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capacidades e competências. 2012. 55 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Pedagogia) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2012. 
 
 

RESUMO 
 
 
A temática que circunda esse trabalho é a educação integral, algumas concepções 
históricas e teóricas, inclusive, no Brasil até o que está sendo implantada no 
município de Londrina com nuances do Programa Mais Educação do MEC. O 
objetivo da pesquisa é explorar contextos históricos da educação plena, formadora 
de uma emancipação humana. Já num segundo momento, a intenção é estabelecer 
comparativos entre a competência técnica, concepção apresentada na década de 
1980 aliado ao compromisso político da educação, e as capacidades dentro da 
pedagogia do “aprender a aprender” originária de Vygostky e deturpada pelos 
organismos internacionais. Deve-se abordar essa questão no intuito de posicionar 
sobre a função que a educação deveria encampar. E ainda,  conceitos de autores 
contemporâneos focando o debate nas funções da escola pública, a qualidade do 
ensino, a universalização e a cidadania. Para a metodologia optou-se em utilizar um 
levantamento bibliográfico de cunho qualitativo podendo estabelecer uma 
comunicação entre fontes distintas e dados de documentos oficiais do governo 
federal e local. Ao pesquisar na história dessa ampliação da jornada escolar 
podemos perceber ao longo do trabalho o contexto político, constantemente, 
presente, além de uma preocupação com a universalização e o acesso a educação 
para as camadas menos favorecidas. Na análise dos documentos com o foco na 
educação integral, concluímos que existe um grande esforço em demonstrar nas 
seções, citações, quadros e tabelas das diretrizes e da proposta pedagógica, 
orientações com fundamentos em diversas concepções pedagógicas fragilizando o 
texto. Rumo a finalização da pesquisa foi importante comparar e estabelecer 
conceitos sobre as funções que a escola desempenha a luz de teóricos 
convergentes a pedagogia histórico-crítica. A educação integral é um tema que está 
na ordem do dia e deve ser debatido. 
 
Palavras-chave: 1. Educação integral; 2. Organismos internacionais; 3. Função da 

escola; 4 Conhecimento. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende abordar a educação integral de 

maneira geral e a proposta advinda do município de Londrina. O que motivou a 

investigação desse tema foi a constante implantação desse modelo em escolas do 

município de Londrina e as discussões dessa temática na área educacional. A 

ampliação da jornada escolar dentro ou fora das escolas possui implicações sobre a 

função da escola pública, da universalização, além de trazer novos olhares a 

respeito da qualidade do ensino. 

Dentre as razões pelas quais resolvemos fazer o estudo, está a 

tendência que a política educacional tanto no nível federal, estadual e municipal 

compõe suas bases prático-teóricas ocultando, portanto, uma ideologia e uma 

cultura dominante. E essa trajetória ocorre quando a educação deixa de realizar a 

sua função principal que é o empoderamento dos sujeitos da escola pública em 

canalizar os conhecimentos historicamente acumulados pelo homem. Neste 

contexto, o papel da educação restringe-se a reproduzir uma ideologia baseada nas 

competências e na escola como acolhimento social. 

A mola propulsora desse trabalho se baseia da seguinte maneira: 

em que medida a ampliação da jornada escolar tem contribuído para a qualidade do 

ensino no ambiente escolar e o alinhamento conceitual às principais concepções 

educativas? 

Para tentar responder essas questões o objetivo desse trabalho se 

fundamenta em contextualizar historicamente a educação integral e/ou um a 

formação plena do indivíduo, em seguida em conhecer documentos oficiais que a 

norteiam, e por fim, relacionar concepções e as funções da escola frente a educação 

integral. 

Foi realizado, portanto, um estudo bibliográfico por meio do método 

qualitativo de um material que é acessível ao público leigo. Conforme Marconi (2008, 

p.57) “Dessa forma, a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito 

ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque 

ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras”. No entanto, Richardson (1999, 

p.39) alerta: “Por outro lado a natureza ou o nível de complexidade em que alguns 

dados se situam torna-os quase impossível de serem apresentados com exatidão e 
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a própria medida, em si, é relativa”. A análise relativa aos documentos do município 

de Londrina citados na pesquisa e os autores citados são exemplos dessa 

dificuldade na abordagem qualitativa. 

