho travado... que é a 

questão da MP29, né? Porque é a 

flexibilização do currículo... A 

LDB já diz isso, então a MP não 

traz uma novidade... A gente já faz 

a flexibilização do currículo e, 

nesse sentido, 2016 a gente fez um 

desenho para a implementação em 

2017 que... O que a escola tem que 

garantir é a Base Nacional 

Comum. A diferença de carga 

horária desse estudante ele pode 

construir.... Se ele tiver em uma 

atividade em algum outro lugar, 

se ele tiver desenvolvendo curso 

de inglês, de espanhol.... E isso 

articulado com o que a escola 

possibilitou para ele poder 

escolher ou não, pro estudante 

escolher, então assim... A Escola 

geografia manhã e tarde”.  

A partir desta fala podemos observar 

que a construção do currículo é de 

fato muito dinâmica e envolve os 

vários sujeitos que compõe a escola. 

Aqui ela enfatiza a mudança do 

currículo a partir da insatisfação do 

estudante, mas provavelmente, isso 

também foi uma insatisfação por 

parte dos professores.  

Mais à frente sugere que o trabalho 
com “metodologias diferenciadas” 

poderiam ser a solução para os 

problemas, mas não deixa claro se o 

número de disciplinas foi alterado ou 

não.  

Sutilmente a responsabilização do 

insucesso recai novamente sobre a 

figura do professor, ou seja, quando 

sugere “metodologias diferenciadas” 

enfatiza o papel do professor nesse 

processo em detrimento de um 

problema curricular, ou mesmo 
estrutural do programa.  

Por último, expõe outro aspecto 

importante da construção desse 

currículo, quando coloca a questão 

da elaboração da parte diversificada 

do currículo pela escola com 

posterior validação pela 

Coordenação do ProEI.  

 

 

12) Nesta fala a entrevistada toca 
num ponto importantíssimo que é a 

questão das reformulações do ensino 

médio a partir da MP 746. É 

interessante notar que ela afirma que 

a flexibilização do currículo proposta 

pela MP já é efetivada pelo ProEI! 

“A gente já faz a flexibilização do 

currículo”. Esse ponto precisa ser 

cuidadosamente analisado, uma vez 

que a questão da flexibilização do 

currículo representa um projeto de 

educação específico, um debate que 
precisa ser melhor aprofundado. Mas 

é importante destacar, que em certa 

medida, já iniciamos este debate 

quando analisamos a relação entre os 

projetos de educação integral 

contemporâneos e seus proponentes 

do setor privados e problematizamos 

quais seria os interesses dos referidos 

“parceiros” com a proposição de 

projetos de educação integral para a 

escola pública.31  Um elemento 

                                                        
29 Refere-se à Medida Provisória nº 746/2016 que, dentre outras medidas, propunha a reforma o ensino médio.  
31 Iniciamos este debate no ponto 1.1 deste trabalho: "O CONTEXTO DE FOMENTO À EDUCAÇÃO 
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tem Maria, João, Pedro e Antônio 

de professores e eles vão 

apresentar.... Eu não gosto muito da 

palavra, e a gente não conseguiu 

uma palavra melhor, mas é um 

cardápio de possibilidades com 

projetos pedagógicos, com projeto 

interdisciplinar, pro estudante e aí, 

em Porto Seguro, Itamarajú e em 

Itabuna a gente já tá fazendo isso 

nas 3 unidades parceiras com a 
UFSB30, então Itabuna, inclusive é 

um bom exemplo que você pode 

pesquisar, que eles colocaram um 

nomezinho muito bonitinho, a gente 

inclusive vai ter até um seminário lá 

na semana que vem... eles botaram 

um nome de estação... “encontro 

dos saberes”, que... senta dois 

professores de História e 

Matemática, História e... Português, 

eles desenvolvem um projeto para 

seis meses e eles apresentam no 
final de cada semestre um leque de 

opções pros estudantes e a partir do 

que eles se interessam, eles se 

envolvem com o cronograma 

durante os seis meses... Ele se 

inscreve, ele escolhe, tem opção de 

escolha, mas tem 3 que ele 

obrigatoriamente tem que fazer, 

para cumprir essa carga horária”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

13) “[...] Educação e Cidadania, 

Educação e Direitos Humanos, 

Iniciação Científica, Mundo do 

Trabalho, no ensino médio... 

preparando o estudante pra vida né? 

Pra ele escolher se ele quer ir 

para Universidade ou se ele quer 

ir para o mundo do trabalho, ele 

vai construir esse percurso.  Nesse 

segundo momento para 2016 a 

gente já pensa o Projeto de Vida 

como uma disciplina diversificada, 

que é obrigatória, Iniciação 

Cientifica que é outa que é 

obrigatória e Mundo do Trabalho. 

Então essas 3 são obrigatórias só 

importantíssimo que aparece na fala 

da entrevistada é a questão da 

possibilidade de se adquirir parte da 

carga horária do ensino médio em 

outras instituições que não seja a 

escola.  “O que a escola tem que 

garantir é a Base Nacional 

Comum. A diferença de carga 

horária desse estudante ele pode 

construir.... Se ele tiver em uma 

atividade em algum outro lugar, se 

ele tiver desenvolvendo curso de 

inglês, de espanhol... E isso 

articulado com o que a escola 

possibilitou para ele poder escolher 

ou não, pro estudante escolher 

[...]”.   
E esse ponto necessita uma atenção 

especial, uma vez que pode 

apresentar indícios de um processo 

de privatização da educação pública 

através da possibilidade do estudante 

cumprir parte de sua carga horária 
em uma instituição privada. O ProEI 

parece abrir essa possibilidade, a MP 

746 também.  

Outro aspecto que também precisa 

ser problematizado é essa ideia desse 

“cardápio de possibilidades” 
levantado pela entrevista, que 

inclusive, segundo ela já está sendo 

posto em prática. Aqui existem os 

aspectos da flexibilização do 

currículo que precisam ser 
abordados, mas também os aspectos 

que dizem respeito às condições de 

trabalho desse professor, e como isso 

reflete em sua atividade docente e em 

relação a organização de seu trabalho 

na escola.  

 

13) Neste trecho a entrevistada se 

refere às disciplinas diversificadas do 

currículo do ensino médio do ProEI. 

Outro elemento importante que 

reflete aspectos de concepção 
presentes nesta fala é quando expõe 

sobre o poder de decisão do 

estudante, “pra ele escolher se ele 

quer ir para Universidade ou se ele 

quer ir para o mundo do 

trabalho”, e isso é colocado como se 

fosse uma simples questão de 

escolha, de opção. Como se não 

houvessem consequências para a 

vida do estudante, para sua 

formação, se ele tiver oportunidade 

                                                                                                                                                                       

INTEGRAL NO BRASIL DO SÉCULO XXI". 
30 Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). 
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pro Médio. O fundamental 

continua do mesmo jeito. Pro 

Médio a gente faz essa alteração e 

dando as possibilidades de 

construção da unidade escolar com 

projetos pedagógicos pra outra parte 

de carga horária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

14) “A escola constrói o seu 

currículo a partir disso, levando em 

consideração o que eu disse... [...] 

Porto Seguro, por exemplo, agora 

apresentou um diálogo com o 

turismo, falando direto do lugar 

onde a escola tá, como os meninos e 

as meninas tão, a gente não pode 

descartar isso, tem uma parte 

inclusive do ano do estudante, que 

eles tão desenvolvendo atividades 

na comunidade, isso não pode ser 

descartado, a gente, sabe? A 

educação não pode fechar o olho pra 

ver o que o estudante tá fazendo, o 

que está vivendo, construindo, isso 

é a vida, a história, formação 

integral do indivíduo”.  

 

de fazer um curso universitário, ou se 

ele tiver que ingressar no mercado de 

trabalho com a formação somente no 

ensino médio.  

Além disso, a entrevistada fala 

também numa disciplina 

diversificada (obrigatória) que se 

chama “Projeto de Vida”. 

Anteriormente o Projeto de Vida do 

estudante, era um projeto, como o 

próprio nome já diz, em que os 
estudantes das escolas pertencentes 

ao ProEI faziam um projeto do que 

pretendem fazer com suas vidas. 

Essa atividade era realizada 

geralmente no início do ano letivo e 

as instruções desse projeto também 

compõe a documentação que será 

analisada nesta pesquisa.  

No final desta fala a entrevistada 

deixa claro, e isso também aparece 

em outros momentos da entrevista, 

que nada muda em relação ao ensino 
fundamental, mas que várias 

mudanças vêm sendo feitas em 

relação ao ensino médio, o que nos 

parece indícios dos conflitos que esse 

tipo de proposta está gerando nas 

escolas. Essas constantes mudança 

das matrizes curriculares do ensino 

médio do ProEI representam disputas 

em torno de quais são os objetivos 

desse segmento. É formar para o 

mercado de trabalho? É preparar para 
a universidade? É formar 

integralmente? Parece, haver uma 

contradição no que diz respeito aos 

objetivos do ensino médio.    

 

 

 

14) Esse também é um ponto que 

precisa ser problematizado. Essa fala 

reforça as preocupações levantadas 

por nó na análise da resposta 

anterior.  
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15) “Nós tivemos muita dificuldade, 

porque boa parte das escolas, elas 

não quiseram fazer alteração, 

porque a alteração subentende-se 

muito mais trabalho, então assim... 

Isso foi pra nós um... Por isso esse 

ano a gente faz uma alteração que 

nós vamos, inclusive dizendo: Olha! 

Tem três obrigatórias e as outras 

vocês constroem! Porque a gente 
não conseguiu ter um retorno das 

escolas de construir isso.... Eu sinto 

que o pedagógico é muito frágil 

nas escolas, na unidade escolar 

[...]”.  

 

15) Aqui foi feito um 

questionamento acerca de como foi o 

processo de validação das disciplinas 

desenvolvidas na escola para serem 

validadas pela Secretaria. Outro 

aspecto importante para 

investigarmos: como se deu esse 

processo de elaboração das 

disciplinas diversificadas?  Houve 

alguma na área de história? Quais 
dificuldades foram encontradas pelos 

professores nesse processo? Por que 

as escolas “não quiseram fazer 

alteração”? De fato, não quiseram ou 

não conseguiram?  

  

  

 

Tema 4 – 

Dificuldades 

na 

implementaçã

o do 
programa.  

 

 Contradiçã

o  

 Ideologia 

 Dominação 

 Resistência 

 

 

 Educação 

 Educação 

integral 

 Formação 

integral 

 Escola  

 Escola de 

tempo 

integral 

 Jornada 

escolar 

 Currículo  

 Prescrição/pr

ática 

 Disciplina 

escolar 

 Conheciment

o escolar 

 

 

16) “Eu acho que a principal 

dificuldade é a questão da 

concepção, porque como eu disse, a 

educação integral é ideologia. Ah! 

Eu ia falar uma coisa... que meu 
olho brilha com o projeto da UFSB 

porque os professores.... Os nossos 

futuros professores vão ser 

formados dentro de uma escola 

pública, então a gente vai sair de 

lá, os futuros professores vão sair 

da lá, com outra concepção de 

escola e aí não é 

responsabilizando o professor, é 

fazendo um diálogo com a 

formação que foi ofertada pro 
professor. Da caixinha de 

geografia, da caixinha de 

matemática, que eu não consigo 

falar com meu outro colega de outra 

área”.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

17) “[...]o professor... o professor 

precisa ser de dedicação 

exclusiva, professor tem que ter 

40 horas, dedicação exclusiva, a 

equipe gestora tem que ter 

dedicação exclusiva, porque a 
escola é única! E o povo fica 

chateado... mas eu sou da defesa de 

 

16) Novamente a entrevistada 

menciona a questão da “concepção” 

e da “ideologia”. Reafirma que 

educação integral é ideologia. E na 

sequencia retorna para a 
problemática da formação dos 

professores e indica um projeto 

realizado na UFSB, em que os 

professores são formados dentro da 

escola, mas não aprofunda nesta 

experiência a ponto de justificar em 

que essa formação é melhor do que 

outra qualquer.  

Não é a primeira vez que a 

entrevistada utiliza a expressão 

“caixinha” para se referir às 
disciplinas escolares na BNC, 

sempre remetendo à impossibilidade 

ou dificuldade de diálogo entre elas. 

Nesse aspecto também não fica 

muito claro o que de fato ela critica. 

É a falta de interdisciplinaridade? É a 

formação do professor, específica em 

disciplinas (história, geografia, 

matemática)? Isso não fica claro.  

Mas existe uma crítica, implícita, 

sobre a organização do currículo por 

disciplinas e isso aparece em mais de 
um momento desta entrevista. Isso é 

colocado aqui como um dificultador 

para implementação do ProEI. 

 

 

17) Outro ponto importante que a 

entrevistada aborda é a necessidade 

se se ter uma equipe, professores e 

gestores (diretor e vice-diretor), com 

dedicação exclusiva na escola de 

educação integral, para que possa 
haver o envolvimento necessário a 

essa modalidade de escola. Além 
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que escola de tempo educação 

integral não pode ter turno 

noturno! Não pode! A escola é de 

tempo integral! O turno noturno 

pode ser em outro lugar, porque aí 

todo mundo se volta para a escola 

de tempo integral, pros professores, 

pros estudantes... todo mundo, a 

família... todo mundo se envolve 

na escola de tempo integral”. 

 
 

18) “E aí a gente tem muita 

dificuldade aqui com o Plano de 

Carreira, a gente tem dificuldade 

com o Estatuto do Magistério, por 

exemplo, com remoção de 

professor. Porque o professor 

precisa querer, o gestor precisa 

querer, o professor precisa querer 

... todo mundo... a comunidade 

precisa querer! Quando a gente 

tem uma escola que a comunidade 
quer, que os professores querem, 

que todo mundo quer, o resultado e 

outro. Não adianta ter um 

professor que tá naquela escola e 

não tá à vontade, ele não acredita 

naquilo, não é o que ele acredita, 

ele não quer aquilo, não vai 

funcionar... Vai ser ampliação de 

tempo e apenas ampliação de 

tempo, mais do mesmo. Então, a 

questão do professor com dedicação 
exclusiva; a escola ser exclusiva de 

tempo integral; a questão do 

orçamento é um dificultador”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

19) A Secretaria32 ela é formada por 
pessoas, com vários perfis, gente 

com perfil diferente, gente que 

acredita em educação de tempo 

integral, gente que não acredita, 

gente que entende e gente que não 

entende, a Secretaria e a estrutura 

do Estado como um todo, 

disso, afirma também que a escola de 

educação integral não deve ter turno 

noturno.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18) A entrevistada aponta como 

dificultadores para a implementação 

do programa o Plano de Carreira 

do professor, o Estatuto do 

Magistério e o “querer”, a vontade 

dos professores, gestores e 

comunidades! O que é contraditório 

em relação ao que defende na 

resposta anterior sobre a necessidade 

da dedicação exclusiva para o 

professor e gestor. 
Fica evidente nesta fala da 

entrevistada, a visão de gestão da 

educação pública a partir de um 

modelo empresarial. Em que o gestor 

do Estado necessita de uma certa 

“liberdade” para realocar, remover, 

transferir, demitir, o trabalhador 

(professor e gestor da escola – diretor 

e vice) que não se adeque (“queira”) 

às definições e tarefas colocadas pelo 

Estado na figura da Secretaria de 
Educação, nesse caso específico do 

ProEI. 

Finalizando com a clara 

responsabilização do professor e 

gestor, mas mais do professor, 

quando coloca que quando o 

professor “não acredita naquilo, 

não é o que ele acredita, ele não 

quer aquilo, não vai funcionar... 

Vai ser ampliação de tempo e 

apenas ampliação de tempo, mais 

do mesmo”.   
 

 

19) Aqui a entrevistada expressa 

novamente as dificuldades de 

implementação do programa 

associadas a questões como 

“acreditar”, “entender”... Representa 

uma visão voluntarista e de 

responsabilização dos sujeitos.  

Afirma também que a “SAEB não 

sabe como funciona a escola de 

                                                        
32 Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC-BA).   
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inclusive.... Pensando, por exemplo, 

que a SAEB
33

 não sabe como 

funciona a escola de tempo 

integral, a SAEB olha... essa escola 

tem X metros quadrados e tem X 

estudantes, então ela precisa de X 

funcionários. Quando na verdade 

tem uma dinâmica totalmente 

diferente de uma escola de tempo 

parcial. Então assim, é pesando... 

isso é um outro desafio que é a 

questão da intersetorialidade, 

tanto das secretarias, quanto da 

escola, do dialogo da escola, da 

equipe gestora, dos professores, de 

conversar com um vizinho, né? De 

um colega que tá aqui ao lado, a 

gente tem um problema grande que 

assim: um vizinho... normalmente a 

gente da escola, pede, né? A gente 

nunca convida o parceiro pra 

passar um dia na escola e ver uma 

atividade que a gente fez, a gente 
sempre vai lá e... – Oi! Você pode 

ajudar a escola tal? Mas a gente 

não chama ele pra fazer parte, 

por exemplo, do Conselho Gestor 

da escola, participar de um dia de 

planejamento da escola, pra ver 

um dia de culminância dos projetos 

da escola, então, é a gente pensar 

em setores no entorno da nossa 

escola que podem agregar e muito 

pra escola. Isso é responsabilidade 
da Secretaria, porque eu não 

consigo pensar a escola que não seja 

a Secretaria de educação. 

tempo integral”, ponto interessante, 

que pode significar um descompasso 

no entendimento das políticas de 

educação integral por parte do 

Estado, ou até mesmo disputas por 

projetos diferentes dentro desta 

esfera.  

Toca na questão da intersetorialidade 

como algo necessário.  

Faz um paralelo entre 

intersetorialidade e as chamadas 
“parcerias”, que devem ser feitas 

com os “visinhos” da escola. Essa 

visão das “parcerias” está presente 

em outros documentos que 

fundamentam o ProEI e o Mais 

Educação.  

Mas o que chama a atenção é a 

sugestão feita no sentido de que os 

denominados “parceiros” façam 

parte do Conselho Gestor da 

escola! Mais indícios e evidências 

dessa visão empresarial da gestão da 
escola pública. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Em decorrência da análise desta entrevista surgiram alguns conceitos, a partir da fala da entrevistada, que 

precisarão ser investigados e também comporão o quadro de conceitos. São eles:  

 “Cidade educadora” 

 “Parceria” / “Parceiros da escola”  

 “Vulnerabilidade social do estudante” 

 “Flexibilização curricular”  

 “Currículo integrado”  

 “Intersetorialidade”  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
33 Secretaria de Administração do Estado da Bahia (SAEB).  
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APÊNDICE E – Instrumento 05a: Análise de entrevista realizada com professores de 

história em escolas do ProEI (Entrevista nº 02).  

 

Entrevistador: Monique Alves Brito  

Entrevistado: Prof.ª Selene  

Data: 08/05/1017 

Local: Sala dos professores do Colégio Estadual da Bahia – Colégio Central.   