O presente trabalho se estrutura em três capítulos. O primeiro 

aborda concepções importantes e bastante opostas da formação integral do 

indivíduo. Adentra, pois, no movimento renovador da década de 20 que foi 

fundamental para uma reforma do ensino do período o qual o educador Anísio 

Teixeira, de caráter representativo de John Dewey no Brasil, teve grande 

participação na sua implementação. Vale lembrar, que esse mesmo educador 

contribuiu enormemente para a constituição de escolas projetadas para uma jornada 

escolar mais ampliada com as escolas-parques e as escolas-laboratórios – ambos 

os exemplos advindos dos EUA onde foi aluno de Dewey. Ainda nesse item, alguns 

autores contemporâneos são explicitados para breves conceitos do que se trata as 

escolas com ampliação da jornada e alunos de tempo integral, assim como, funções 

desempenhadas por essas instituições.  

O segundo capítulo retrata os documentos legitimados pelo Estado e 

por organismos internacionais, ou seja, com o objetivo de acrescentar elementos 

para essa temática, os documentos oficiais caracterizam uma proposta focada na 

universalização, no acolhimento social e numa intencionalidade da escola baseada 

nas capacidades. O Programa Mais Educação é exposto de maneira a ampliar o rol 

de oportunidades das camadas populares com atividades no período de contraturno 

da escola. Atividades recreativas em sua grande maioria, isto é, de acolhimento. 

Além disso, se delineia a Proposta Pedagógica e as Diretrizes Municipais para a 

Educação Integral do Município de Londrina que trazem especificações quanto aos 

projetos e propostas alicerçadas pela Gerência de Educação Integral e pela 

Secretaria Municipal de Educação. Constam nesses documentos os objetivos, 

conteúdos, metodologias de trabalho, formação continuada dos professores, as 

demais modalidades de ensino, enfim, instâncias que se comunicam com a 

implantação da educação integral. 

No terceiro capítulo resgatam-se algumas abordagens pedagógicas 

contemporâneas, dentre elas a da educação integral e cidadania com a 

pesquisadora Zaia Brandão; a relação com a pedagogia crítica dos conteúdos, e 

também é explicitado o autor Newton Duarte para a discussão da pedagogia do 

“aprender a aprender” no contexto do Relatório Jacques Delors.  Já outros autores 
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como José Carlos Libâneo, Dermeval Saviani, Michael Young e Vitor Paro suscitam 

o debate estabelecendo relações com as Diretrizes para a Educação Integral e a 

Proposta Pedagógica para Educação no Município de Londrina.  

Por fim, esse estudo reforça a ideia de um aprofundamento 

necessário e urgente da educação integral no município de Londrina, visto que, 

estão implícitas questões sobre as intencionalidades da escola, suas propostas 

pedagógicas e a qualidade do ensino-aprendizagem dos alunos.   
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2  NAS TRILHAS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL E ALGUMAS CONCEPÇÕES 

   

Essa pesquisa é uma reflexão de um levantamento bibliográfico a 

respeito da educação integral, notadamente, no que tange a ampliação da jornada 

escolar e/ou alunos de tempo integral. Os espaços extraescolares são evidenciados 

na tentativa de compreender como e quais as intencionalidades dessa formação 

humana plena, integral. 

Dentre os motivos que levam à ampliação do tempo escolar estão a 

estruturação das famílias contemporâneas quanto ao trabalho e a questão da 

qualidade no ensino melhor alicerçada com a proposta ainda não justificam com um 

debate acalorado a luz da hipótese de que essas práticas estejam tornando-se uma 

tendência tão forte a ponto de deixar em segundo plano a concepção de educação 

escolar como formação dos indivíduos.  

No plano da proteção e da tutela de crianças e adolescentes que 

pela socialização, pelos conhecimentos socialmente construídos ou para até mesmo 

estarem inseridos num certo grupo, existe a possibilidade consistente de ampliar a 

jornada escolar tanto dentro quanto fora do ambiente escolar – a educação integral 

como formação complementar ao que já existe da estrutura vigente suscita e 

qualifica as variantes dessa temática. Para tanto, existe a necessidade de 

compreender esse processo desde seus primeiros conceitos, assim como, os de 

autores mais importantes nesse campo do conhecimento. 

 

2.1 UM POUCO DE HISTÓRIA 

 

Na Paidéia grega já era possível visualizar um esboço da educação 

integral, uma educação mais completa, com os sofistas, pois discutiam um ideal de 

Homem, de corpo e de espírito, isto é, uma concepção ampliada de educação.   

Por muitos séculos a educação, por não contar com instituições de 

ensino formal estabelecidas, ficou sem o debate do tipo de homem, sociedade e de 

mundo que se quer formar. Segundo Coelho (2009, p. 86). 
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Nesse sentido, foi no século 18, mais precisamente com a Revolução 
Francesa e a constituição da escola pública, que a educação integral 
voltou à cena, desta vez concretizada sob a perspectiva jacobina de 
formação do homem completo. 
 
 

Desde a ascensão da classe burguesa, o trabalhador assalariado 

luta para que seus direitos e os de suas famílias sejam garantidos, também no 

campo educacional. Nesse contexto, a educação proposta pelos revolucionários na 

França do século XVIII consistia em uma educação comum, na aquisição e 

desenvolvimento de faculdades físicas, intelectuais e morais; além disso, pretendiam 

uma educação nacional.   

A tendência anarquista, com Bakunin e Proudhon dentre outros 

pensadores, também chamada como Pedagogia Social ou Educação Libertária do 

movimento socialista trouxe proposições importantes para a discussão da educação 

integral. Essa tendência parte do principio que o próprio proletário tem condições 

suficientes para promover a sua emancipação, a sua liberdade. O conceito vem do 

filósofo francês Proudhon, no século XIX, contrário a qualquer tipo de educação nos 

moldes burgueses, rejeitando todo projeto proveniente do Estado. Gallo (2002, p. 

14) assinala que “A proposta anarquista desenvolveu-se em torno da idéia de que os 

trabalhadores deveriam criar suas próprias escolas, bem diferentes daquelas 

estatais ou religiosas”.  

De maneira distinta e com característica cidadã, a educação integral 

proposta por Brandão (2009, p. 105) “centra-se no respeito à especificidade social 

dessa instituição - o que significa acesso aos conhecimentos legitimados pelos 

currículos dos sistemas escolares”. Sobretudo essa passagem contrapõe o ideário 

de Bakunin e Proudhon quanto a um currículo construído pelo Governo central, isto 

é, pelo Estado e não pelas camadas populares. 

Ainda no século XIX a emancipação humana como utopia a ser 

alcançada mostra um dos pontos altos da modernidade. Para o socialismo essa 

emancipação se reflete no que Marx (2005) traçava em seus escritos: que a 

transformação social se dará quando houver consciência do operário em torno de 

sua força de trabalho, que é vendido aos donos dos meios de produção. Uma frente 

contra a exploração e dominação do homem era a premissa no período por meio de 

uma revolução social. Essa consciência contrapõe o acesso que hoje é 

desmesurado e não se leva em conta a qualidade do ensino, que muitos governos 
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impõem na cultura educacional mais recente, ou seja, ocorre um aparelhamento do 

sistema educacional público obstruindo uma qualidade é necessária para o pais. 

Vale lembrar, pois que se acredita que escolarização e o direito a cidadania escolar 

são premissas para combater uma gestão da educação cujo objetivo maior são 

alimentar dados estatísticos positivos.  

Em Brandão (2009, p. 101) “[...] os progressos nos indicadores de 

acesso e permanência na escola acabam por desviar a atenção dos baixos padrões 

de escolaridade oferecidos às populações mais pobres do sistema público”. 

A modernidade foi e ainda é sinônimo de conquistas científicas e 

tecnológicas, estimulou uma das correntes de pensamento mais proeminentes do 

período que se desdobra até os dias de hoje, o positivismo. As aproximações do 

positivismo e do pragmatismo no fim do século XIX são evidenciadas por Henning 

(2009, p. 02). 