Recursos: Gravação (gravador de voz portátil) – tempo de duração da gravação: 00h24min 

24seg.   

   

Temas 

abordados 

Categorias  Conceitos 

centrais para 

compreensão 

das concepções e 

definições 

Respostas selecionadas Análise 

  Tema 1 –  

Caracterização 

dos sujeitos: 

apresentação 

do professor 

(a). 

 

 Contradiçã

o  

 Ideologia 

 Dominação 

 Resistência 

 

 

 

 

 Educação 

 Educação 

integral 

 Formação 

integral 

 Escola  
 

 

01) “Professora, minha mãe disse 

que eu sempre quis ser, desde 

pequenininha. Eu brinco com ela 

que se naquela época existisse o 

ECA eu ia acionar ela porque, 

como é que ouve uma criança dizer 
que quer ser professora e não muda 

a cabeça dessa criança? Desde 

muito pequenininha eu gostava, eu 

brincava de ser professora. Em 

relação à história, a minha 

inclinação para história foi já no 

ensino fundamental II. Eu tive uma 

professora muito ruim, muito 

ruim... E que me acompanhou todo 

o ensino fundamental II, era a 

mesma professora. E eu ficava me 
perguntando, meu Deus! Não é 

possível que seja isso, história não 

pode ser isso, porque era muito 

maçante, era muito pesado, era 

muito decoreba, era muito nome de 

fulano que falou tal coisa e eu 

achava isso abominável. Aí no 

ensino médio, eu tive um professor 

que era o oposto, maravilhoso e eu 

disse assim: Ah! Pronto! História 

não era aquela coisa que eu vivi no 

ensino fundamental. Aí, eu fui... Eu 
já tinha essa inclinação pra 

educação e eu sabia que era a área 

de humanidades, eu não me 

identificava com nada da área de 

extas, então isso me motivou, esse 

professor especificamente. Aí fiz 

faculdade, fiz Católica, na época 

que o currículo era bem diferente 

do de hoje, né? Às vezes eu vejo os 

estagiários assim, poxa! Como o 

currículo tá diferente... tá 
enriquecido! Na minha época era 

um currículo mais cru, mais seco. 

 

01) É interessante analisar como essa 

professora expressa sua relação com 

a docência. Inicialmente parece que 

vai relatar uma experiência negativa, 

quando enfatiza a necessidade de os 

pais “mudarem a cabeça” de uma 
criança que deseja ser professora. 

Entretanto nesse trecho e ao longo de 

toda entrevista o que explicita é uma 

relação prazerosa com a docência, 

chegando a deixar clara sua paixão 

pela história, “Eu sou apaixonada 

por história, nossa! Eu sou 

apaixonada por história!” [...] 

“Educação é um vício depois que 

você faz o uso a primeira vez causa 

uma dependência tão absurda 
(risos)”.   
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Em educação pública esse ano eu 

faço 25 de anos, então eu formei no 

sábado e prestei concurso no 

domingo e sempre aqui, no Colégio 

Estadual da Bahia. Faço 25 anos 

aqui”.  

 

02) “E é incrível como eu pude 

acompanhar os processos de 

desconstrução dessa instituição, 

porque foi uma instituição tão 
importante pra educação, pro 

Estado, né? O Colégio Estadual da 

Bahia foi uma referência em 

educação no estado da Bahia, então 

pra você ter uma ideia, quando eu 

cheguei aqui, a gente totalizava 

nove mil alunos nos três turnos, era 

uma loucura. Então, quando as 

pessoas sabiam que eu ensinava no 

Central, vinham pedir, por favor, 

pra eu conseguir uma vaga. Então 

eu acompanhei, infelizmente, esse 
desmantelamento, esse descaso com 

a educação e refletindo aqui na 

nossa estrutura. O ano passado eu 

acho que foi o ano mais agudo, da 

crise mais aguda, porque a gente 

tinha quatro turmas de primeiro 

ano, duas turmas de segundo e duas 

de terceiro. Então, nunca antes a 

gente tinha visto um processo 

desse. Aí várias coisas 

aconteceram, teve um processo de 
substituição da gestão que foi bem 

traumático... Essa gestão de agora 

assumiu bem no meio do ano 

passado e começou a dar uma 

roupagem diferente, resgatar a 

escola como instituição de ensino, 

não era aquela coisa assim “porteira 

aberta”... Não é que a gente não 

valorize o protagonismo do 

estudante, a gente valoriza, mas a 

gente também oferece limites e 

regras, direitos e deveres. E aí esse 
ano a gente deu uma recuperada. 

Esse ano nós temos cinco turmas de 

primeiro. Não é nem de longe o que 

essa escola já foi, mas já deu uma 

melhorada, duas turmas de segundo 

e duas de terceiro. E eu tô com 

esperança, pelo próprio feedback 

dos meninos, de que a gente 

consiga reestabelecer, resgatar a 

escola como sendo uma instituição 

séria. E foi muito ruim porque a 
visão que as pessoas de fora da 

escola tinham era muito ruim... de 

um professor contar que tava na 

 

 

 

 

 

 

 

02) Nessa fala é interessante a análise 

que a professora faz de sua trajetória 

na educação a partir da instituição na 

qual trabalhou toda sua vida, além de 
conseguir fazer, também através da 

história da instituição, uma avaliação 

da educação de forma geral, do 

“desmantelamento” pela qual a 

educação pública vem passando ao 

longo dos anos. Além disso, indica 

também problemas de gestão e a 

implementação do ProEI como 

elementos que aprofundaram a crise 

pela qual a instituição passava. 
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manicure e a manicure comentando 

as coisas que diziam que 

aconteciam no Central e nem era 

verdade.  E isso contribuiu muito, 

assim, e o integral também, o 

integral não foi uma experiência 

positiva pra gente”.  

Tema 2 – 

Currículo da 

educação 

integral e 

ampliação da 
jornada 

escolar. 

 

 Contradiçã

o  

 Ideologia 

 Dominação 

 Resistência 

 

 

 Educação 

 Educação 

integral 

 Formação 
integral 

 Escola  

 Escola de 

tempo integral 

 Jornada 

escolar 

 Currículo  

 Prescrição/prá

tica  

 Disciplina 

escolar 
 

 

03) “Quando o projeto foi trazido 

não houve, em momento algum, 

uma consulta à comunidade, nem 

ao corpo docente, nem ao corpo 
discente, nada! A Secretaria marcou 

uma reunião e nessa reunião 

informou que seria implantado o 

ensino integral no Colégio Estadual 

da Bahia. Na época eu até 

questionei o representante, dizendo 

assim: – Se não der certo? Como é 

que vai funcionar? Aí ele até me 

corrigiu: – Professora, isso não é 

uma experiência, isso é um projeto 

que está posto.  

Da forma como eles trouxeram, não 
funcionou por quê? A primeira 

questão: infraestrutura! Nós não 

tínhamos refeitório, não existia na 

escola refeitório, nós não tínhamos 

sala de repouso, minimamente 

organizada, nós não tínhamos 

banheiro na escola. Então, como 

funcionaria? A escola não tinha 

merendeira, a escola não tinha 

cozinha. A escola tinha uma 

lanchonete que era uma lanchonete 
privada. Então, como é que vai ser 

feito isso? Implantou-se o integral 

sem essas condições mínimas. As 

disciplinas: eles trouxeram as 

disciplinas já pré-estabelecidas. Na 

época a gente até questionou 

dizendo: – A gente não poderia 

fazer um preparatório pra o ENEM, 

no contra turno? Que serviria para 

os alunos do Central e das outras 

escolas da vizinhança!  – Não! Essa 

não é a proposta professora. A 
gente não vai trabalhar as 

disciplinas do currículo regular no 

contra turno. E aí, eles trouxeram 

uma relação de disciplinas, prontas, 

fixas, sem absolutamente nada, 

muitas delas malmente com uma 

ementa. E aí, o professor 

desenvolve, o professor se vira! 

Dificuldade básica: o professor 

não tava preparado pra isso, a 

maioria dos professores aqui foram 
formados numa época das 

disciplinas rígidas mesmo, não se 

 

03) Neste ponto em que professora é 

questionada sobre a implementação 

do programa e a ampliação da 

jornada escolar, coloca vários 
elementos importantes para reflexão, 

principalmente se cotejarmos esse 

ponto com a entrevista feita com a 

coordenadora do programa, em que a 

mesma enfatiza em vários momentos 

a necessidade de interação e 

participação da comunidade escolar 

no processo de implementação do 

programa. Esse depoimento da 

professora nos faz avaliar que não é 

bem assim que se dá implementação 

do programa, ao menos no Colégio 
Central não foi e isso, de acordo com 

a professora foi prejudicial à escola.  

Outro ponto importante apontado 

pela professora, que também 

abordamos nesta pesquisa são 

problemas infraestruturais de 

implementação do programa. Em seu 

depoimento a mesma deixa claro 

problemas referentes às estruturas de 

escola até mesmo em questão básicas 

como a garantia da alimentação dos 
estudantes.  

Aponta também problemas de ordem 

curricular, a forma como as 

disciplinas diversificadas foram 

colocadas na escola sem um preparo 

ou orientação, além do despreparo 

dos professores para executar tal 

tarefa.      
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falava em interdisciplinaridade, na 

minha época de faculdade nunca se 

falou disso, não se falava nem de 

multe disciplina quem dirá de 

interdisciplinaridade! Então de 

repente você se vê assim... tendo 

que preparar um programa pra 

uma disciplina que você não 

sabia, não conhecia, não foi 

formado para”. 

 
04) “Ah, o professor de matemática 

tá dando uma disciplina que é mais 

ou menos próxima da área de 

humanidades, mas acabou caindo 

pra ele e ele não sabe pra onde vai e 

não sabe pra onde vem. Alguns 

professores investiram, tentaram 

fazer seriamente, pesquisando, 

tentando construir um programa, 

tentado fazer daquela disciplina 

algo agradável, atraente pro aluno, 

outros não tiveram o mesmo 
compromisso. Isso é fato! E aí, o 

que acontece? Começa o ensino 

integral... dessa forma. O professor 

sem ter o domínio da disciplina que 

tá trabalhando... Tinham dias que 

não tinha almoço e se não tem 

almoço não tem como ter turno 

integral. Suspende a aula do 

menino! Aí no outro dia não tem 

“não sei o que”, aí começou aquela 

coisa bem flutuante. Então, em uma 
semana tinha um dia de 

funcionamento, que era o dia que 

conseguia uma merenda, porque 

comida não se fazia, porque não 

tinha cozinha. Então, ah! conseguia 

um cachorro quente, conseguia um 

biscoito... Como é que você vai 

fazer uma criança ficar até três 

horas, quatro horas, com biscoito? 

Os meninos ficavam aqui, 

terminava o turno regular, eles não 

tinham onde ficar, então era a coisa 
mais degradante ver os meninos 

almoçando embaixo de árvore 

porque não tinha um refeitório. 

Então, entre o final do turno 

matutino e o início do turno 

integral, ficava um hiato que os 

meninos não tinham absolutamente 

o que fazer, nem pra onde ir. Um 

sol causticante e os meninos ali 

numa quadra que nem coberta é. 

Foi ficando muito desinteressante e 
era difícil convencer esses alunos a 

ficarem. Muitos saíram da escola, 

porque... não sei se é uma cultura, 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
04) Ela continua enumerando uma 

série de problemas referentes à 

implementação da educação integral 

no Colégio Central. A questão da 

dificuldade em se organizar o 

currículo e dividir a carga-horária 

das disciplinas diversificadas entre 

professores de áreas afins parece ser 

algo significativo. Aponta também 

que como consequência dessa 

ausência de organização e assistência 

referente ao currículo diversificado, 
alguns professores se empenharam, 

apesar das adversidades, e outros não.  

 

Além disso, enfatiza também a 

questão da intermitência e da 

descontinuidade na oferta da 

jornada ampliada, elemento que 

também podemos constatar em nossa 

experiência própria trabalhando em 

escola participante do programa em 

2015, principalmente por conta dos 
impasses frente aos funcionários 

terceirizados do estado e o não 

recebimento de seus respectivos 

salários, o que os levaram a paralisar 

suas atividades de forma intermitente 

durante todo esse ano, o que refletia 

diretamente na oferta da alimentação, 

da limpeza e manutenção dos espaços 

dentro da escola.   

 

Outro aspecto tocado pela 

entrevistada é ausência de uma 
estrutura física da escola que 

favorecesse a permanência dos 

estudantes na escola, com espaços 

minimante confortáveis para 

alimentação, descanso, entre outros. 

 

Um elemento importe para nossas 

análises, que surge desse depoimento, 

é a questão da ampliação da 

jornada escolar para o ensino 

médio e as dificuldades que muitos 
estudantes trabalhadores enfrentam 

para frequentar escolas de tempo 

integral. A necessidade de inserção 
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não sei o que é, mas parece que não 

funciona muito ensino integral no 

ensino médio. A maioria dos pais 

vieram na a escola e justificava da 

seguinte forma: – Eu preciso que 

meu filho trabalhe, eu preciso que 

meu filho ajude! Então, houve um 

esvaziamento tremendo... e era um 

contrassenso... a gente colocava, 

porque o mesmo governo que 

propunha ensino integral abria 
política de bolsa pra menor 

aprendiz. Então como é que você 

oferta bolsa de menor aprendiz, 

vem na escola, divulga o estágio, a 

bolsa de menor aprendiz que é fora 

da escola, que é no contra turno e 

você quer introduzir o ensino 

integral. Então foi assim, foi um 

desacerto, um desarranjo total, 

total! Um desestímulo absurdo, 

tanto dos alunos quanto dos 

professores... E aí não funcionou! 
Muito ruim! E o pior é assim... Os 

alunos não conseguiam ver...”  

 

 

05) “Eles diziam, eles verbalizavam 

assim: – Professora, pra que serve 

essas disciplinas do contra turno? 

Essas disciplinas do turno integral? 

Pra que serve isso? Então, assim... 

Muito distante da realidade deles e 

eles não conseguiam ver o que fazer 
com isso. Outra coisa, que aí é 

cultura mesmo. Eles têm essa 

cultura de: – É pra ponto? Perde o 

ano? (risos). Quando o programa 

foi implantado, não tinha essa 

conotação de nota, as disciplinas do 

contra turno, as diversificadas, não 

tinham nota... Então, aí que eles não 

ficavam mesmo... Porque se eles 

não iam ser reprovados, se não ia 

valer ponto... Se tudo que era 

feito, porque realmente era assim 

que era feito, no contra turno, 

não dizia respeito com que era 

feito no matutino, por exemplo... 

Eram dois mundos, e os alunos 

diziam assim: – Pra que eu venho? 

Por que vou ficar aqui a tarde 

toda? Outra dificuldade que a gente 

viveu no período, os pais 

começaram a vir pra escola e 

reclamar assim: O aluno ficava aqui 

e a aula não ia até cinco, a aula ia 
até às quatro horas, e quando os 

meninos chegavam em casa, muitos 

porque moravam distante, 

do estudante do ensino médio no 

mercado de trabalho leva ao 

abandono escolar, muitas vezes à 

evasão, como foi apontado pela 

professora. E surge um 

questionamento, a quem serve essa 

escola pública de educação em tempo 

integral? O que podemos deduzir, 

ainda que muito superficialmente, é 

que no mínimo teremos grande 

número de estudantes que não terão 
condições objetivas para usufruir 

dessa escola com jornada ampliada. E 

diante da aprovação da lei nº 

13.415/17(reforma do ensino médio) 

isso se torna ainda mais preocupante.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

05, 06, 07) Aqui fica claro um hiato 

entre os turnos, a professora chega a 

se referir a eles como “dois mundos”, 

e as dificuldades que essa ausência de 

conexão curricular entre um turno e 

outro parece ser um elemento 

importante para a análise do currículo 
do programa. Essa questão está 

colocada como um problema para 

esse tipo de proposta educacional no 

texto “Educação Integral: texto 

referência para o debate nacional”, 

também analisado neste trabalho, 

além de na entrevista com a 

coordenadora do ProEI esta questão 

ser bastante enfatizada e reconhecida 

por ela como um grande problema. 

No caso específico do Colégio 

Central a solução foi a retirada da 
escola do programa, ou seja, não se 

encontrou uma solução para este 

problema.  

Além disso, outra questão referente 

ao currículo colocada pela professora 

é o quanto o currículo das disciplinas 

diversificadas é “distante” dos 

estudantes. E aqui cabe alguns 

questionamentos neste sentido: por 

que havia essa distância? O que 

ocasionava essa dificuldade de 
aceitação por parte dos estudantes, 

essa ausência de sentido nesse 

processo de ensino e aprendizagem 
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chegavam em casa às sete, 

dezenove horas! Aí os pais vieram 

na escola pra pedir que os 

professores do matutino não 

passassem atividades... porque o 

menino não tinha tempo de fazer. 

Aí, olha que loucura! No contra 

turno eles não trabalhavam nada do 

que era trabalhado no matutino, e a 

gente não poderia passar nem 

atividade, nem pesquisa, nem 
exercício, nada pra casa porque os 

meninos não tinham tempo de 

fazer. E como é que funciona isso 

gente?! E você pensar isso... 

meninos de 12, 13 anos que não 

tem a mesma disciplina de um 

adulto que trabalha o dia todo e que 

a noite vai chegar e vai estudar... 

Eles não têm essa disciplina! Então, 

foi uma coisa assim, muito 

irracional, e ficou parecendo que os 

professores do Colégio Estadual da 
Bahia, não aceitavam o integral. 

Não! A gente não aceitou da 

forma como foi feita, e se mostrou 

fracassado mesmo, se mostrou 

equivocado o projeto”.  

 

06) “as disciplinas que foram 

trazidas eram disciplinas assim, tão 

aleatórias, tão distantes da realidade 

deles, que não seduziu. O Programa 

não seduzir os meninos... e vamos 
combinar? Educação é sedução! 

Você tem que seduzir o menino, ele 

tem que sentir prazer, ele tem que 

querer conhecer, querer estudar e da 

forma como foi feita não deu esse 

gostinho...” 

 

07) quando perguntada sobre o 

material que foi fornecido para a 

construção curricular a professora 

responde:  

“Única e exclusivamente a ementa. 
Nem se quer falaram assim: – Olha, 

a gente não tem um programa, mas 

a gente tem uma bibliografia que 

vai sugerir... Nada! Nada! Foi 

aquela ementa cruazinha, às vezes 

assim... cinco linhas... e a partir dali 

você monta o programa e você 

estabeleça como você vai trabalhar, 

como você vai expor, aí é com 

você...” 

 
 

que parecia partir também dos 

professores? Uma vez que essa 

ênfase em um turno que fosse integral 

e não a existência de dois momentos 

separado, é algo tão caro ao 

programa. 

 

A própria entrevista e as análises dos 

documentos (matrizes curriculares e 

ementários) nos traz algumas pistas. 