 

John Dewey (1859-1952) e Augusto Comte (1798-1857) foram, sem 
duvida, filósofos de grande magnitude a exercer significativa 
influência no pensamento filosofico-educacional no Brasil, a partir do 
final do século XIX e inicio do século XX, principalmente. O 
positivismo, por exemplo, já havia provocado uma reação 
significativa ao se posicionar diante da tradição imperante em nossa 
cultura levando, com isso, a um enorme impulso no desenvolvimento 
de nosso pensamento. O pragmatismo de Dewey, na seqüência, 
estrelou com grande presença, especialmente através de Anísio 
Teixeira, intelectual atuante no movimento da Escola Nova; este, já a 
partir da década de 20, se constituindo em um conjunto de medidas e 
ações para o enfrentamento do tradicionalismo educacional e o 
estabelecimento de um novo modelo renovador mais consoante com 
os novos tempos. 

 

Tal movimento renovador em tom de reformas do início do século 

XX possuía o intento de encontrar um novo rumo para a escola do período. A 

abordagem é pautada na corrente filosófica pragmatista, alicerçada pelo 

pensamento de John Dewey e por sua concepção de educação como reconstrução 

da experiência. Esse educador foi um dos que teve maior expressão nesse 

movimento liberal e reformador. Os princípios escolanovistas  foram encampados, 

no Brasil, por Anísio Teixeira, seu aluno. A perspectiva pragmática de John Dewey 

com relação a reconstrução da experiência serve de base para os pressupostos da 

Escola Nova.  
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O movimento reformador, do início do século XX, refletia a 
necessidade de se reencontrar a vocação da escola na sociedade 
urbana de massas, industrializada e democrática. De modo geral, 
para a corrente pedagógica escolanovista a reformulação da escola 
esteve associada à valorização da atividade ou experiência em sua 
prática cotidiana (CAVALIERE, 2002 p. 251). 

 
Novas demandas teóricas e sociais trouxeram adequações à 

educação brasileira em relação a educação integral. Conceitos foram trazidos por 

várias correntes de pensamento até os dias atuais, incorporando nuances e 

consequências externas e do contexto. 

Desde o período republicano até os dias de hoje, a escola somente 

teve maior expressividade quando o regime seriado foi instituído e foram formando-

se grupos de escolas para haver a possibilidade dessa nova ideia, a seriação. Esse 

modelo ficou conhecido como Grupo Escolar, estrutura que antecedeu o ensino 

primário. Para Brandão (2009, p. 100), desde a década de 1920 os gestores do setor 

público preocupavam-se com as condições da escola e do ensino desembocando, 

posteriormente, em ações e planos para a melhoria de instalações, isto é, a 

construção de prédios escolares (Grupos Escolares) e estruturas mais sólidas para o 

acesso a carreira de magistério.   

A escola, no início do século XX herdou muitas características do 

ensino elementar do século anterior, e traz outros aspectos que a modernidade 

aponta, especialmente, a mudança na jornada escolar e as dificuldades com o 

espaço físico, os horários de início e o término das aulas, os intervalos tanto dos 

alunos quanto dos professores, o que, de certa maneira, estava sendo disseminado 

pelo país afora inclusive para a cidade do Rio de Janeiro. 

Essa foi palco de transformações sociais e efervescência 

educacional quanto às reformas instaurando uma nova tradição pedagógica no início 

do século XX. Obviamente, as influências e princípios teórico-filosóficos e as 

experiências de vida dos Diretores da Instrução Pública da República tiveram grande 

relevância. Dentre eles estava Anísio Teixeira empodera dos elementos da Escola 

Nova que se instalava no Brasil. 

Assim como os dois últimos Diretores, Carneiro Leão e Fernando de 

Azevedo, Anísio Teixeira tinha como objetivo uma escola pública igual para todos e 

a implementação da educação integral, pois as crianças estariam em contato com 
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uma educação no sentido lato da palavra, ao invés daquela de período parcial para 

instrução elementar.   

Em sua gestão como Diretor de Instrução Pública da República, 

Anísio Teixeira participou ativamente do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova em 

1932, quando intentou a implantação 

 
[...] das divisões de prédios e aparelhamentos escolares e das 
bibliotecas e cinema educativo e do instituto de pesquisas [...] 
[...] Ainda cabe ressaltar a implementação das superintendências de 
educação física, recreação e jogos, de ensino e desenho e artes 
aplicada, de educação musical e artística (CHAVES, 2002, p. 48).  

 

Anísio Teixeira instala cinco escolas-laboratório em caráter 

experimental. Esse modelo não se expandiria para todo o país e era diferente nos 

métodos e na organização: 

 
As matérias, principalmente nessas escolas, deixariam de ser 
simples meios para se atingir determinados comportamentos 
idealizados e passariam a ser compreendidas como algo que na 
prática deslancharia novos modelos de comportamentos obtidos 
através de uma postura ativa frente ao conhecimento que, por sua 
natureza, se reconstruiria permanentemente junto com a própria 
atividade (CHAVES, 2002, p 49).    

 
Em seu projeto uma nova organização escolar se delineava e três 

dessas escolas-laboratório funcionavam no sistema “Platoon” criado nos Estados 

Unidos no início do século XX, que alicerçava seus princípios em torno do trabalho, 

do estudo e da recreação. Seus objetivos eram os de extrapolar o espaço físico da 

escola visando o aprendizado, e abranger não somente valores intelectuais e 

recreativos, mas ainda, cívicos e artísticos. Muito propício para o que estava por vir 

em nosso país, um forte nacionalismo e as erupções artísticas da semana de 1922.   

As escolas que adotaram esse modelo foram as que mais tiveram 

êxito no formato da educação integral formalmente preconizado. Ainda nesses 

moldes da escola “progressiva”, funcionava o horário-rodízio de turmas. Os 

estudantes entravam e saiam da instituição em horários distintos e, dessa forma, 

aumentava-se o número de matérias e a utilização de outros espaços para o ensino-

aprendizagem. De acordo com Chaves (2002, p. 52) “[...] teriam que ser ministradas 

em ambientes variados como parques recreativos, jardins, piscinas, salas de 

desenho e música, laboratórios, oficinas de carpintaria e mecânica e auditório [...]”. 

Essa estrutura possibilitou um maior contingente de matriculados.  
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Nas décadas de 1980 e 1990 a educação de tempo integral esteve 

novamente presente, não com tanta intensidade como na década de 1950 com os 

CAICS e CIEPS que tiveram o seu auge no estado do Rio de Janeiro recebendo 

apoio do governo, mas não se desenvolveu. 

 

2.2 CONTEXTO EDUCACIONAL CONTEMPORÂNEO E OS CONCEITOS DE 

EDUCAÇÃO INTEGRAL 

  

As consequências que governo atual apresenta, na área da 

educação, retrata as muitas incongruências de um ensino fundamental sucateado 

pelas políticas neoliberais a partir de 1990 com a abertura econômica e o Estado 

mínimo. Um exemplo é a evasão escolar no ensino fundamental e no ensino médio. 

Conforme Cavaliere:  

 

As recentes políticas públicas que buscam garantir a permanência 
das crianças nas escolas pelo menos até o final do período da 
obrigatoriedade revelam a percepção, por parte da sociedade, de 
que existe a necessidade de construção de uma nova identidade 
para a escola fundamental [...] (2009, p. 49).  

 
Na virada para o século XXI evidenciaram-se experiências de 

educação integral em várias cidades. Em São Paulo, implementou-se vários 

PROFIC – Programa de Formação Integral a Criança, que os alunos participavam de 

atividades dentro e fora da escola em turno estendido – manhã e tarde. 

De acordo com o Governo Federal, o Programa “Bolsa-escola”; as 

mudanças nos critérios de organização de turmas e de progressão escolar; a 

inclusão no currículo oficial de temas ligados à saúde; à ética e à cultura; a 

delegação a cada instituição escolar de maior autonomia para formulação de seu 

projeto pedagógico; a programação de “Dias Nacionais” da família na escola, são 

medidas que pretendem conquistar e fortalecer a adesão das crianças e suas 

famílias à escola, prolongando a permanência dos estudantes na instituição. 