A questão da elaboração das ementas, 
muito sucintas, as vezes com 

orientações bem confusas, como é o 

caso da ementa da disciplina 

Educação em direitos humanos, que 

faz parte da matriz curricular do 

ensino fundamental e médio, em que 

as orientações referentes ao que se 

deve abordar em sala de aula são 

confusas ao ponto de conter 

conteúdos que não correspondem a 

esses segmentos da educação básica, 

como por exemplo, lista como 
conteúdo “Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-raciais. 

Fundamentação teórico-conceitual 

sobre Educação para as Relações 

Étnico-raciais” [...] “Perspectiva 

didático-pedagógica de educação 

antirracista. Currículo e política 

curriculares” (BAHIA, 2014b, p. 67, 

grifo nosso). Há uma confusão nesse 

trecho a respeito do que é orientação 
ao professor e o que é descrição de 

conteúdos a serem trabalhados em 

sala de aula com os estudantes.  

Além desse tipo de problemas 

referentes a elaboração das ementas, 

que pudemos verificar em nossas 

análises, tem ainda o aspecto 

referente ao suporte necessário que 

deveria ser dado aos professores para 

a consolidação deste currículo na 

escola e segundo a professora 

entrevistada isso não se deu.      
Sobre esses trechos da entrevista 

podemos destacar três aspectos 

importantes na elaboração do 

currículo do ProEI: a elaboração das 

ementas, em que algumas delas 

realmente apresentam vários 

problemas; a ausência de orientações 

e suporte por parte da SEC na 

solução dessas questões curriculares; 

o próprio conteúdo em si das 

disciplinas e sua falta de significado 
para os estudantes e também para os 

professores.  

Tema 3 –  
 Educação   
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Ensino de 

história na 

educação 

integral e a 

disciplina 

história. 

 Contradiçã

o  

 Ideologia 

 Dominação 

 Resistência 

 

integral 

 Currículo  

 Prescrição/prá

tica  

 Disciplina 

escolar 

 História 

 Disciplina 

história 

 Ensino de 

história 
 Funções da 

história 

enquanto uma 

disciplina 

escolar 

 

08) Quando questionada sobre as 

implicações da extensão da jornada 

escolar para a disciplina história a 

professora responde que:  

 

“No meu caso, não. Porque como 

eu era 20 horas, então eu não fui 

incluída na divisão da carga horária 

para educação integral. Essa até era 

uma questão que pra eles era difícil, 

porque:  – Eu vou fazer o que com 
um professor de 20 horas? Porque 

não era pra ter professores de 20 

horas, e aqui nós tínhamos três 

professores só de 20 horas e o 

restante todo de 40 horas. Mas aí... 

acho que na rede pública estadual 

tem a coisa assim da antiguidade... 

O professor mais antigo na 

instituição tem o privilégio de 

fechar sua carga horária primeiro... 

E aí eu acabava pegando a 

disciplina de História no matutino e 
os outros professores de história 

pegavam as turmas que sobravam e 

as disciplinas diversificadas”.  

 

 

09) Sobre a possibilidade de 

qualificação do ensino de história 

por conta da ampliação da jornada 

escolar a professora coloca que:  

 

“Não! Esse inclusive foi um 
questionamento no final do ano, né? 

Porque foi uma luta grande, 

mobilização de alunos sem aceitar o 

ensino integral e aquela confusão... 

Então tinha sempre alguém do 

Projeto do ensino integral, da 

Secretaria, por aqui, e eles até 

questionaram muito isso... Que a 

reprovação foi muito alta...  Porque 

teoricamente, na hora que você tem 

um turno integral, a reprovação 

tende a diminuir e não foi isso que 
aconteceu, pelo contrário. Porque 

as disciplinas do integral eram 

completamente dissociadas das 

disciplinas do matutino, o menino 

ficava o dia praticamente todo na 

escola, chegava em casa à noite 

cansado e não tinha tempo de 

estudar. E aí o rendimento caiu 

assustadoramente, o índice de 

reprovação foi enorme”.  

08) Nesse trecho a professora afirma 

que não houve nenhuma 

consequência, implicação do 

processo de extensão da jornada na 

disciplina história. E para nós é 

importante compreender porque não. 

Uma vez que a ampliação da jornada 

escolar altera como um todo a rotina 

escolar, seu currículo, sua dinâmica, e 

imaginamos que, ainda de forma 

indireta, alguma consequência deve 
haver neste processo. A próxima fala 

selecionada nos dá alguns elementos 

para compreende isso. A professora 

refere-se ao elevado índice de 

reprovação.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

09) Aqui a entrevistada aponta o 

nível elevado de reprovação e associa 

isso a forma como foi feita a 

ampliação da jornada e do currículo 

em que as disciplinas estavam, de 

acordo com o seu relato 
“completamente dissociadas das 

disciplinas do matutino”. Nesse 

aspecto não há uma especificidade 

em relação a disciplina história, mas 

parece ser um problema generalizado 

em relação a estruturação do 

currículo.   
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Tema 4 – 

Planejamento 

e currículo.  

 

 Contradiçã

o  

 Ideologia 

 Dominação 

 Resistência 

 

 

 Educação 

integral 

 Currículo  

 Prescrição/prá

tica  

 Disciplina 

escolar 

 Conheciment

o escolar 

 História 
 Disciplina 

história 

 Ensino de 

história 

 Funções da 

história 

enquanto uma 

disciplina 

escolar 

 

 

10) “Aqui na Semana Pedagógica, a 

gestão sempre traz, né? A 

coordenação sempre traz, os 

parâmetros, as diretrizes, mas eu 

não sigo à risca (risos) porque eu 

acho que algumas coisas ali não 

fazem nenhum sentido. Eu tenho 

uma preocupação assim... Mesmo 

que eu esteja falando do legado 

cultural oriental, eu tenho que de 
alguma forma trazer pra hoje. Botar 

meus meninos pra pensarem o 

“hoje” e o que significa isso, qual é 

a implicação disso, porque que eu 

estou aprendendo isso, porque que 

eu tô tendo que estudar uma coisa 

que está tão distante de mim! Então 

na medida do possível, a gente 

sempre fez assim, tinha o 

parâmetro, certo?! Isso é o que eles 

querem, mas a gente pode fazer o 

quê? Aí a gente trazia sempre pra 
nossa realidade. É... Eu sou 

apaixonada por história, nossa! 

Eu sou apaixonada por história! 
E a minha preocupação é tentar 

assim, trabalhar da seguinte forma: 

eu não quero que as minhas 

verdades sejam propagadas, eu 

quero que cada um construa a sua, 

né? Eu acho que eu me vejo mais 

como mediadora do que como 

professora propriamente dita, né? A 
gente tá construindo, mesmo que no 

final do processo as suas verdades 

sejam opostas às minhas, mas eu 

acho que a gente construiu junto no 

processo. Mas aí, a gente ainda 

tem que fazer, infelizmente, 

aquela coisa sequencial, o 

conteúdo do primeiro ano: Pré-

história, Antiguidade, Medieval e 

iniciozinho de Moderna; segundo 

ano: Moderna, iniciozinho de 

Contemporânea; terceiro ano: 

História Contemporânea. Isso eu 

acho ainda, que é uma coisa ruim, 

porque história é essa coisa que 

movimenta, né? É dinâmica. 
Então você trabalhar com essa coisa 

fechadinha? Então, vez por outra eu 

tô no primeiro ano, aí um assunto 

que eles vão ver no terceiro, eu paro 

e a gente vê aquele assunto que eles 

iam ver no terceiro. Aí eu tô no 

segundo ano e tem um assunto que 
deveria ter visto no primeiro, eu 

paro e a gente vê aquele assunto 

 

 

10) Sobre a questão referente ao 

planejamento da disciplina história a 

professora enfatiza alguns pontos 

importantes, primeiro sobre sua 

relação com a prescrição, “eu não 

sigo à risca”, e justifica isso dizendo 

que “algumas coisas ali não fazem 

nenhum sentido”. Nesse aspecto 

podemos debater com Goodson a 
questão da construção do currículo e 

como os professores têm um papel 

ativo nesse processo, apropriando-se 

das prescrições, e adaptando-as a sua 

realidade, a sua lógica própria de 

lecionar e a necessidade dos próprios 

estudantes, e às vezes até ignorando 

as prescrições que consideram “sem 

sentido”.  

Além disso, especificamente sobre a 

disciplina história a professora 

questiona a utilização do modelo 
quadripartite francês, apontando 

como um modelo que não possibilita 

trabalhar a história de forma 

dinâmica. Mas não indica onde essa 

orientação se encontra, mas faz uma 

associação, ainda que indireta com o 

uso do livro didático.  
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primeiro e a gente volta. Então, a 

gente fica fazendo esse vai e vem. 

Uma dificuldade que a gente tem é 

assim... Quando o Estado começou 

a fornecer o livro didático, os 

primeiros anos eram volume único, 

então ótimo, porque você tá no 

segundo, mas o assunto que era pra 

ser visto no primeiro, vamos lá, que 

a gente vai ver! Depois de dois, três 

anos do Estado fornecendo o 
material, o Estado começou a exigir 

que fosse... que não fosse mais 

volume único, que fosse seriado. Aí 

agora a gente tem essa dificuldade, 

então os meninos do terceiro ano só 

têm livro do terceiro ano, aí eu 

preciso falar de alguma coisa que 

foi no primeiro ano, então eles não 

têm um material pra fazer aquela 

pesquisa, mas...” 

 

11) Aqui a professora foi 
questionada sobre se chegou a 

lecionar alguma disciplina 

diversificada concomitante à 

disciplina história, ou se chegou a 

fazer algum trabalho conjunto com 

outro professor nesse sentido. 

“Não, não tinha nenhuma. É 

incrível! Eu falo o tempo inteiro 

que seria possível... Aqui a gente 

não consegue fazer, não sei se é 

pela forma como o horário é feito 
ou a própria divisão mesmo por 

disciplinas. Então, a gente poderia 

trabalhar perfeitamente com o 

pessoal de Literatura. Eu falo isso 

sempre com a professora de 

Português, que seria mais fácil pro 

menino entender o estilo literário se 

ele entendesse o contexto histórico 

em que aquele estilo surge... Então 

a gente poderia trabalhar filosofia e 

sociologia muito junto e isso não 

acontece, não acontece mesmo! 
Então, a gente ainda vive aquela 

coisa mesmo do departamento, 

filosofia fala de filosofia e 

sociologia fala de sociologia, 

história fala de história e a gente 

não consegue trabalhar, é uma 

dificuldade, não sei se pela forma 

como a coisa tá proposta: você 

tem sua aula, você sai da sua 

turma, você entra para outra 

turma! A gente não consegue 
fazer”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11) A professora indica como um 

problema a dificuldade de não 

conseguir estabelecer uma relação 

entre as outras disciplinas do 

currículo de forma geral. Afirma a 

possibilidade de se fazer um trabalho 

nesse sentido, mas aponta para a 

estruturação do currículo ainda ser 

bastante restrita a cada disciplina. 

Esta questão também é apontada na 

entrevista realizada com a 
coordenadora do programa, que 

também aponta para as dificuldades 

que essa ausência de interlocução 

entre as disciplinas podem ocasionar 

para uma proposta de educação 

integral.    
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APÊNDICE F - Instrumento 05b: Análise de entrevista realizada com professores de 

história em escolas do ProEI (Entrevista nº 03).  

 

Entrevistador: Monique Alves Brito  

Entrevistado: Prof.ª Dolores 

Data: 30/05/2017 

Local: Sala dos professores do Colégio Estadual Ypiranga.   

Recursos: Gravação (gravador de voz portátil) – tempo de duração da gravação: 00h26min 

32seg. 

 

Temas 

abordados 

Categorias  Conceitos 

centrais para 

compreensão 

das concepções e 

definições 

Respostas selecionadas Análise 

  Tema 1 –  

Caracterizaç

ão dos 

sujeitos: 

apresentaçã

o do 

professor 

(a). 

 

 Contradiç

ão  

 Ideologia 

 Dominaç

ão 

 Resistênc

ia 

 

 

 

 

 Educação 

 Educação 

integral 

 Formação 

integral 

 Escola  

 

 

01) “Meu nome é Dolores, eu sou 

do interior, de uma cidade da 

Chapada Diamantina, Boquira. E 
desde cedo eu fui muito boa aluna 

em história, dentre outras matérias 

aí da área de humanas, da língua 

portuguesa... e queria fazer história, 

não sabia direito o que era, mas 

queria fazer e de lá eu fiz minha 

inscrição por correspondência na 

UFBA, passei e vim estudar aqui. 

Morei numa residência de 

estudantes lá da minha cidade e 

com um ano eu já estava empregada 
no colégio Antônio Vieira. Eu fui 

convidada por uma professora pra 

trabalhar lá no ensino de jovens e 

adultos. Mas, assim... Comecei 

sempre querendo mesmo ensinar 

história e me realizei bastante nessa 

escola, nesse colégio onde estou até 

hoje, mais de 33 anos lá no Antônio 

Vieira e... sempre querendo 

também, fazer concurso público, 

mas não havia concurso público. Na 

minha época, as pessoas entravam 
é... Por indicação, tinha um tal de 

um “trem da alegria”, só entravam 

as pessoas que eram assim, assim... 

apaniguadas de deputados, de 

famílias importantes. Como nunca 

fui importante, sempre fui normal, 

cidadã normal, então eu desejava 

muito fazer um concurso, e esse 

concurso só veio aparecer na minha 

vida em 91, aí eu fiz e fui aprovada 

assim... muito bem aprovada, eu fui 
aprovada em 4° lugar aqui na Bahia 

e fiquei assim, muito feliz, porque 

finalmente eu queria saber como 

era a escola pública, e comecei a 

 

01) Neste trecho a entrevistada expõe 

um pouco sobre sua trajetória 

profissional, que foi desenvolvida na 
esfera pública e privada. Demonstra 

grande orgulho em ser professora da 

rede pública e coloca como principal 

motivação para exercer a profissão é 

a necessidade de trabalhar, a 

sobrevivência. Enfatiza a importância 

do respeito e do profissionalismo na 

esfera pública.  
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trabalhar, e sempre tive assim, um 

orgulho muito grande de fazer parte 

do quadro de professores da rede 

estadual de ensino. Primeiro, por 

gostar da disciplina, por gostar da 

atividade, por achar que eu ia 

ajudar alguém, e também pela 

questão da segurança, embora eu 

estivesse empregada numa empresa 

excelente, uma empresa particular, 

mas eu sempre quis... [...] 
O que me motiva minha filha é a 

sobrevivência... E eu acho assim, 

que eu tenho em mente a questão 

do respeito ao próximo... Eu... O 

que me motiva é eu respeitar a mim 

e aos meus alunos. Eu não tô 

trabalhando de graça, eu tenho uma 

relação de trabalho, sou paga pra 

isso, então vou exercer meu 

trabalho com dignidade. Eu acho 

que é aquela questão mesmo do... 

da minha cidadania, do exercício da 
minha cidadania que acho que não é 

justo que eu trabalhe com má 

vontade, eu tenho que trabalhar 

com disposição e respeito às 

pessoas... é por aí”. 

Tema 2 – 

Currículo 

da educação 

integral e 

ampliação 

da jornada 

escolar. 

 

 Contradiç

ão  

 Ideologia 

 Dominaç

ão 

 Resistênc

ia 

 

 

 Educação 

 Educação 

integral 

 Formação 

integral 

 Escola  

 Escola de 

tempo 

integral 

 Jornada 

escolar 

 Currículo  

 Prescrição/

prática  

 Disciplina 

escolar 

 

 

02) “Eu acho interessante essa 

ampliação do turno porque a gente 

tem possibilidades de implantar 

várias oficinas, vários projetos. Eu 

acho que é muito interessante, 

principalmente para essa 
comunidade aqui, que ela é muito 

específica, esses alunos nossos são 

todos do entorno aqui do centro da 

cidade, dessas áreas periféricas, 

dessas áreas de... que eu diria 

assim... umas áreas muito difíceis... 

de situação muito difícil, de 

decadência urbana e de 

vulnerabilidade social, eu acho 

isso. Então, assim, a escola vem 

preencher esse vazio na vida desses 

garotos. Tanto é que às 16 horas 
quando eles vão embora, eles ficam 

na porta, eles não vão pra casa não. 

Moram todos aqui nas adjacências 

da escola e não vão, eles ficam 

aqui. A escola pra eles, eu acho que 

é o quintal de casa, é a extensão... 

Porque eles moram em cubículos, 

são crianças muito pobres que 

moram às vezes com uma família 

numerosa num cômodo só e aqui é 

o universo deles, então eu creio que 
esse... Essa modalidade venha 

ajudar esses meninos nesse 

 

02) A professora Dolores se coloca 

bem favorável à implementação da 

ampliação da jornada escolar e 

consequentemente do ProEI na escola 

em que trabalha. Justifica essa 

posição colocando a necessidade da 
comunidade escolar, a “situação 

decadência urbana e de 

vulnerabilidade social” enfrentada 

pelos estudantes que frequentam essa 

escola e também as possibilidades 

que essa modalidade de escola pode 

oferecer aos seus estudantes.  

Enfatiza atividades que eles têm 

acesso como: fanfarra, música, dança, 

poesia, como novidade na vida dos 

estudantes e a escola como um 

espaço que dá sentido à vida deles.  
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sentido... De dar outro sentido pra 

vida deles de... Dar essas 

possibilidades deles treinarem 

fanfarra, música, poesia, dança, 

essas coisas... são novidades na 

vida deles e, principalmente, eles 

aproveitam esse espaço porque eles 

não têm esse espaço na vida. Isso 

aqui é um espaço de estudo, mas é 

um lugar diferente pra dar sentido à 

vida deles, eu vejo assim.” 
 

Tema 3 – 

Ensino de 

história na 

educação 

integral e a 

disciplina 

história. 

 

 Contradiç

ão  

 Ideologia 

 Dominaç

ão 

 Resistênc

ia 

 

 Educação 

integral 

 Currículo  

 Prescrição/

prática  

 Disciplina 

escolar 

 Conhecime

nto escolar 

 História 

 Disciplina 

história 

 Ensino de 

história 

 Funções da 

história 

enquanto 

uma 

disciplina 

escolar 

 

03) “Olha, na minha disciplina 

não muda muito não, porque 

normalmente a história ela faz 

parte do currículo matutino, mas 

a gente tem na nossa área, várias 

disciplinas diversificadas: 

Cidadania, Humanidades e tal... 

Então aí amplia muito, porque a 

gente leva eles pra uma série de 

palestras, como aqui é muito perto, 

tudo aqui a gente faz andando, a 

gente vai pros Barris, pra Vitória, 
Pelourinho, tudo caminhando com 

eles.  Fazemos muitas atividades 

é... fora do... espaço da escola. Tem 

essa possibilidade, por ser uma 

escola centralizada, e aqui perto 

nesse entorno, tem todas as 

atividades culturais... é que é 

possível a gente fazer isso”.  

 

 

04) Quando questionada sobre se 
trabalha com disciplinas 

diversificadas e a possibilidade de 

fazer algum trabalho conjunto com 

a disciplina história a professora 

responde que:  

 

“[...] eu sou também professora de 

história e de PV deles. Claro! Na 

medida do possível, por exemplo... 

Se eu estou falando sobre algo 

relacionado a profissões, a sonhos... 

Porque a gente tá trabalhando nessa 
linha de descobrir os seus sonhos, 

quais são suas metas e tal... Então é 

claro que eu pego conteúdo 

histórico e digo: – Olha gente, ao 

longo da história as coisas 

aconteceram assim e assim... A 

população pobre e negra nesse país 

foi assim... Por que nossos alunos 

quase todos são negros e pobres e, a 

gente faz essa relação e aí, também, 

em relação às discussões de gênero, 
de raça, sempre tá pegando os 

aportes da história, a história 

03) Esse trecho é interessante porque 

a professora faz um comentário 

parecido com o da professora Selene 

(Entrevista 02) em que ambas falam 

nesse “currículo matutino” ou “aulas 

do turno matutino”, como se 

houvesse uma divisão bem clara no 

currículo que é executado pela 

manhã e o currículo 

correspondente à ampliação da 

jornada escolar. Na fala de Selene 

isso fica muito claro e bem explícito, 
aqui nesta entrevista é mais sutil, mas 

também aparece.    

Apesar disso a professora confirma a 

existência de uma ampliação por 

meio das disciplinas da “área de 

humanidades”.  

 

 

 

 

04) Neste trecho é imprescindível 
observar que a professora afirma ser 

“impossível não fazer uma conexão 

com a história e as disciplinas 

diversificadas”.   

 

 

“PV” (Projeto de Vida) refere-se a 

uma disciplina diversificada que 

passa a compor o currículo do ProEI 

em 2016. Antes disso o Projeto de 

Vida era uma atividade proposta para 

todas as turmas da escola de 
educação integral do ProEI que tinha 

como objetivo, segundo o documento 

de fundamentação do ProEI, 

“corroborar para que o(a) estudante 

reflita sobre onde quer chegar na 

vida, levando em consideração as 

relações históricas que o configuram, 

suas crenças, seus valores pessoais e 

o seu autoconhecimento, de modo a 

possuir uma visão clara do seu 

passado, presente e futuro e ter 
consciência do mundo em que vive e 

das relações que o cerca, sempre em 
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fundamenta bastante e aí, quando 

eu disse na aula tal: – assim e 

assim! Vamos relembrar! Então a 

gente faz sim essa conexão, é 

impossível não fazer uma conexão 

com a história e as disciplinas 

diversificadas”. 

 

 

 

 
 

05) Aqui a professora é questionada 

sobre as possíveis consequências da 

ampliação da jornada escolar para a 

disciplina história.  

 

“Não! Assim... Quer dizer, aqui nós 

sempre tivemos no fundamental, 

três horas/aula, mas no médio não 

aumentou a carga horária não, e 

as... E as coisas funcionam dentro 

da regularidade do plano que é 
proposto pela Secretaria de 

Educação, não houve modificação 

curricular, porque a nossa escola 

tornou-se de tempo integral, não” 

[...] 

 

“Não aumentou o currículo, não 

aumentou a carga horária... Não 

percebo assim, tão claramente 

isso não. Porque, por exemplo, 

surgiram novas disciplinas que 

são desdobramentos da história 

da humanidade, né? Mas, assim... 

Para o currículo da história 

mesmo, não percebo mudanças 

não. Agora, não atrapalha também, 

eu acho que manteve, não houve 

modificação curricular não, a gente 

não fez uma... Desde dois anos pra 

cá nós fizemos uma readaptação 

curricular, enxugamos um pouco e 

agora também... por conta dessas 

três unidades... Que agora...” [..] 
 

06) “Porque tem outras atividades, 

tem outras atividades no horário 

assim... Por exemplo, agora eles 

vão ter uma atividade em museu 

que no meu horário eu vou com 

eles pro museu, porque tem uma 

professora da UFBA34 dando aula 

lá. Sobre restauro, essas coisas, do 

patrimônio histórico, e eu tô 

doidinha pra ir, eu quero ser aluna! 
[...] Se bem que o curso de 

busca de uma vida melhor” (BAHIA, 

2014b, p. 75). Nessa atividade os 

estudantes elaboravam um projeto 

composto pelos seguintes tópicos: 

tema; introdução; memorial; 

trajetória escolar; minha saúde hoje; 

perspectivas profissionais; sonhos e 

desejos; projeto de vida; 

considerações finais; memórias. 

 

 
 

05) Essa questão da ampliação e das 

consequências dessa ampliação da 

jornada para a disciplina história 

merece uma atenção especial. Em sua 

fala a professora enfatiza em vários 

momentos que não houve 

modificação curricular decorrente da 

ampliação da jornada, ao menos no 

que diz respeito à disciplina história. 

Entretanto em outros momentos 

afirma a conexão da história com as 
disciplinas diversificadas que 

trabalha. Inclusive, no finalzinho da 

entrevista, fala numa disciplina 

diversificada que trabalha no 2º ano 

do ensino médio “História da Bahia”. 

Nos surpreendeu que a professora 

não veja a criação dessa disciplina 

como uma ampliação da carga-

horária da disciplina história.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

06) Aqui a entrevistada enfatiza um 

projeto que a escola mantém em 

parceria com a UFBA, 

especificamente com o curso de 

arquitetura em que os estudantes têm 

aulas sobre preservação do 

patrimônio, restauro, entre outros 

temas.  

 

Em relato (conversa informal) em 
separado, realizado ao fim da 

                                                        
34 Universidade Federal da Bahia (UFBA).  
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patrimônio que é chancelado pela 

UFBA é do 2° e do 3° ano só. No 

2° ano eu esqueci, eu dou... Eu 

dou outra diversificada chamada 

História da Bahia”. 

 

“A diretora, ela... No rol das 

disciplinas que ela poderia escolher 

para o 2° ano, ela escolheu História 

da Bahia por conta também a 

gente tá inserida aqui nessa área 

de patrimônio histórico e tal... E, 

pra mim foi bastante agradável, 

por que é conteúdo interessante 

que também agradou os alunos, a 

gente começa a contar a história, 

por exemplo, a semana passada nós 

fomos visitar o sítio histórico... 

Quando começou a cidade e eles 

foram até a prefeitura que era o 

primeiro centro, e viram Tomé de 

Souza, Pererê e parará... [...] 

Fizeram essa visita e eu dei aula de 
campo lá, e aí no retorno a gente 

começou... A gente começou a 

estudar agora a história da Avenida 

Sete, depois quando terminar a 

história da Avenida Sete aí a gente 

vai pra Rua da Vala que é a Carlos 

Gomes, até chegar aqui... Aí a gente 

vai ver a história desse casarão, 

então a gente vai vendo isso aí. 

Agora, o detalhe também, é que a 

História da Bahia, eu dou aula 
pela manhã e dou aula pela tarde. 

Aula pela manhã acontece 

normalmente que é sexta-feira de 

manhã no primeiro horário, mas a 

da tarde coincide um pouco com as 

atividades de saída e do curso da 

UFBA. E aí, a coisa que era pra ir 

mais rápido vai mais devagar por 

conta disso. E aí eu vou 

acompanhá-los no... no... No 

museu, porque a sala de aula deles 

vai ser no museu, nesse curso do 
patrimônio. É... Revendo o 

patrimônio... esqueci o nome, é 

alguma coisa assim... Alguma coisa 

assim de patrimônio histórico”. 

 

 

Ainda sobre essa disciplina 

diversificada de História da Bahia a 

professora foi questionada sobre a 

elaboração da disciplina:  

 
“Não! Veio a ementa de lá, a 

diretora já me deu a ementa” [...] 

“Não! Eu não participei. Eu fiz o 

entrevista da professora Dolores, a 

diretora da escola nos falou um pouco 

mais sobre essa parceria e sobre a 

elaboração da disciplina História da 

Bahia.  

 

Inicialmente, em seu relato, a diretora 

enfatiza a questão do território onde a 

escola está inserida, a questão de a 

escola funcionar em um prédio 

tombado pelo patrimônio histórico, 
prédio inclusive que foi uma das 

residências de Castro Alves, e como 

esses elementos influenciaram tanto o 

estabelecimento da parceria da escola 

com o curso de arquitetura da UFBA, 

como na elaboração da disciplina 

História da Bahia. 

De acordo o relato da diretora a 

UFBA oferece uma série de oficinas 

para os alunos do 2º ano do ensino 

médio que participam das mesmas 

acompanhados pela professora de 
história.  

Além disso, a diretora fala um pouco 

sobre a criação da disciplina História 

da Bahia.  

Assim como a professora Dolores, ela 

justifica a criação da disciplina pela 

questão do território em que a escola 

se encontra inserida, o que foi 

essencial para se pensar a disciplina. 

Segundo ela, essa disciplina foi 

criada na escola por conta da 
realidade de seu entorno, de ser uma 

escola tombada pelo patrimônio 

histórico, uma escola que está no 

entorno de vários prédios históricos, 

museus, etc., ou seja, a escola está 

envolvida nesse contexto e por esse 

motivo ela achou importante 

acrescentar a disciplina História da 

Bahia no currículo como disciplina 

diversificada.  

Neste breve relato concedido pela 

diretora do Colégio Estadual 
Ypiranga não foi possível alcançar 

detalhamentos sobre como a 

disciplina foi elaborada, como foi 

feita a ementa, como isso foi 

pensado, a seleção dos conteúdos, as 

atividades, enfim, não foi possível 

chegar a esse nível de detalhamento, 

mas ficou claro, tanto na entrevista 

com a professora como no relato da 

diretora, que a disciplina foi 

elaborada na escola e isso só foi 
possível por conta da ampliação da 

jornada escolar. Além disso, fica 

claro também que a questão da 
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planejamento. Eu não participei da 

escolha, porque isso, porque aquilo. 

Ela disse: – Olha Dolores, tem uma 

disciplina nova aí pra você. Eu 

falei: – Tá!” 

 

 

 

localização e características da escola 

proporcionaram essa iniciativa de 

criação da disciplina pela diretora e 

execução pela professora.  

  

Sobre a disciplina História da Bahia a 

professora Dolores também nos 

oferece alguns detalhes sobre os 

conteúdos que estão trabalhando. 

Coloca principalmente conteúdos 

referentes à história da cidade, e 
aponta para um futuro estudo sobre o 

prédio onde a escola funciona que 

como já enfatizamos é um prédio 

tombado.   

 

 

 

 

Tema 4 – 

Planejament

o e 

currículo.  

 

 Contradiç

ão  

 Ideologia 

 Dominaç

ão 

 Resistênc

ia 

 

 

 Educação 

integral 

 Currículo  

 Prescrição/

prática  

 Disciplina 

escolar 

 Conhecime

nto escolar 

 História 

 Disciplina 

história 

 Ensino de 

história 

 Funções da 

história 

enquanto 

uma 

disciplina 

escolar 

 

07) “A gente vai montando de 

acordo com os projetos que são 

decididos pelo grupo, alguns 

projetos propostos pela Secretaria 

de Educação: tem o projeto de 

Ciências, o projeto de Leitura e a 
gente tem aqui, também, o projeto 

“Olhares sobre Salvador” e agente 

adapta as disciplinas de acordo com 

o projeto, a gente vai caminhando 

de acordo com o projeto”. 

[...] 

“A gente vai fazendo as 

adaptações, por exemplo, a 

Secretaria, ela manda alguns 

materiais... Ela manda alguns 

materiais, vídeos e tal... Que dá um 
andamento, mas a gente vai 

seguindo também, as discussões 

sempre aqui, as discussões do 

grupo, e de acordo assim, por 

exemplo, o que determina é... O 

currículo da escola integral, o quê 

que é? Aí nosso coordenador coloca 

e a gente vai organizando de acordo 

as propostas da escola do tempo 

integral e as propostas da SEC”. 

 

 

08) Nesse ponto foi perguntado a 

professora o que ela pensa acerca 

da proposta curricular do ProEI: 

“Eu gosto, acho interessante, gosto 

muito. O pessoal é muito ligado à 

gente, eles vêm muito aqui, dá 

muita assistência, entendeu? E aí 

também, eu participo de um grupo, 

o “Formar-se” que é desse pessoal 

da escola do tempo integral, a gente 

 

07) Sobre a questão do planejamento 

a professora parece ter uma postura 

mais “fiel” à prescrição, mas 

principalmente à prescrição da esfera 

estadual, dos projetos da SEC e do 
ProEI. Apesar de falar em 

adaptações não as assume como de 

sua iniciativa, mas como de iniciativa 

do “grupo”. Não detalha sobre o 

planejamento da disciplina história e 

nem da disciplina história da Bahia.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

08) Sobre a proposta curricular do 

ProEI a professora afirma “gostar 

muito”, mas não detalha em que este 

currículo seria melhor do que o 

currículo da escola de tempo regular. 

Em outros momentos da entrevista 

ela chega a tocar neste assunto 

quando coloca as possibilidades que a 
ampliação da jornada escolar pode 

propiciar aos estudantes. Ou seja, de 
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partilha, dando aulas em outras 

escolas sobre novas metodologias, 

por exemplo... O ano passado, esse 

ano eu não fui ainda, eu trabalhei... 

Como trabalhar celulares na aula de 

história, o uso do celular na aula de 

história. E aí partilhamos como 

mais ou menos... Várias escolas... 

Foi no auditório do Severino, tava 

cheio, muitas escolas, foi muito 

interessante... Trocas assim... Então 
professores que até então, não 

sabiam como fazer com o celular na 

sala de aula, e aí eu fiz a proposta, e 

mostrei como a gente fazia aqui e 

tal, eles gostaram bastante, é muito 

interessante!”.  

forma geral a visão que a professora 

apresenta sobre o ProEI é bem 

positiva. Não chegando a expor, em 

toda sua entrevista, uma crítica 

sequer a sua implementação.  

 

Já no relato que obtemos da diretora 

da escola algumas questões pontuais 

foram levantadas por ela. Ela coloca, 

por exemplo, a dificuldade de se 

manter os estudantes do ensino médio 
matriculados em uma escola de 

tempo integral, principalmente 

porque a grande maioria desses 

estudantes explicita sua grande 

necessidade em trabalhar. Ela coloca 

esse como um desafio pra escola, 

como um processo de convencimento 

das famílias para a manutenção dos 

estudantes na escola por mais tempo. 

Mas aponta que isso não chega a 

inviabilizar a manutenção da 

ampliação da jornada na escola. 
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APÊNDICE G – Guia para exploração dos documentos institucionais  

Documento: LEI Nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 

Etapas Elementos observados Objetivos Notas explicativas 

1ª Etapa: 

Caracterização do 

documento 

 Caráter do 

documento  

 

Identificar se o 

documento é: lei, 

decreto, portaria, ofício, 

documento normativo, 

textos base, ementário, 

matriz curricular, ou 
outro.  

O presente documento trata-se de 

uma lei.  

 Objetivos do 

documento. 
Identificar os objetivos 

expressos no 

documento. 

 

O objetivo principal desta lei é 

estabelecer as diretrizes e bases da 

educação nacional, ou seja, dar a 

direção e orientações para 

organização da educação, bem 

como as bases e princípios que a 

alicerçam.  

 Contexto de 

elaboração e 

publicação do 

documento. 

 

 

Contextualizar o 

documento no período 

que foi produzido e 

publicado no que diz 

respeito aos aspectos 
sociais, políticos, 

econômicos e 

conjunturais. 

O documento começa a ser 

elaborado e debatido no ano de 

1988, num momento reabertura 

política após período de ditadura 

civil-militar estabelecido no país. 
Sua versão final assume caráter de 

lei no ano de 1996, decorrendo oito 

anos de debate e disputas. 

2ª Etapa: Análise do 

documento 

 Conceitos-chave (Os 

conceitos-chave que 

serão utilizados na 

análise do 

documento serão: 

educação integral, 

currículo, jornada 

escolar, disciplina 

escolar e história).  

 

Analisar como esses 

conceitos aparecem no 

documento, o que 

significam e quais 

concepções e 

perspectivas 

educacionais 

representam.  

- Educação Integral:  

(Art. 34 e 87) 

Na LDB não encontramos a 

expressão “Educação integral”. A 

expressão encontrada é “ensino em 

tempo integral” e “escolas de 

tempo integral”. 

Ou seja, a LDB refere-se sempre à 

jornada escolar, ou à extensão do 
tempo de permanência do aluno na 

escola. Além disso, é importante 

frisar que essa modalidade de 

ensino refere-se sempre ao ensino 

fundamental, isso até aprovação da 

lei 13.415/17 que institui também o 

fomento à implementação de 

escolas de ensino médio em tempo 

integral.  

A Resolução CNE/CEB 4/2010 

define o que seria essa jornada 

escolar de tempo integral como: 
“jornada escolar de 7 horas, no 

mínimo, durante todo o período 

letivo”.  

- Jornada escolar:  

Tempo de permanência do 

estudante na escola ou em 
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atividades escolares.  

- Currículo:  

O artigo 26 trata da organização 

curricular em parte comum (base 

nacional comum) e diversifica, 

deixando clara a complementação 

do currículo que deve ser feita 

pelos sistemas de ensino e pelos 

estabelecimentos de ensino, 

garantindo até aqui relativa 

autonomia para as escolas e estados 
na elaboração de seus currículos. 

Sem especificar “quantidades”. 

Sobre os conteúdos indica de forma 

genérica: “os currículos [...] devem 

abranger, obrigatoriamente, o 

estudo da língua portuguesa e da 

matemática, o conhecimento do 

mundo físico e natural e da 

realidade social e política, 

especialmente do Brasil”. E a 

seguir aponta algumas 

especificidades sobre o ensino da 
arte, educação física, história do 

Brasil, entre outros conteúdos 

diversificados.  

 

- Disciplina escolar:  

Sobre disciplina escolar achamos 

conveniente citar uma nota 

explicativa, presente nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da 

Educação Básica de 2013. 

 “Sobre a adoção do termo 
‘componente curricular’, pareceres 

deste Conselho indicaram que a 

LDB utiliza diversidade de termos 

correlatos, empregando 

concorrentemente e sem rigor 

conceitual os termos disciplina, 

componente curricular, estudo, 

conhecimento, ensino, matéria, 

conteúdo curricular. O Parecer 

CNE/CEB nº 5/97, que tratou de 

Proposta de Regulamentação da 

Lei nº 9.394/96, indiretamente, já 
havia unificado aqueles termos, 

adotando ‘componente curricular’, 

o que foi assumido pelos Pareceres 

CNE/CEB nº 38/2006 (que tratou 

da inclusão obrigatória da Filosofia 

e da Sociologia no currículo do 

Ensino Médio), CNE/CP nº 

11/2009 (que apreciou proposta do 

MEC de experiência curricular 

inovadora do Ensino Médio) e 

CNE/ CEB nº 7/2010 (que definiu 
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Diretrizes Curriculares Gerais para 

a Educação Básica). Considerando 

outros (Pareceres CNE/CEB nº 

16/2001 e nº 22/2003), o Parecer 

CNE/CEB nº 38/2006 assinalou 

que não há, na LDB, relação direta 

entre obrigatoriedade e formato ou 

modalidade do componente 

curricular (seja chamado de estudo, 

conhecimento, ensino, matéria, 

conteúdo, componente ou 
disciplina). Indicou também que, 

quanto ao formato de disciplina, 

não há sua obrigatoriedade para 

nenhum componente curricular, 

seja da base nacional comum, seja 

da parte diversificada. As escolas 

têm garantida a autonomia quanto à 

sua concepção pedagógica e para a 

formulação de sua correspondente 

proposta curricular, sempre que o 

interesse do processo de 

aprendizagem assim o recomendar, 
dando-lhe o formato que julgarem 

compatível com a sua proposta de 

trabalho” (BRASIL, 2013, p. 186).  

 

- Disciplina história:  

Refere-se ao ensino de História do 

Brasil no Artigo 26. 

  

 Nível de prescrição 

curricular. 
Avaliar o nível de 

prescrição presenta no 

documento. 

Apesar de indicar obrigatoriedade 

de alguns “estudos” como 

português e matemática, e alguns 

componentes curriculares como 
arte, educação física, a maior parte 

das orientações são mais genéricas 

e diretrizes mais gerais. E algumas 

foram alteradas posteriormente. 

Existem também as prescrições 

específicas de cada segmento, 

entretanto seguindo a mesma lógica 

de generalidade. Isso até a 

publicação da BNCC que 

complementa essa orientação 

curricular da LDB.  

 Tipo de prescrição 

curricular. 
Ponderar o tipo de 

prescrição presente no 
documento.  

Princípios, diretrizes, estudos, 

componentes curriculares.  
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APÊNDICE H – Guia para exploração dos documentos institucionais  

Documento: LEI Nº 10.172/ 2001 - Plano Nacional de Educação - PNE 

 

Etapas Elementos observados Objetivos Notas explicativas 

1ª Etapa: 

Caracterização do 

documento 

 Caráter do 

documento  

 

Identificar se o 

documento é: lei, 

decreto, portaria, ofício, 

documento normativo, 

textos base, ementário, 

matriz curricular, ou 
outro.  

O presente documento trata-se de 

uma lei.  

 Objetivos do 

documento. 
Identificar os objetivos 

expressos no 

documento. 

 

O documento aponta uma série de 

objetivos, tais como: a elevação 

global do nível de escolaridade da 

população; a melhoria da qualidade 

do ensino em todos os níveis; a 

redução das desigualdades sociais e 

regionais no tocante ao acesso e à 

permanência, com sucesso, na 

educação pública; democratização 

da gestão do ensino público; entre 

outros objetivos apontados no 
documento.   

É importante destacar que um 

Plano Nacional de Educação tem 

como principal função a 

manutenção da “racionalidade na 

prática educativa como condição 

para superar o espontaneísmo e as 

improvisações que são o oposto da 

educação sistematizada [...]” 

(SAVIANI, 2014, p. 82).  

 

Essa questão levantada por Saviani 

talvez seja a mais importante, 

principalmente tratando-se da 

tradição política no Brasil, onde a 

descontinuidade da ação política é 

um traço marcante quando se trata 

de implementação de políticas e 

programas, não só no setor 

educacional. O PNE viria 

justamente para dar uma maior 

sustentação as demandas 

educacionais de forma a não 
estarem tão suscetíveis à alterações 

de partidos e projetos políticos no 

curto período entre eleições.  

 Contexto de 

elaboração e 

publicação do 

documento. 

 

 

Contextualizar o 

documento no período 

que foi produzido e 

publicado. 

O Plano Nacional de Educação está 

previsto no Artigo 87 da LDB. Foi 

aprovado em 2001 com vigência de 

dez anos.  
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2ª Etapa: Análise do 

documento 

 Conceitos-chave (Os 

conceitos-chave que 

serão utilizados na 

análise do 

documento serão: 

educação integral, 

currículo, jornada 

escolar, disciplina 

escolar e disciplina 

história).  

 

Analisar como esses 

conceitos aparecem no 

documento, o que 

significam e quais 

concepções e 

perspectivas 

educacionais 

representam.  

- Educação Integral:  

O documento não faz menção 

direta à expressão “educação 

integral”, entretanto refere-se em 

seus objetivos e diretrizes a 

atendimento integral, formação 

integral da pessoa, escola de 

tempo integral, etc. Além de ter 

em duas de suas metas, a meta 18 

(educação infantil) e a 21 (ensino 

fundamental) menção ao 
atendimento em tempo integral 

nas escolas e ampliação 

progressiva da “jornada escolar 

visando expandir a escola de 

tempo integral” (BRASIL, 2001).  

 

- Currículo:  

Currículo aparece no documento 

poucas vezes e se refere à 

organização do conteúdo a ser 

ministrado em vários segmentos da 

educação básica, superior e 
formação de professores. Existem 

algumas indicações, referentes a 

princípios gerais. Não existem 

orientações diretas, mas indica 

temáticas.  

Sobre o ensino fundamental indica 

os PCN’s como orientação 

eficiente para os professores. Fala 

na composição das “disciplinas 

tradicionais” do currículo e indica a 

inserção dos temas transversais, 
tais como: ética, meio ambiente, 

pluralidade cultural, trabalho e 

consumo, entre outros.  

- Disciplina escolar:  

O documento não cita disciplinas 

específicas. Cita “disciplinas 

tradicionais”, quando se refere ao 

currículo do ensino fundamental.  

E fala em inclusão de disciplinas 

específicas para capacitação ao 

atendimento de alunos com 

necessidades especiais.  

Mas no que diz à educação básica, 

não faz nenhuma indicação 

específica de disciplinas.  

 

- Disciplina história:  

A história não aparece como 

disciplina ou componente 

curricular.  



168 

 

 Nível e tipo de 

prescrição 

curricular. 

Avaliar o nível e o tipo 

de prescrição presenta 

no documento. 

A prescrição curricular presente 

nesse documento é genérica e 

relativa a princípios norteadores. 

Quando trata do currículo fala, por 

exemplo, na valorização da 

interdisciplinaridade.  
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APÊNDICE I – Guia para exploração dos documentos institucionais  

Documento: LEI Nº 13.005/2014 - Plano Nacional de Educação - PNE 

 

 

Etapas Elementos observados Objetivos Notas explicativas 

1ª Etapa: 

Caracterização do 

documento 

 Caráter do 

documento  

 

Identificar se o 

documento é: lei, 

decreto, portaria, ofício, 

documento normativo, 

textos base, ementário, 

matriz curricular, ou 

outro.  

O presente documento trata-se de 

uma lei. 

 Objetivos do 

documento. 
Identificar os objetivos 

expressos no 

documento. 

 

O documento não possui uma 

seção específica onde explicita seus 

objetivos como o PNL anterior, 

entretanto em seu ponto 

introdutório fala da importância do 
planejamento para educação 

nacional: “direcionar a ação do 

Estado de forma a torná-la 

racional”.   

“[...] o planejamento é um processo 

político, pois envolve decisões e 

negociações acerca de escolhas de 

objetivos e caminhos para 

concretizá-los” (BRASIL, 2014). 

É importante destacar que um 

Plano Nacional de Educação tem 

como principal função a 
manutenção da “racionalidade na 

prática educativa como condição 

para superar o espontaneísmo e as 

improvisações que são o oposto da 

educação sistematizada [...]” 

(SAVIANI, 2014, p. 82). 

 

Essa questão levantada por Saviani 

talvez seja a mais importante, 

principalmente tratando-se da 

tradição política no Brasil, onde a 
descontinuidade da ação política é 

um traço marcante quando se trata 

de implementação de políticas e 

programas, não só no setor 

educacional. O PNE viria 

justamente para dar uma maior 

sustentação as demandas 

educacionais de forma a não 

estarem tão suscetíveis à alterações 

de partidos e projetos políticos no 

curto período entre eleições. 

 Contexto de 
elaboração e 

publicação do 

Contextualizar o 
documento no período 

que foi produzido e 

Publicado em 2014 com atraso e 
seguido das Conferências 

Nacionais de Educação (CONAEs) 
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documento. 

 

 

publicado. teve uma efetiva participação de 

entidades da sociedade civil no 

processo de discussão do texto da 

lei, embora tenha sido aprovado 

com muitas limitações referentes 

ao ponto de financiamento da 

educação.  

2ª Etapa: Análise do 

documento 

 Conceitos-chave (Os 

conceitos-chave que 

serão utilizados na 

análise do 

documento serão: 
educação integral, 

currículo, jornada 

escolar, disciplina 

escolar e disciplina 

história).  

 

Analisar como esses 

conceitos aparecem no 

documento, o que 

significam e quais 

concepções e 
perspectivas 

educacionais 

representam.  

- Educação Integral:  

O documento não faz menção 

direta à expressão “educação 

integral”, entretanto refere-se na 

maioria das vezes a educação em 

tempo integral e fala também em 

“desenvolvimento integral das 

crianças”. Possui uma meta 

específica para “educação em 

tempo integral”, a meta 06, com 

suas respectivas estratégias.   

- Currículo: 

 O documento apresenta alguns 

pontos relevantes sobre currículo. 

A partir da meta 03 (que trata do 

ensino médio), em sua estratégia 

3.1 fala em institucionalização de 
um programa nacional de 

renovação do ensino médio e de 

flexibilização da organização do 

currículo dessa modalidade.  

Fala ainda em implantar e 

estabelecer uma “base nacional 

comum dos currículos” com 

direitos e objetivos de 

aprendizagem.  

De forma mais específica aponta na 

estratégia 7.25 para a garantia, nos 
currículos escolares, de conteúdos 

sobre a história e as culturas afro-

brasileira e indígena de acordo com 

o já estabelecido em lei. 

Por fim, outro ponto importante é o 

que trata a estratégia 15.6 (meta 15 

que trata da formação de 

professores), em que aponta para 

uma reforma curricular dos cursos 

de licenciatura.    

- jornada escolar: 

O documento discute “jornada 
escolar” apenas em duas estratégias 

ligadas a meta 06, que trata da 

educação em tempo integral.  

- Disciplina escolar:  

O Plano não trata especificamente 

das disciplinas escolares. Apenas 

na estratégia 18.2 (meta 18 que 

trata do plano de carreira dos 
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professores), faz referência ás 

disciplinas lecionadas pelos 

professores em estágio probatório e 

a necessidade de um 

acompanhamento desses.  

- Disciplina história: 

Em relação à disciplina história 

podemos dizer o mesmo, não a cita. 

Entretanto faz menção na estratégia 

7.25 para a garantia, nos currículos 

escolares, de conteúdos sobre a 
história e as culturas afro-brasileira 

e indígena de acordo com o já 

estabelecido em lei. 

   

 Nível e tipo de 

prescrição 

curricular. 

Avaliar o nível e o tipo 

de prescrição presente 

no documento. 

A prescrição curricular presente 

nesse documento é genérica e 

relativa a princípios norteadores. 

Quando trata do currículo fala, por 

exemplo, na valorização da 

interdisciplinaridade.  

Como foi apontado acima se refere 

também aos conteúdos sobre a 

história e as culturas afro-brasileira 
e indígena. 
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APÊNDICE J – Guia para exploração dos documentos institucionais  

Documento: Portaria Normativa Interministerial nº- 17, de 24 de abril de 2007 (Programa 

Mais Educação).  

 

Etapas Elementos observados Objetivos Notas explicativas 

1ª Etapa: 

Caracterização do 

documento 

 Caráter do 

documento  

 

Identificar se o 

documento é: lei, 

decreto, portaria, ofício, 

documento normativo, 

textos base, ementário, 

matriz curricular, ou 

outro.  

O documento se trata da Portaria 

Normativa Interministerial nº- 17, 

de 24 de abril de 2007.  

 Objetivos do 

documento. 
Identificar os objetivos 

expressos no 

documento. 

 

O documento objetiva instituir o 

Programa Mais Educação, que 

visa fomentar a educação integral 

de crianças, adolescentes e jovens, 

por meio do apoio a atividades 
socioeducativas no contra turno 

escolar. 

 

 Contexto de 

elaboração e 

publicação do 

documento. 

 

 

Contextualizar o 

documento no período 

que foi produzido e 

publicado. 

“O ano de 2007 trouxe inovações 

para as políticas de educação 

integral, principalmente no que diz 

respeito à especificação dos 

objetivos da educação integral 

presentes na legislação e 

documentação institucional 

referente ao tema. Naquele ano, o 

Ministério da Educação lança o 

Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE), simultaneamente 

institui como estratégia operacional 

o Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação e, no mesmo 

dia, lança o Programa Mais 

Educação (PME). Tanto o PDE 

como o Plano de Metas tratam de 

questões referentes à educação 

integral e educação em tempo 

integral: o PDE por integrar o PME 

como uma de suas estratégias, e o 
Programa de Metas por abordar, 

em inúmeras diretrizes do 

documento, aspectos relacionados à 

educação integral e à ampliação da 

jornada escolar”.  

2ª Etapa: Análise do 

documento 

 Conceitos-chave (Os 

conceitos-chave que 

serão utilizados na 

análise do 

documento serão: 

educação integral, 

currículo, jornada 

escolar, disciplina 

escolar e disciplina 

história).  

Analisar como esses 

conceitos aparecem no 

documento, o que 

significam e quais 

concepções e 

perspectivas 

educacionais 
representam.  

- Educação Integral:  

A expressão “educação integral” 

aparece no documento logo em sua 

ementa, além de aparecem 

inúmeras terminologias correlatas, 

tais como: “formação integral”, 

“formação integral emancipadora” 
e “proteção integral”. 
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 - Currículo:  

O documento não porta nenhuma 

discussão sobre currículo e esse 

termo não está presente no 

documento.  

- jornada escolar: 

O documento trata reiteradas vezes 

da “ampliação da jornada escolar”, 

além de aparecerem outras 

referências à jornada escolar, como 

por exemplo: “contra turno”, 
“ampliação de permanência na 

escola”, “ampliação da vivência 

escolar” e “ampliação do tempo e 

do espaço educativo”.   

- Disciplina escolar:  

O documento não porta nenhuma 

discussão sobre disciplinas ou 

componentes curriculares e essa 

expressão não está presente no 

documento.  

 

- Disciplina história:  

O documento não porta nenhuma 

discussão sobre a disciplina história 

e essa expressão não está presente 

no documento.  

 

 Nível e tipo de 

prescrição 

curricular. 

Avaliar o nível e o tipo 

de prescrição presente 

no documento. 

O texto não porta uma prescrição 

curricular propriamente dita, trata 

na verdade da implementação de 

um programa que altera a estrutura 

organizacional da escola e do 

currículo, mas não especifica 

nenhuma prescrição, somente 
linhas gerais e princípios 

norteadores do programa.  
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APÊNDICE K – Guia para exploração dos documentos institucionais  

Documento: LEI Nº 13.415/17 – Reforma do Ensino Médio. 

 

Etapas Elementos observados Objetivos Notas explicativas 

1ª Etapa: 

Caracterização do 

documento 

 Caráter do 

documento  

 

Identificar se o 

documento é: lei, 

decreto, portaria, ofício, 

documento normativo, 

textos base, ementário, 

matriz curricular, ou 
outro.  

O presente documento trata-se de 

uma lei.  

 Objetivos do 

documento. 
Identificar os objetivos 

expressos no 

documento. 

 

O objetivo principal desta lei é 

promover alterações na LDB no 

que se refere ao ordenamento do 

Ensino Médio tocando em vários 

pontos como currículo, formação 

de professores, política de fomento 

à implementação de escolas de 

ensino médio em tempo integral, 

além de alterar outras leis que 

dizem respeito ao financiamento da 

educação e trabalho do profissional 
da educação.  

 Contexto de 

elaboração e 

publicação do 

documento. 

 

 

Contextualizar o 

documento no período 

que foi produzido e 

publicado no que diz 

respeito aos aspectos 

sociais, políticos, 

econômicos e 

conjunturais. 

Esta lei é aprovada em fevereiro de 

2017 em meio a uma conjuntura 

efervescente: crise econômica e 

política e disputas de projetos de 

condução do capitalismo no Brasil. 

As modificações no Ensino Médio 

foram propostas através de Medida 

Provisória (MP 746/16). Esta lei 

está intimamente ligada e 

condicionada à publicação e 

implementação da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC). As 

críticas de forma e conteúdo da lei 

13.415/17 são inúmeras, mas 

especialmente as que tocam a 

forma como foi implementada a lei 

por meio de medida provisória e de 

conteúdo, no que diz respeito à 

flexibilização do currículo, a 

abertura ao “notório saber”, entre 

outras questões causaram 

insatisfação.  

2ª Etapa: Análise do 

documento 

 Conceitos-chave (Os 

conceitos-chave que 
serão utilizados na 

análise do 

documento serão: 

educação integral, 

currículo, jornada 

escolar, disciplina 

escolar e história).  

 

Analisar como esses 

conceitos aparecem no 
documento, o que 

significam e quais 

concepções e 

perspectivas 

educacionais 

representam.  

- Educação Integral:  

A lei não se refere diretamente a 
uma educação integral, entretanto 

utiliza uma única vez, referência à 

“formação integral do aluno” no 

artigo 3º que altera o artigo 35 da 

LDB. E utiliza repedidas vezes 

“escola de tempo integral”, 

“atendimento em tempo integral”, 

“tempo integral”, entre outras 
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variáveis referentes à ampliação do 

tempo de permanência do estudante 

na escola, ou seja, a jornada 

escolar.   

 

- Currículo:  

Promove alterações no currículo do 

Ensino Médio estabelecendo os 

“Itinerários formativos”, incluindo 

como um “itinerário formativo” a 

formação técnica e profissional.  

Esse estabelecimento dos 

itinerários formativos consolida a 

flexibilização do currículo do 

Ensino Médio.  

 

- Disciplina escolar:  

A lei não trata de disciplinas, mas 

faz referência a componentes 

curriculares. Trata 

especificamente do componente 

curricular Arte no artigo 2º, e 

refere-se aos componentes 
curriculares estabelecidos na 

BNCC.  

Cita no artigo 35-A a 

obrigatoriedade dos estudos e 

práticas de educação física, arte, 

sociologia e filosofia. 

Refere-se em sua maioria a 

“estudos de....” 

 

- Disciplina história:  

A história não aparece como 
disciplina ou componente 

curricular.  

 Nível de prescrição 

curricular. 
Avaliar o nível de 

prescrição presenta no 

documento. 

O documento tem um nível de 

prescrição curricular em que define 

linhas gerais (itinerários 

formativos) e atrela suas definições 

curriculares mais específicas a 

outro documento, que ainda não se 

encontra disponível para as redes 

de ensino que é a BNCC.  

 Tipo de prescrição 

curricular. 
Ponderar o tipo de 

prescrição presente no 

documento.  

O tipo de prescrição refere-se mais 

a organização do currículo do 

Ensino Médio, estabelecendo as 

áreas do conhecimento que 
privilegiadas nesse segmento e 

indicando que “o currículo do 

ensino médio será composto pela 

Base Nacional Comum Curricular e 

por itinerários formativos” 
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(BRASIL, 2017b).  

 Os “estudos obrigatórios” são 

definidos também, tais como: 

português, matemática, inglês, arte, 

sociologia e filosofia.  

Além de tratar de metodologias e 

formas de avaliação.  
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APÊNDICE L – Guia para exploração dos documentos institucionais  

Documento: Educação Integral: texto referência para o debate nacional (Série Mais 

Educação) - 2009.  

 

Etapas Elementos observados Objetivos Notas explicativas 

1ª Etapa: 

Caracterização do 

documento 

 Caráter do 

documento  

 

Identificar se o 

documento é: lei, 

decreto, portaria, ofício, 

documento normativo, 

textos base, ementário, 

matriz curricular, ou 

outro.  

Trata-se de um texto de 

fundamentação para as políticas 

de indução de educação integral no 

país, mas principalmente, o 

documento pretende “contribuir 

para a conceituação, a 

operacionalização e a 

implementação do Programa Mais 

Educação” (BRASIL, 2009a, p. 

06).  

 Objetivos do 

documento. 
Identificar os objetivos 

expressos no 
documento. 

 

O presente documento faz parte de 

uma trilogia que objetiva discutir e 
fundamentar a implantação de 

programas de educação integral no 

Brasil contemporâneo, em especial 

o Programa Mais Educação, 

entendido como um programa 

indutor de políticas de educação 

integral em todo país. Isso se dá a 

partir da exposição dos principais 

fundamentos e argumentos que 

justificam a necessidade de uma 

política de educação integral e a 

partir da exposição da concepção 
de educação e de educação integral 

que se pretende empreender. 

 Escolhemos este documento para 

compor nossas análises, pois é nele 

que se explicita, de forma mais 

completa, a concepção que sustenta 

esta proposta de educação integral, 

que vai reverberar em programas 

como o ProEI na Bahia.  

Nosso objetivo com a análise deste 

documento é, além de traçar esse 
painel das concepções de educação 

integral contemporâneas no Brasil, 

estabelecer um paralelo entre essas 

concepções e as concepções 

expressas nos documentos de 

fundamentação e implementação do 

ProEI.  

 

“Esta trilogia inicial pretende 

desencadear um amplo diálogo 

nacional, que envolva atores 
diretos da cena escolar – 

estudantes, trabalhadores e 

trabalhadoras da educação, pais, 

mães, gestor, gestora – e demais 
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profissionais e instituições que 

possam colaborar para a construção 

de novas configurações educativas 

que nos ajudem a superar os 

desafios históricos da educação 

pública. Além disso, esta trilogia, 

no contexto das políticas 

educacionais brasileiras, propõe-

se a animar o debate e a 

construção de um paradigma 

contemporâneo de Educação 

Integral, que possa constituir-se 

como legado qualificado e 

sustentável” (BRASIL, 2009a, p. 

07, grifos nossos). 

        

 Contexto de 

elaboração e 

publicação do 

documento. 

 

 

Contextualizar o 

documento no período 

que foi produzido e 

publicado. 

O presente documento, publicado 

em 2009, compõe uma trilogia 

denominada Série Mais Educação e 

composta por três cadernos, que 

são: 1º Caderno, Gestão 

Intersetorial no Território; o 2º 

Caderno, Educação Integral: 

texto referência para o debate 
nacional, texto objeto desta análise 

e o 3º Caderno, Rede de Saberes. 

Textos produzidos e promovidos 

pelo MEC, a partir da Secretaria de 

Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade 

(SECAD) e organizados por 

Jaqueline Moll.  

 

O contexto de elaboração deste 

documento compreende um 
momento de fomento às políticas 

de educação integral a partir do 

PDE e da implementação do PME 

em 2007 e das transformações que 

podemos perceber na concepção de 

educação integral a partir desse 

ano. 

2ª Etapa: Análise do 

documento 

 Conceitos-chave (Os 

conceitos-chave que 

serão utilizados na 

análise do 

documento serão: 

educação integral, 
currículo, jornada 

escolar, disciplina 

escolar e disciplina 

história).  

 

Analisar como esses 

conceitos aparecem no 

documento, o que 

significam e quais 

concepções e 

perspectivas 
educacionais 

representam.  

- Educação Integral:  

O objetivo todo do texto é expor a 

concepção de educação integral que 

se deseja implementar. Justifica sua 

necessidade como uma política de 

inclusão e assistência social e 
como, alicerçado nisso, pode 

empreender “tanto uma 

qualificação dos processos de 

ensino característicos da 

escolarização quanto participação 

do aluno em projetos socioculturais 

e ações educativas” (BRASIL, 

2009a, p. 24, grifos nossos).  

Além disso, estabelece uma 
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vinculação direta com o “alcance 

de metas para o desempenho 

escolar, a política de Educação 

Integral, em questão, é debatida em 

interface com a avaliação de 

desempenho nas habilidades 

expressas no domínio da Língua 

Portuguesa (com foco na leitura) e 

no domínio da Matemática (com 

foco na resolução de problemas), 

por meio da Prova Brasil” 
(BRASIL, 2009a, p. 30, grifos 

nossos). 

O que se pode perceber é que o 

documento coloca claramente a 

política de educação integral como 

um caminho para se alcançar metas 

estabelecidas, principalmente pelas 

testagens estandardizadas, como a 

Prova Brasil. 

 E apesar de se colocar também 

como uma concepção de educação 

que objetiva estabelecer uma 
formação pela e para a vida, é 

impotente compreender a lógica do 

argumento que associa uma 

política educacional de 

assistência social ao alcance de 

metas em testagens 

estandardizadas.   

Conseguimos identificar nesse 

documento quatro argumentos 

centrais que fundamentam essa 

proposta de educação integral. São 
eles: 

1) A escola como espaço de 

proteção social da criança e 

do adolescente. Isso baseado 

na ampliação das funções da 

escola. A escola passa a ter 

duplo papel: proteger e educar. 

 

“Nesse duplo desafio – 

educação/proteção – no 

contexto de uma ‘Educação 

Integral em Tempo Integral’, 
ampliam-se as possibilidades 

de atendimento, cabendo à 

escola assumir uma 

abrangência que, para uns, a 

desfigura e, para outros, a 

consolida como um espaço 

realmente democrático. Nesse 

sentido, a escola pública passa 

a incorporar um conjunto de 

responsabilidades que não 

eram vistas como tipicamente 
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escolares, mas que, se não 

estiverem garantidas, podem 

inviabilizar o trabalho 

pedagógico” (BRASIL, 2009a, 

p. 17). 

  

2) Ampliação do tempo e do 

espaço. Partindo aqui da 

ampliação da jornada escolar e 

da relação entre escola e 

comunidade (“cidade 
educadora”, “bairro-escola”, 

etc.).  

 

3) Utilização das ditas 

“parcerias”, que podem 

acontecer com agentes 

públicos (“gestão 

intersetorial”) e com a 

sociedade civil (“gestão 

comunitária participativa”). 

Neste aspecto cabe um debate 

relevante sobre o que de fato 
representam esse pressuposto 

da utilização de parcerias 

numa proposta de educação 

integral de proporções 

nacionais.  

 

“A necessária construção de 

projetos político-pedagógicos 

requer estratégia de 

mobilização, para que os 

processos educativos sejam 
pensados por meio da 

construção de redes sócio-

educativas, a partir da relação 

dialógica entre a escola e a 

comunidade. Nesses projetos, 

a escola tem o papel de sede e 

centro, mas o fluxo de 

saberes a transborda em 

busca de valores, 

conhecimentos, experiências e 

recursos disponíveis 

localmente: nas universidades, 
em instituições de educação 

não-formal, nas escolas 

técnicas, nas empresas, nas 

ONGs, nos movimentos 

sociais e nas pessoas, em 

geral” (BRASIL, 2009a, p.46, 

grifos nossos).  

 

4) A qualificação da educação e 

o sucesso escolar.  
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Aqui há uma explícita ligação 

da necessidade da qualificação 

da educação para as testagens 

estandardizadas.  

  

- Currículo:  

 Nas formulações presentes no 

texto, em sua maioria, o ponto mais 

importante trata de uma relação 

que se deve estabelecer entre os 

“conteúdos curriculares” e os 
sabres da comunidade e do 

cotidiano.  

Dessa forma, a ideia mais 

recorrente acerca do currículo 

presente no documento é da 

necessidade de “renovação”, 

“reformulação”, do mesmo 

principalmente no que diz respeito 

à correlação e inclusão do que o 

texto vai denominar de “saberes 

comunitários”.     

 

“Para dar conta dessa qualidade, é 

necessário que o conjunto de 

conhecimentos sistematizados e 

organizados no currículo escolar 

também inclua práticas, 

habilidades, costumes, crenças e 

valores que estão na base da vida 

cotidiana e que, articulados ao 

saber acadêmico, constituem o 

currículo necessário à vida em 

sociedade” (BRASIL, 2009a, p. 27, 
grifos nossos).  

“Nessa perspectiva, entende-se que 

o tempo qualificado é aquele que 

mescla atividades educativas 

diferenciadas e que, ao fazê-lo, 

contribui para a formação integral 

do aluno, para a superação da 

fragmentação e do estreitamento 

curricular e da lógica educativa 

demarcada por espaços físicos e 

tempos delimitados rigidamente” 

(BRASIL, 2009a, p. 28, grifos 
nossos). 

“Desse modo, a instituição escolar é 

desafiada a reconhecer os saberes 

da comunidade, além daqueles 

trabalhados nos seus currículos, e 

com eles promover uma constante e 

fértil transformação tanto dos 

conteúdos escolares quanto da vida 

social” (BRASIL, 2009a, p. 33, 

grifos nossos). 
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“[...] faz-se necessária uma nova 

organização do currículo escolar, 

em que se priorize muito mais a 

flexibilização do que a rigidez ou a 

compartimentalização [...]” 

(BRASIL, 2009a, p.36).  

 

- jornada escolar:  

A questão da jornada escolar 

compõe um dos argumentos 
centrais do texto, que é a 

“ampliação de tempos e espaços”. 

Isso se dá, de acordo com o texto, a 

partir de um “diálogo com a 

comunidade”, e de forma mais 

elaborada o texto faz menção, em 

várias passagens, a perspectiva da 

“cidade educadora” como forma 

para encarar a ampliação da 

jornada escolar a partir do tempo 

que é estendido (para no mínimo 

sete horas diárias) e do espaço que 
passa a ser mais que o espaço 

escolar incorporando os espaços da 

cidade como “espaços educativos”.  

A questão que precisa ser 

problematizada neste ponto é o que 

de fato significa essa ampliação da 

jornada proposta para fora da 

escola. É somente uma discussão 

sobre o questionamento da escola 

como uma instituição totalizante ou 

isso reflete aspectos da 
precarização da estrutura escolar, 

das relações de trabalho dentro da 

escola, entre outros fatores. Será 

que as nossas escolas têm estrutura 

física e organizacional para 

comportar uma jornada escolar 

ampliada?  

Aqui a pesquisa, e nossa 

experiência, mostram que, na 

maioria das vezes, não.  

Fica claro neste ponto como a 

responsabilização dessa ampliação 
recai sobre professores e gestores, 

principalmente, no sentido de esses 

sujeitos serem os responsáveis por 

proporcionar essa “conexão” da 

escola com a comunidade, ou seja, 

a escola que deve estabelecer essas 

relações e proporcionar a seus 

estudantes a experiência de 

aprender a partir da cidade. E não 

existe nenhuma indicação no 
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sentido de apontar as condições 

para que isso seja feito pela escola. 

Além da questão da 

responsabilização de sujeitos que 

muitas vezes não possuem a menor 

condição de efetivar tais demandas, 

fica o questionamento acerca dessa 

concepção de ampliação pautada 

nos espaços de fora da escola. 

Questionamos essa visão de escola 

que a coloca apartada do conjunto 
da sociedade. Afinal de contas a 

escola está apartada da cidade, das 

comunidades de seu entorno, da 

vida social? É claro que não.  

Enfim, essa concepção de 

ampliação da jornada traz uma 

série de questionamentos, tanto no 

sentido de suas motivações, 

operacionalidade e consequências 

para a visão de escola que esta 

visão carrega.  

 

- Escola:  

O ponto de partida para 

caracterização da escola e definição 

de seu papel social é diagnosticá-la 

como uma instituição atualmente 

apartada da sociedade e por essa 

razão a necessidade premente de se 

estabelecer um diálogo, uma 

conexão, entre a escola e a 

comunidade, entre a escola e a 

sociedade.  

“A reaproximação entre a escola 

e a vida representa um desafio 

enfrentado por muitos educadores 

em diferentes tempos e, pelo 

menos, desde o advento da 

institucionalização da escola 

obrigatória, laica, gratuita, universal 

e controlada pelo Estado, 

fortemente influenciado pelo 

desenvolvimento da ciência 

moderna” (BRASIL, 2009a, p.32, 

grifo nosso). 

 

“Essa multiplicidade de funções 

que se atribui à escola hoje 

representa, de fato, um grande 

desafio – essa instituição se vê 

como educadora, mas também 

como “protetora” e isso tem 

provocado debates acerca não só de 

sua especificidade, mas também 

acerca dos novos atores sociais que 
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buscam apoiá-la no exercício dessas 

novas funções e dos movimentos e 

organizações que igualmente 

buscam a companhia dessa 

instituição escolar para constituí-la 

e, talvez, ressignificá-la” (BRASIL, 

2009a, p.17). 

 

“Não se deve ter receio de assumir 

que a escola, neste momento, tem 

ocupado esse lugar central no 
“cuidado” às crianças e aos jovens, 

ainda que enfrentando inúmeros 

desafios e fazendo-o de modo 

solitário. Além disso, é preciso 

salientar o fato de que a instituição 

escolar, por vezes, não tem sabido 

estabelecer um diálogo com a 

sociedade, o que pode estar 

associado a convicções e crenças 

que impedem a leitura do momento 

histórico que exige novas formas de 

funcionamento das instituições, a 
partir do redirecionamento de sua 

função. Pode-se afirmar que o 

compartilhamento das decisões e a 

ação coletiva tornaram-se 

imperativos na relação entre escola 

e sociedade” (BRASIL, 2009a, p. 

29). 

 

Ou seja, o texto parte do 

pressuposto que existe uma 

separação entre escola e vida, entre 
escola e sociedade. Essa concepção 

carrega uma visão idealizada de 

escola em que esta não faz parte e 

não compõe a sociedade como um 

todo. A consequência imediata 

dessa compreensão da instituição 

escolar é a de que esta pode ter a 

possibilidade de, a partir de 

determinada forma de gestão ou 

metodologia de ensino, romper com 

a lógica social estabelecida.  

Daí se justifica o principal 
argumento dessa proposta de 

educação integral que é a de que a 

escola tem que ser um espaço de 

proteção social e de implementação 

de políticas de assistência social.  

A principal consequência dessa 

perspectiva é que a escola perde a 

sua centralidade no que diz respeito 

a ser um espaço de produção e 

difusão do conhecimento 

historicamente elaborado e 
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sistematizado, passa a ter suas 

funções alargadas para solução de 

problemas sociais graves (saúde, 

violência, entre outros) dos quais 

não possui estrutura, investimento e 

financiamento devidos para 

solucionar.  

  

É importante refletir sobre quais são 

as consequências para a escola 

pública que perde, de acordo com 
essa visão, como característica 

central, sua função de produtora de 

difusora do conhecimento, estando 

essa função agora secundarizada, e 

passa a ter o papel principal de 

espaço de proteção social?  

 

-Visão do professor:  

 

O documento enfatiza muito pouco 

a figura do professor. Acreditamos 

que isso ocorra porque a ênfase é 
dada no que chama de 

“comunidade de aprendizagem” em 

que busca valorizar outras formas 

de conhecimento e a atuação da 

comunidade no processo de 

formação dos estudantes.  

As poucas menções feitas ao 

trabalho do professor são colocadas 

de forma negativa no que se refere 

a uma espécie de diagnóstico. O 

documento cita algumas passagens 
de autores que promovem 

determinada difamação da figura 

do professor e de seu trabalho.  

“Há inúmeras evidências de que os 

agentes da educação – gestores, 

professores, orientadores 

pedagógicos, entre outros – 

reproduzem, muitas vezes, em suas 

práticas, as diversas formas de 

preconceitos e discriminações 

ainda existentes em nossa 

sociedade. Essas evidências estão 
configuradas nas cenas do 

cotidiano escolar, por meio das 

situações nas quais os meninos e 

meninas, muitas vezes, são 

inscritos simbolicamente como 

lentos, imaturos, dispersivos, 

desorganizados, com dificuldade de 

aprendizagem e indisciplinados” 

(BRASIL, 2009a, p. 33). 
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Aqui a impressão que temos ao ler 

esse trecho é que essa é uma 

particularidade dos professores, e 

não do sujeito social como um todo 

que, qualquer que seja sua 

profissão, reproduz “muitas vezes, 

em suas práticas, as diversas 

formas de preconceitos e 

discriminações ainda existentes em 

nossa sociedade”.  

 

“Aquele que é desprezado pelo 

olhar da professora também o será, 

de alguma forma, pelos colegas. A 

partir daí produz-se uma intrincada 

rede de preconceitos que se 

dissemina nos conselhos de classe, 

nas reuniões de professores, nas 

conversas do recreio, nos encontros 

com os pais. Pouco a pouco, 

determinados alunos, que são 

numerosos no conjunto das escolas, 

vão ficando de fora, vão sendo 
rotulados com marcas invisíveis, 

vão sendo considerados inaptos, 

incapazes, inoportunos...” (Moll, 

2004, p. 107 apud BRASIL, 2009a, 

p. 33).   

 

Aqui, nesse trecho citado acima, o 

que fica claro é uma visão 

estereotipada do professor, no caso 

a professora, que estigmatiza o 

estudante, além de responsabilizá-la 
pelo insucesso escolar do estudante.   

 

Apesar desse diagnóstico que, de 

forma geral, detrata a figura do 

professor, compõe o texto um 

tópico que toca na questão da 

“formação de educadores da 

educação integral”, em que alguns 

aspectos relevantes são 

apresentados, tais como o 

reconhecimento da necessidade de 

se repensar a jornada de trabalho 
do professor da educação integral 

em tempo integral, o favorecimento 

da dedicação exclusiva, assim com 

a “adequação dos espaços físicos e 

das condições materiais, lúdicas, 

científicas e tecnológicas a essa 

nova realidade” (BRASIL, 2009a, 

p. 39). 

“A escola integral, de tempo 

integral, visa, acima de tudo, 
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resgatar os princípios republicanos 

de equidade, tanto na oferta do 

direito público e subjetivo do 

cidadão quanto na prestação dos 

serviços dos educadores – agentes 

públicos –, com os quais o Estado 

Brasileiro possui imensa dívida a 

ser honrada para o bem comum da 

nação. Esse débito histórico se 

concentra, sobretudo, na 

valorização e no reconhecimento 
da profissão, na perspectiva de 

tornar a carreira atrativa aos jovens, 

em melhorar as condições de saúde 

e trabalho, enfim, em evidenciar a 

importância social dos educadores” 

(BRASIL, 2009a, p. 39). 

 

“A compreensão da jornada de 

trabalho dos professores na 

perspectiva da Educação Integral 

requer a inclusão de períodos de 

estudo, de acompanhamento 
pedagógico, de preparação de aulas 

e de avaliação de organização da 

vida escolar” (BRASIL, 2009a, p. 

39). 

 

- Visão do estudante:  

No documento a visão do estudante 

predominante é sua caracterização 

como em condição de 

“vulnerabilidade social”. Nesse 

aspecto caberia uma 
problematização acerca do que 

significa esta caracterização da 

classe trabalhadora enquanto uma 

classe “vulnerável” socialmente.  

Na verdade não se fala no texto em 

classe trabalhadora, muito menos 

em classe, mas os estudantes da 

escola pública, aqueles a quem essa 

escola de educação integral em 

tempo integral é destinada, são 

tratados geralmente como em 

situação de “vulnerabilidade 
social”.  

 

- Disciplina escolar:  

O documento não trata de maneira 

específica deste tema. Cita os 

componentes curriculares de 

Língua Portuguesa e Matemática, 

quando fala das metas a serem 

atingidas no IDEB, a partir da 

realização da Prova Brasil. 
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- Disciplina história:  

O documento não aborda essa 

disciplina.  

 

  

 Nível e tipo de 

prescrição 

curricular. 

Avaliar o nível e o tipo 

de prescrição presente 

no documento. 

O documento possui mais um 

caráter de exposição de princípios 

gerais que devem estar presentes 

nas escolas de educação integral do 

que propriamente uma prescrição 

direta e objetiva no que diz respeito 
ao currículo. 

 

Sobre prescrição curricular 

podemos citar alguns trechos que 

exemplificam essas orientações 

mais genéricas, tais como:  

 

“[...] é necessário que o conjunto 

de conhecimentos sistematizados e 

organizados no currículo escolar 

também inclua práticas, 

habilidades, costumes, crenças e 

valores que estão na base da vida 

cotidiana e que, articulados ao 

saber acadêmico, constituem o 

currículo necessário à vida em 

sociedade” (BRASIL, 2009a, p. 

27).  

 

“Instituir o debate para construir 

uma proposta de Educação 

Integral, representa o convite para a 

criação de estratégias que 
assegurem às crianças, aos 

adolescentes e aos jovens o acesso 

aos veículos de comunicação, ao 

domínio de diferentes linguagens, 

à prática da leitura, à crítica e, 

principalmente, à produção de 

comunicação como instrumento 

de participação democrática. 

Trata-se de instituir uma 

mobilização consequente para a 

formação que reconheça a 

diversidade como patrimônio 

imaterial fundamental da 

sociedade, que incentive a 

educação ambiental e o respeito 

aos direitos humanos” (BRASIL, 

2009a, p. 28, grifos nossos). 
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“A formulação de uma proposta de 

Educação Integral está implicada 

na oferta dos serviços públicos 

requeridos para atenção integral, 

conjugada à proteção social, o 

que pressupõe políticas integradas 

(intersetoriais, transversalizadas) 

que considerem, além da educação, 

outras demandas dos sujeitos, 

articuladas entre os campos da 

educação, do desenvolvimento 

social, da saúde, do esporte, da 

inclusão digital e da cultura” 

(BRASIL, 2009a, p. 28, grifos 

nossos). 

 

“Por estar vinculada ao alcance 

de metas para o desempenho 

escolar, a política de Educação 

Integral, em questão, é debatida em 

interface com a avaliação de 

desempenho nas habilidades 

expressas no domínio da Língua 

Portuguesa (com foco na leitura) 

e no domínio da Matemática 

(com foco na resolução de 

problemas), por meio da Prova 

Brasil” (BRASIL, 2009a, p. 30, 

grifos nossos).   
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APÊNDICE M – Guia para exploração dos documentos institucionais  

Documento: Portaria de implantação do Programa de Educação Integral (ProEI) Nº 

249/2014.   

 

Etapas Elementos observados Objetivos Notas explicativas 

1ª Etapa: 

Caracterização do 

documento 

 Caráter do 

documento  

 

Identificar se o 

documento é: lei, 

decreto, portaria, ofício, 

documento normativo, 

textos base, ementário, 

matriz curricular, ou 

outro.  

O documento é uma portaria que 

dispõe sobre a implementação do 

Programa de Educação Integral – 

ProEI em escolas da Rede Estadual 

de Educação da Bahia em 2014.  

 Objetivos do 

documento. 
Identificar os objetivos 

expressos no 

documento. 

 

Objetivo do documento: efetivar a 

implantação do ProEI na Rede 

Estadual de Educação da Bahia e 

organizar a implementação do 

mesmo nas escolas através da 
definição de objetivos, princípios, 

organização das atividades a partir 

da matriz curricular (anexa à 

portaria), apresentar definições 

sobre a vida funcional do professor, 

entre outros. 

 

Objetivos do Programa apontados 

no documento: “promover um 

processo de desenvolvimento 

humano e social dos estudantes, por 

meio da ampliação da jornada 
escolar baseada na diversificação 

do universo de experiências 

educativas, articulada com as 

diversas áreas do conhecimento e as 

mais variadas formas de 

aprendizagens” (BAHIA, 2014a, p. 

50).  

Além dos objetivos do programa o 

documento aponta também alguns 

princípios. Ressaltamos abaixo os 

que merecem destaque:  

“o direito de apender” (BAHIA, 

2014a, p. 50).  

“A ampliação da jornada escolar 

[...] traduzida na ampliação dos 

espaços, tempos e oportunidades 

educativas” (BAHIA, 2014a, p. 

50).   

“O estabelecimento de articulações 

e parcerias com instituições e 

organizações sociais” (BAHIA, 

2014a, p. 50). 

  

 Contexto de 
Contextualizar o A presente portaria foi elaborada e 
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elaboração e 

publicação do 

documento. 

 

 

documento no período 

que foi produzido e 

publicado. 

publicada no processo de 

implementação do ProEI em 2014.  

2ª Etapa: Análise do 

documento 

 Conceitos-chave (Os 

conceitos-chave que 

serão utilizados na 

análise do 

documento serão: 

educação integral, 

currículo, jornada 

escolar, disciplina 

escolar e disciplina 

história).  

 

Analisar como esses 

conceitos aparecem no 

documento, o que 

significam e quais 

concepções e 

perspectivas 

educacionais 
representam.  

- Educação Integral:  

O documento apresenta uma 

concepção de educação integral 

baseada no entendimento de uma 

educação com o “objetivo de 

promover um processo de 

desenvolvimento humano e social 
dos estudantes” (BAHIA, 2014a, p. 

50). 

Outro aspecto relacionado à 

concepção de educação integral 

expresso no documento é o 

princípio de “reconhecimento das 

múltiplas dimensões do ser humano 

e as especificidades educativas para 

o desenvolvimento de adolescentes 

e jovens” (BAHIA, 2014a, p. 50). 

Além desses aspectos o documento 

enfatiza a questão da educação 
integral a partir da ampliação da 

jorna escolar. 

 

- Currículo:  

O documento não especifica 

aspectos do currículo do ProEI, 

porém aponta a matriz curricular 

(anexa à portaria e também objeto 

de análises desta pesquisa) como as 

orientações que organizarão as 

atividades desenvolvidas nas 
escolas participantes do programa.    

 

- jornada escolar:  

O documento prescreve a 

ampliação da jornada escolar para, 

no mínimo, sete horas diárias de 

atividades escolares totalizando 

1600 horas anuais.   

 

- Disciplina escolar:  

O documento não desenvolve 

aspectos das disciplinas, aponta a 
matriz curricular como orientação 

nesse sentido.  

 

- Disciplina história:  
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O documento não desenvolve 

aspectos das disciplinas, aponta a 

matriz curricular como orientação 

nesse sentido.  

  

 Nível e tipo de 

prescrição 

curricular. 

Avaliar o nível e o tipo 

de prescrição presente 

no documento. 

A prescrição curricular presente 

nesse documento é genérica e 

relativa a princípios norteadores. 

Como, por exemplo, “O acesso à 

ciência, à tecnologia, à cultura e ao 

trabalho como potencializadores da 

construção de saberes e 
conhecimentos” (BAHIA, 2014a, 

p. 50). 
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APÊNDICE N – Guia para exploração dos documentos institucionais  

Documento: Programa de Educação Integral (Proei): da ampliação do tempo e do currículo 

escolar à formação humana integral. 2014.  

 

Etapas Elementos observados Objetivos Notas explicativas 

1ª Etapa: 

Caracterização 

do documento 

 Caráter do 

documento  

 

Identificar se o 

documento é: lei, 

decreto, portaria, ofício, 

documento normativo, 

textos base, ementário, 

matriz curricular, ou 

outro.  

O presente documento trata-se de 

texto que propõe e fundamenta a 

implementação do Programa de 

Educação integral na Bahia (ProEI). 

 Objetivos do 

documento. 
Identificar os objetivos 

expressos no documento. 

 

O documento como um todo cumpre 

o papel de expor a proposta de 

Educação Integral para o Estado da 

Bahia. Expõe os marcos legais que 

sustentam as propostas de EI no 
Brasil, aponta a concepção de EI em 

que se fundamenta, tais como os 

princípios de direito à educação e 

“direito à aprendizagem”, 

“ampliação dos espaços e tempos de 

permanência dos estudantes na 

escola e fora dela”, ampliação das 

funções da escola, formação integral 

do indivíduo, currículo integrado, 

entre outros. Além disso, expõe 

também as diretrizes operacionais do 

programa principalmente no que diz 
respeito à organização curricular.  

 Contexto de 

elaboração e 

publicação do 

documento. 

 

 

Contextualizar o 

documento no período 

que foi produzido e 

publicado. 

O documento é elaborado como base 

para fundamentar a implantação do 

ProEI, que se deu em 2014.   

2ª Etapa: Análise 

do documento 

 Conceitos-chave 

(Os conceitos-chave 

que serão utilizados 

na análise do 

documento serão: 

educação integral, 
currículo, jornada 

escolar, disciplina 

escolar e disciplina 

história).  

 

Analisar como esses 

conceitos aparecem no 

documento, o que 

significam e quais 

concepções e 

perspectivas 
educacionais 

representam.  

- Educação Integral:  

A concepção de EI presente no 

documento vai além da concepção 

de ampliação da jornada escolar. 

Acompanha o que é defendido no 

texto: “Educação Integral: texto 
referência para o debate nacional” da 

Série Mais Educação. Também 

objeto de análise nesse estudo.  

Os princípios que parecem 

fundamentar a ideia de educação 

integral presente no documento, 

como já explicitados, são: “direito à 

aprendizagem”, “ampliação dos 

espaços e tempos de permanência 

dos estudantes na escola e fora 

dela”, ampliação das funções da 
escola, formação integral do 
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indivíduo, formação para 

emancipação, formação para 

democracia, currículo integrado, 

entre outros. 

 

- Currículo:  

Sobre o currículo o documento 

aponta princípios gerais sobre 

entendimento e compreensão de 

currículo, mas apresenta também, 

orientações curriculares específicas, 
tais como matrizes curriculares, 

divisão do tempo de cada disciplina, 

ementas, entre outros. Essas matrizes 

e ementas serão analisadas, cada 

uma, separadamente. Dessa forma 

nos deteremos neste ponto em falar 

das orientações curriculares gerais 

do ProEI.  

“O currículo do ProEI destaca a 

importância de alguns elementos no 

seu desenvolvimento, a saber: a 

escola [...], os conteúdos 
disciplinares e científicos [...], os 

temas transversais [...], a 

interdisciplinaridade [...], a 

participação dos professores [...], a 

participação da comunidade escolar 

[...]” (BAHIA, 2014b, p. 22 e 23).   

Além desses elementos que o 

próprio documento aponta como 

importantes na construção do 

currículo do ProEI, fica evidente a 

ênfase em um “currículo integrado”, 
embora não fique claro o que se 

define aqui como currículo 

integrado.  

“Compreendemos o currículo 

integrado como um plano político-

pedagógico práxico e sistemático 

que considera os sujeitos sociais em 

formação e relaciona os 

conhecimentos historicamente 

acumulados com as práticas 

culturais, políticas e sociais dos 

indivíduos e da comunidade onde a 
formação se desenvolve” (BAHIA, 

2014b, p. 23).  

Além disso, o documento deixa claro 

também que apesar de propor uma 

“reformulação curricular”, se baseia 

para isso nas diretrizes curriculares 

nacionais e nas diretrizes estaduais 

da secretaria de educação do estado.  

 

“O currículo integrado do ProEI 
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orienta-se pelas diretrizes 

curriculares nacionais e pelas 

diretrizes estabelecidas pela 

Secretaria da Educação do Estado da 

Bahia, promovendo a articulação 

curricular entre os conteúdos 

disciplinares da Base Nacional 

Comum e os conteúdos da Parte 

Diversificada, tendo como 

fundamento a interdisciplinaridade e 

a produção de saberes diversos [...] 
(BAHIA, 2014b, p. 25).  

 

 

- jornada escolar:  

O documento trata da questão da 

ampliação da jornada escolar, mas 

não somete da ampliação do tempo 

de permanência do estudante na 

escola, bem como da “ampliação dos 

espaços” e da própria ampliação das 

funções da escola como um todo.  

 

- Disciplina escolar:  

O documento fala explicitamente em 

disciplinas escolares, tanto ao logo 

da fundamentação do texto como nas 

matrizes curriculares que se 

encontram nos anexos do texto. Nas 

matrizes utiliza, muitas vezes, a 

terminologia “disciplina” e a 

terminologia “componente 

curricular” com o mesmo sentido e 

objetivo.  

As variáveis de disciplina 

encontradas no texto foram: 

interdisciplinar, interdisciplinaridade, 

multidisciplinar, currículo 

disciplinar, disciplinas escolares, 

disciplinas, disciplinas optativas, 

conteúdos disciplinares, 

conhecimentos disciplinares. E 

outras variáveis.   

 

- Disciplina história:  

A disciplina história aparece 
principalmente com a denominação 

de “componente curricular” nas 

matrizes do ensino médio e 

fundamental. Além de aparecer a 

História como conteúdo de várias 

outras disciplinas, como por 

exemplo: “história da matemática”, 

“história da filosofia”, entre outros.  
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Outro aspecto importante foi a 

presença da “história local” na 

ementa da disciplina diversificada 

Educação e Tecnologias Digitais. 

(BAHIA, 2014b, p. 68).  

A análise mais específica da 

disciplina história será feita 

individualmente em cada ementa que 

será analisada.  

 Nível e tipo de 

prescrição 

curricular. 

Avaliar o nível e o tipo 

de prescrição presente no 

documento. 

O documento é bem completo no 

quesito prescrição. Possui 

prescrições mais gerais de princípios 
e diretrizes, bem como possui 

também matrizes, com definições 

específicas por disciplinas e suas 

respectivas ementas que descrevem 

o que deve ser lecionado em cada 

disciplina.   

Também orienta sobre a integração 

das escolas do ProEI aos outros 

projetos da SEC, como os projetos 

estruturantes, por exemplo, sobre a 

formação de professores para 

atuarem na educação integral, bem 
como sobre o projeto político 

pedagógico da escola e sobre o 

processo de avaliação e 

acompanhamento do programa.  
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APÊNDICE O – Guia para exploração dos documentos institucionais  

Documento: Matriz curricular para o Ensino Médio em tempo integral – 1ª à 3ª Série – ProEI 

2014.   

 

Etapas Elementos observados Objetivos Notas explicativas 

1ª Etapa: 

Caracterização do 

documento 

 Caráter do 

documento  

 

Identificar se o 

documento é: lei, 

decreto, portaria, ofício, 

documento normativo, 

textos base, ementário, 

matriz curricular, ou 

outro.  

O documento trata-se da matriz 

curricular do ProEI destinada ao 

ensino médio.  

 Objetivos do 

documento. 
Identificar os objetivos 

expressos no 

documento. 

 

Organização das disciplinas e 

distribuição da carga horária de 

cada uma para cada ano do ensino 

médio de acordo com as definições 

já pré-estabelecidas nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (DCNEM).  

 Contexto de 

elaboração e 

publicação do 

documento. 

 

 

Contextualizar o 

documento no período 

que foi produzido e 

publicado. 

A presente estrutura curricular foi 

elaborada para a implementação do 

ProEI em 2014.  

2ª Etapa: Análise do 

documento 

 Conceitos-chave (Os 

conceitos-chave que 

serão utilizados na 

análise do 

documento serão: 
educação integral, 

currículo, jornada 

escolar, disciplina 

escolar e disciplina 

história).  

 

Analisar como esses 

conceitos aparecem no 

documento, o que 

significam e quais 

concepções e 
perspectivas 

educacionais 

representam.  

Este bloco não se aplica a análise 

deste documento, pois o mesmo 

trata-se de uma matriz curricular 

em que as disciplinas são 

organizadas de acordo com uma 
carga-horária disponibilizada, o 

que significa que não há espaço 

neste documento para o 

desenvolvimento desses conceitos-

chaves, mas para sua aplicação, 

entretanto isso ficará mais claro no 

momento de escrita da dissertação 

onde esses dados aparecerão 

juntamente com a fundamentação 

teórica e com o conjunto total das 

análises das ementas.  
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 Nível e tipo de 

prescrição 

curricular. 

Avaliar o nível e o tipo 

de prescrição presente 

no documento. 

O nível de prescrição deste 

documento é principalmente 

organizacional. O documento 

organiza e divide a carga-horária 

escolar durante todo o ano letivo 

em áreas do conhecimento e em 

componentes curriculares. Não 

existe aqui uma especificação sobre 

o conteúdo a ser trabalhado em 

cada componente curricular, uma 

vez que isso ocorre nas ementas 
(documentos que também são 

objeto de análise). Entretanto há 

algumas notas explicativas 

relevantes para o entendimento do 

papel de algumas disciplinas.  

 

A matriz curricular destinada ao 

ensino médio está dividida 

inicialmente em Base Nacional 

Comum (BNC) e Parte 

Diversificada (PD), e comporta 

um total de sete horas diárias na 
escola (ou em atividades 

escolares), 200 dias letivos, 40 

semanas letivas, oito horas-aula 

diárias, totalizando 1600 horas-aula 

por ano, sendo 1000 horas/aula 

destinadas a Base Nacional 

Comum e 600 horas/aula 

destinadas a Parte Diversificada.  

Além disso, a matriz destinada ao 

ensino médio está dividida ainda 

em áreas do conhecimento, eixos 
temáticos e componentes 

curriculares.  

- Áreas do Conhecimento (BNC) e 

seus componentes curriculares:  

Linguagens (Língua Portuguesa, 

Língua Estrangeira Moderna, 

Educação Física, Arte);  

Matemática (Matemática);  

Ciências da Natureza (Química, 

Física, Biologia);  

Ciências Humanas (História, 

Geografia, Filosofia, Sociologia).  

 

- Áreas do Conhecimento e Eixos 

Temáticos e seus componentes 

curriculares (PD): 

 

Linguagens 

Eixo Temático: Educação 

Linguística  

(Letramento Linguístico) 
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Linguagens 

Eixo Temático: Produzindo Artes 

(Linguagens Artísticas) 

 

Linguagens 

Eixo Temático: Esporte, Lazer e 

Saúde 

(Educação Desportiva) 

 

Matemática 
Eixo Temático: Educação 

Matemática 

(Letramento Matemático) 

 

Ciências da natureza 

Eixo Temático: Iniciação Científica 

e Pesquisa 

(Educação Científica) 

 

Ciências humanas 

Eixo Temático: Cidadania e 

Participação Estudantil 
(Educação e Cidadania) 

 

Ciências humanas 

Eixo Temático: Relações Étnico 

raciais, Culturas e Identidades 

(Educação em Direitos Humanos) 

 

Linguagens e tecnologias 

Eixo Temático: Comunicação 

Digital e Uso de Mídias 

(Educação e Tecnologias Digitais) 
 

Trabalho 

(Orientação Profissional) 

O Eixo temático Trabalho possui 

uma matriz curricular específica 

composta por componentes 

curriculares específicos dentro de 

cada área do conhecimento.  

E de acordo as orientações 

prescritas no documento:  

“O Eixo Temático Trabalho é 

composto pelos Componentes 
Curriculares da matriz da Formação 

Técnica Geral dos cursos de 

Educação Profissional da Bahia-

SUPROF/SEC, em todas as suas 

modalidades/formas de articulação. 

Esses componentes curriculares, 

serão ofertados ao longo dos três 

anos do Ensino Médio [...]” 

(BAHIA, 2014b, p. 69).  

 

Os componentes curriculares desse 
eixo são:  

Biologia - Meio Ambiente, Saúde e 

Segurança do Trabalho; 
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Filosofia - Ética e Direito do 

Trabalho; 

 

Filosofia - Metodologia do 

Trabalho Científico;  

 

Informática - Inclusão Digital; 

 

Sociologia - Organização dos 

Processos de Trabalho; 
 

Sociologia - Organização Social do 

Trabalho.  

 

 

À nossa pesquisa interessa 

principalmente a organização 

curricular referente à disciplina 

história da BNC e os aspectos dessa 

disciplina que venham a aparecer 

em outras disciplinas, ou 

componentes curriculares, como é 
definido no documento, da parte 

diversificada.  

 

À disciplina história, na Base 

Nacional Comum, está reservada a 

carga-horária semanal de duas 

horas/aula, totalizando 80 

horas/aula anual em cada série 

desse segmento. 

 

Na parte diversificada não existe 
um componente curricular que trate 

exclusivamente do conteúdo de 

história, entretanto, a partir dessa 

organização curricular o conteúdo 

de história pode ser abordado em 

várias disciplinas. 

Contudo existe uma disciplina 

diversificada em que a ementa 

aborda de forma específica o 

“Ensino de História e Cultura 

Africana e Afro-Brasileira” 

(BAHIA, 2014, p.67). O 
componente curricular em questão é 

“Educação em Direitos 

Humanos”, que integra a área de 

conhecimento de ciências humanas 

e o eixo temático de relações étnico 

raciais, culturas e identidades.  
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APÊNDICE P – Guia para exploração dos documentos institucionais  

Documento: Ementário da matriz curricular para o ensino fundamental II e o ensino médio 

em tempo integral parte diversificada – 2014 

 

Etapas Elementos observados Objetivos Notas explicativas 

1ª Etapa: 

Caracterização do 

documento 

 Caráter do 

documento  

 

Identificar se o 

documento é: lei, 

decreto, portaria, ofício, 

documento normativo, 

textos base, ementário, 

matriz curricular, ou 

outro.  

O documento trata-se das ementas 

destinadas a cada disciplina 

(componente curricular) que 

compões a parte diversificada do 

currículo das escolas do ProEI, 

tanto do ensino fundamental II 

como do ensino médio.  

 Objetivos do 

documento. 
Identificar os objetivos 

expressos no 

documento. 

 

Orientar no sentido da seleção dos 

conteúdos que compõem cada 

disciplina diversificada.  

 Contexto de 

elaboração e 
publicação do 

documento. 

 

 

Contextualizar o 

documento no período 
que foi produzido e 

publicado. 

A presente ementa foi elaborada 

em 2014 para compor o currículo a 
ser aplicado nas escolas que 

participam do ProEI. 

2ª Etapa: Análise do 

documento 

 Conceitos-chave (Os 

conceitos-chave que 

serão utilizados na 

análise do 

documento serão: 

educação integral, 

currículo, jornada 

escolar, disciplina 

escolar e disciplina 

história).  

 

Analisar como esses 

conceitos aparecem no 

documento, o que 

significam e quais 

concepções e 

perspectivas 

educacionais 

representam.  

- Educação Integral:  

De forma geral as ementas falam 

principalmente em “formação 

humana integral”, 

“desenvolvimento integral do 

estudante”, além de “tempo 

integral”.  

- Currículo:  

A principal questão observada a 

respeito da concepção de currículo 

presente neste documento é como 

de fato se organiza a extensão da 

jornada de acordo com a 

prescrição curricular. Podemos 

perceber, na maioria das disciplinas 

da parte diversificada do currículo, 

uma ambiguidade em relação a de 

que forma aqueles conteúdos serão 

trabalhados, se no espaço da sala 

de aula, ou se a “ampliação de 
tempos e espaços”, tão 

repetidamente evocada nos 

documentos de fundamentação da 

educação integral no Brasil desde 

2007 e inclusive nos documentos 

disponibilizados pela SEC-BA, de 

fato acontece, ou se essa ampliação 

é só de tempo.  

Essa ambiguidade presente no 

texto que define as formas e os 

conteúdos a serem trabalhados na 
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parte diversificada pode 

representar dois elementos 

importantes a serem analisados e 

melhor aprofundados inclusive a 

partir das entrevistas realizadas 

nessa pesquisa.  

O primeiro deles é uma deficiência 

em termos de estrutura para se 

estabelecer e manter a “ampliação 

de espaços”, ou seja, as escolas 

estão de fato preparadas em 

termos de estrutura física para 

comportar estudantes com 

permanência de 7 horas diárias? 
Essa estrutura foi pensada para o 

estabelecimento de um projeto de 

educação integral em que se 

abarquem os vários aspectos da 

formação dos indivíduos?  

Textos como “Educação integral: 

texto referencia para o debate 

nacional” (BRASIL, 2009a) da 

série Mais Educação e até o próprio 
texto que fundamenta e propõe a 

implementação do ProEI (BAHIA, 

2014b), são enfáticos na 

proposição de se utilizar 

equipamentos e estruturas 

disponíveis na cidade, como 

praças, bibliotecas, museus, além 

das “parcerias” que se 

estabeleceriam com outros 

“espaços”, sem se especificar se de 

iniciativa pública ou privada. 
Entretanto a utilização dos espaços 

e equipamentos da cidade não 

substitui de fato a estrutura da 

própria escola, uma vez que o 

cotidiano escolar, por mais 

diversificado que seja e por mais 

momentos fora da escola que se 

implemente, se dá no limite de seus 

muros.   

Dessa forma, se a escola não 

possui uma estrutura física que 

ofereça espaços para se 
desenvolver atividades fora da sala 

de aula convencional, 

consequentemente o que se propõe 

para as disciplinas da parte 

diversificadas do currículo acabará 

sendo desenvolvido nesse ambiente 

o que nos leva a levantar 

questionamentos acerca da 

qualidade desta extensão dessa 

jornada escolar.  

Um exemplo: existe no ementário a 
disciplina Educação e Tecnologias 
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Digitais com seu elenco de temas e 

conteúdos a serem trabalhados, 

entretanto, um questionamento 

surge no momento da análise dessa 

ementa: caso a escola não possua 

um laboratório de informática 

devidamente equipado e atualizado, 

como serão ministradas essas 

aulas? Em que condições se 

produzirão esses materiais 

propostos pela disciplina se a 
escola não possuir os equipamentos 

necessários? Provavelmente será 

feito um “estudo teórico” sobre 

esses conteúdos e a extensão da 

jornada escolar se dará mais uma 

vez dentro do espaço da sala de 

aula convencional.  

E o que isso representa?  

Isso sem tocar na questão da 

formação para os professores que 

irão abordar conteúdos tão 

específicos. Essa formação, essas 
orientações são fornecidas pela 

SEC-BA? 

E o segundo elemento que essa 

ambiguidade pode representar é de 

fato a concepção de educação 

integral que o ProEI porta.  

Essa ambiguidade é fruto dessa 

concepção, ou reflete somente as 

deficiências estruturais do 

programa. Essa ambiguidade 

representa uma perspectiva de 
“hisperescolarização”, de uma 

extensão do tempo de permanência 

do estudante na escola para ter 

acesso a mais do mesmo? 

 

- jornada escolar:  

O documento todo em si trata da 

ampliação da jornada escolar e 

principalmente orienta para “o quê” 

e “como” deve ser efetivada essa 

ampliação. Elementos que 

problematizam a forma dessa 
ampliação da jornada escolar 

explicitados nesse documento já são 

desenvolvidos no ponto anterior.  

 

- Disciplina escolar:  

Neste documento é referida como 

“componente curricular” e 

comporta 16 disciplinas no total 

(que compõe a parte diversificada 
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do currículo), tendo disciplinas que 

fazem parte do ensino fundamental 

e médio e disciplinas específicas de 

cada segmento.  

 

- Disciplina história:  

Não existe na parte diversificada 

do currículo do ProEI uma 

disciplina específica de história. 

Existem disciplinas que tocam no 

conteúdo de história, e sobre elas 
falaremos individualmente mais 

adiante.  

As orientações e prescrições da 

SEC-BA em relação aos conteúdos 

a serem trabalhados na disciplina 

história (BNC) encontram-se 

disponíveis no documento 

“Orientações curriculares para o 

ensino médio: ciências humanas” 

(BAHIA, 2015).  

 

Disciplinas da parte diversificada 

do currículo do ProEI que 

abordam conteúdos de história:  

 

A disciplina em que se observa uma 

prescrição específica voltada para o 

conteúdo de história é a de 

Educação em direitos humanos, 

pertencente ao eixo temático 

Relações étnico-raciais, culturas e 

identidades. Essa disciplina compõe 

os dois segmentos (ensino 
fundamental II e ensino médio).  

Abaixo segue a transcrição 

completa da ementa desta 

disciplina:  

 

“Educação em Direitos Humanos 

(Decreto nº 7.037/2009, que institui 

o Programa Nacional de Direitos 

Humanos PNDH). Diretrizes 

Curriculares Nacionais para 

Educação das Relações Étnico-

raciais. Fundamentação teórico-
conceitual sobre Educação para as 

Relações Étnico-raciais, Ensino de 

História e Cultura Africana e 

Afro-Brasileira, bem como, ao que 

propõe a Lei 10.639/03. Populações 

negras e diáspora africana. 

Conceitos básicos - racismo, 

discriminação, preconceito, 

identidade negra e outros. 

Perspectiva didático-pedagógica de 

educação antirracista. Currículo e 
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política curriculares. História e 

cultura étnica na escola e itinerários 

pedagógicos. Etnia/Raça e a 

indissociabilidade de outras 

categorias da diferença” (BAHIA, 

2014, p. 67).   

 

Alguns aspectos importantes 

precisam ser levantados em conta 

sobre esta prescrição. O primeiro 

deles é a possível confusão no 
processo de elaboração desta 

ementa e da seleção dos conteúdos 

a serem trabalhados em sala de 

aula. Destacamos especialmente 

quando a ementa sugere trabalhar:  

 

“Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação das Relações Étnico-

raciais. Fundamentação teórico-

conceitual sobre Educação para as 

Relações Étnico-raciais [...] 

Perspectiva didático-pedagógica de 
educação antirracista. Currículo e 

política curriculares” (BAHIA, 

2014b, p. 67). 

 

A confusão aparece no sentido de 

não ficar claro se de fato esses 

conteúdos devem ser trabalhados 

com os alunos, ou se são 

orientações para os professores. No 

elenco encontra-se, por exemplo, o 

conteúdo “Currículo e políticas 
curriculares” o que efetivamente 

parece um conteúdo estranho ao 

segmento da educação básica do 

ensino fundamental e médio.   

Aqui surge uma dúvida: essa 

“confusão” na elaboração da 

ementa representa um equívoco no 

processo de formulação da mesma, 

ou um desleixo no processo de 

seleção dos conteúdos, ou 

simplesmente representa os 

conteúdos que de fato devem ser 
trabalhados com alunos de ensino 

fundamental e médio? E quais 

seriam os objetivos de se trabalhar 

conteúdos tão específicos da área de 

educação como “políticas 

curriculares”, por exemplo, com 

alunos da educação básica? 

 

No que diz respeito ao conteúdo 

específico de história “Ensino de 

História e Cultura Africana e Afro-
Brasileira bem como, ao que propõe 

a Lei 10.639/03”, cabe aqui 

ponderar o fato de se trabalhar esse 
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conteúdo apartado do conjunto dos 

conteúdos da disciplina história. 

Não fica explícito, no entanto, na 

ementa, que isso deva ser feito, 

entretanto pode ser feita essa 

interpretação da prescrição e isso 

sem dúvidas acarretará 

consequências para o processo de 

ensino e aprendizagem desse 

conteúdo.  

 
 

Além dessa disciplina é possível 

manter um diálogo com a história, 

ainda que bastante pontual, na 

disciplina Educação e Tecnologias 

Digitais (do eixo Comunicação 

digital e uso de mídias). Esta 

disciplina traz em seu elenco de 

conteúdos a possibilidade de se 

trabalhar com a produção de vídeos 

a partir da história local.  

“Produção de vídeos (produção de 
vídeo-histórias, criação de roteiros, 

filmagens, envolvendo expressões 

próprias da cultura local, com temas 

que tratem da valorização das 

diferenças, da afirmação da 

equidade, da afirmação das 

identidades e do registro da história 

local; [...]" (BAHIA, 2014b, p. 68).   

 

Outra disciplina que possibilita um 

diálogo com a história é Educação 

Científica (do eixo temático 

Iniciação científica e pesquisa). A 

partir dos conteúdos definidos para 

serem trabalhados nesta disciplina 

pode-se discutir a produção de 

ciência com base em qualquer área 

do conhecimento. Apesar de o texto 

falar em "sistematização do 

conhecimento através da 

experimentação" (BAHIA, 2014b, 

p. 66) e isso representar uma 

limitação para as ciências humanas, 
em destaque para história, 

acreditamos que projetos, inclusive 

de história possam ser 

desenvolvidos a partir dessa 

disciplina, com as devidas 

ressalvas.   

 

 

O que podemos apresentar como 

conclusões provisórias sobre a 

extensão da jornada escolar no 
ProEI e a disciplina de história é 

que, no que diz respeito às 

prescrições advindas da SEC-BA, a 
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extensão da jornada no ensino 

médio se dá basicamente de forma 

disciplinar, ou seja, um aumento da 

carga-horária dentro da sala de aula, 

com atividades similares às das 

escolas regulares. Apesar disso, não 

existe nessa extensão de tempo uma 

disciplina destinada exclusivamente 

ao conteúdo de história, estando 

esse muitas vezes possível de ser 

abordado em algumas disciplinas da 
PD. Ou seja, essa ampliação da 

disciplina história se daria, como 

possibilidade, através de alguns 

conteúdos distribuídos em 

disciplinas diferentes da PD, mas 

não em uma disciplina específica.   

 

É importante enfatizar que as 

disciplinas Filosofia e Sociologia, 

que compõem juntamente com a 

História e a Geografia a área de 

Ciências Humanas da BNC, 
possuem extensão da jornada na 

PD, com duas disciplinas cada uma. 

 

E num movimento de pensar esse 

currículo e, a disciplina história aí 

inserida, o que essa “ausência” de 

fato representa?  

 

O que podemos observar é que, 

apesar de essa proposta curricular 

do ProEI prevê uma extensão da 
jornada escolar para o ensino 

médio, quase que exclusivamente 

disciplinar, não constatamos uma 

ampliação disciplinar de história. 

É importante ficar claro nossa 

discordância em relação a essa 

concepção de educação integral, em 

que a ampliação da jornada escolar 

se dá principalmente de forma 

disciplinar e basicamente no espaço 

da sala de aula.  

 
Entretanto, cabe analisar o que 

representa em uma proposta 

curricular desse tipo a ausência de 

uma disciplina de história na PD. 

Em que encontramos, por exemplo, 

além das disciplinas da BNC, mais 

duas disciplinas de filosofia e mais 

duas disciplinas de sociologia, 

somando um total de seis 

disciplinas de sociologia e filosofia 

ao longo o ensino Médio, para uma 
disciplina de história e uma 

disciplina de geografia nesse 

período de três anos.   
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Esse ponto precisa ser 

problematizado, no sentido de 

compreender essa ausência. Isso 

não significa que defendemos que 

deveria ter uma, ou quantas mais 

disciplinas de história no currículo 

da PD, assim como não defendemos 

essa proposta de ampliação da 

jornada escolar exclusivamente 

disciplinar. A ideia de educação 
integral deveria perpassar por 

outros elementos que não sejam 

exclusivamente a permanência do 

estudante em sala de aula, 

possibilitando a este outras 

atividades em que se desenvolvam 

aspectos da vida prática, da arte, 

música, lazer, esporte, tempo livre, 

do trabalho como princípio 

formativo, entre outros. Anísio 

Teixeira já havia avançado bastante 

neste aspecto. 
 

Mas a questão central continua: o 

que significa essa ausência 

disciplinar da história na PD do 

currículo do ProEI?  

 

 

 Nível e tipo de 

prescrição 

curricular. 

Avaliar o nível e o tipo 

de prescrição presente 

no documento. 

O documento é bastante prescritivo 

e apresenta uma listagem dos 

conteúdos a serem trabalhados 

durante o ano letivo em cada 

disciplina da parte diversificada do 
currículo.  
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Matrizes curriculares e ementários extraídos do documento: Programa de Educação 

Integral (Proei): da ampliação do tempo e do currículo escolar à formação humana integral.  
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