Bastante superficial e pouco sistematizada, um novo formato para 

uma escola que associe a instrução escolar a uma forte ação no campo da 

socialização primária e da integração social está bastante difundida na esfera 

governamental. 
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A ampliação das funções da escola, de forma a melhor cumprir um 

papel sócio-integrador, vem ocorrendo. Exemplos como “Os amigos da Escola” 

ainda são bastante debatidos na esfera educacional. Muitos movimentos obtiveram 

êxito com essa abordagem, além de uma preocupação com a vida social e 

comunitária da escola, a autonomia dos alunos e um desenvolvimento global do 

indivíduo que esses programas do governo federal insistem em promover. Assim, 

destaca Cavaliere:  

  

Uma série de experiências educacionais escolanovistas 
desenvolvidas em várias partes do mundo, durante todo o século XX, 
tinham algumas das características básicas que poderiam ser 
consideradas constituidoras de uma concepção de escola de 
educação integral. As próprias denominações assumidas por estas 
escolas já indicam muito de seus objetivos. Entre elas, podemos citar 
as “escolas de vida completa” inglesas; os “lares de educação no 
campo” e as “comunidades escolares livres” na Alemanha; a “escola 
universitária” nos EUA; as “casas das crianças” orientadas por 
Montessori, na Itália; a “casa dos pequenos”, criada por Claparède e 
Bovet em Genebra; a “escola para a vida”, criada por Decroly em 
Bruxelas, e muitas outras mais (2002, p. 251). 

 
Para essa autora, a existência da escola de tempo integral e do 

aluno de tempo integral merecem maiores esclarecimentos. De acordo com os 

conceitos respectivos ela expõe: 

 
Os modelos de organização para realizar a ampliação do tempo de 
escola que vêm se configurando no País podem ser sintetizados em 
duas vertentes: uma que tende a investir em mudanças no interior 
das unidades escolares, de forma que possam oferecer condições 
compatíveis com a presença de alunos e professores em turno 
integral, e outra que tende a articular instituições e projetos da 
sociedade que ofereçam atividades aos alunos no turno alternativo 
às aulas, não necessariamente no espaço escolar, mas, 
preferencialmente, fora dele (CAVALIERE, 2009, p. 52). 
 

As propostas de educação de tempo integral implementadas terão 

como eixo diferentes concepções, levando em conta o contexto político, econômico 

e social, e as esferas de poder que a implementarão, que estarão a frente, inclusive 

os interesses político-partidários.  

Para Paro (1988, p.16) “[...] os projetos de escola pública de tempo 

integral parecem constituir, no momento presente, tentativas de sanar deficiências 

profundas em duas áreas específicas de políticas sociais – a educação e a da 

promoção social”. Entretanto, a escola pública de tempo integral, também, contribui 
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para a universalização da educação elementar para as camadas populares, pois em 

termos de intenções propositivas atingem uma rede de população escolarizável. 

 
Além disso, as propostas amparam-se no pressuposto de que 
somente a escola de tempo integral pode ser considerada 
verdadeiramente escola; logo, deduz-se que a universalização de 
verdade só se daria com a escola pública de tempo integral (PARO 
et al, 1988, p. 12).  

 
Esse autor afirma que as escolas de tempo parcial espalhadas em 

inúmeros cantos do território nacional não conseguem atingir níveis satisfatórios de 

qualidade, de espaço, equipamentos e material adequado. Nos documentos oficiais 

a universalização por meio da educação integral seria a saída mais ponderada e 

razoável. 

Para tanto, existe a necessidade de estabelecer nexos com as 

funções sociais da escola. A instrução como uma dessas funções participa da 

divisão social do trabalho no sentido de ampliar as condições laborais para o 

desempenho de atividades, que exigem e necessitam, portanto, a transmissão dos 

conhecimentos sistematizados e organizados. Segundo os autores “[...] a função 

instrucional da escola é de fundamental importância no sentido de garantir que as 

amplas camadas da população tenham acesso ao acervo cultural produzido 

historicamente pela humanidade” (PARO et al, 1988, p. 13).  

Muito além da instrução variáveis como o tempo e o espaço escolar 

devem ser consideradas no processo de implantação de escolas de tempo integral. 

Isto é, quanto ao tempo a preocupação se coloca na ampliação da jornada; e quanto 

ao espaço devemos observar as limitações de muitas estruturas municipais e 

estaduais, visto o sucateamento provocado pelo baixo investimento público. 

Algumas justificativas dos municípios que aderem a proposta da 

educação de tempo integral devem ser consideradas para entender como definem a 

função social da escola, tal como parcerias entre Secretarias da Educação e da 

Assistência Social em municípios como Londrina, e também com entidades do 

terceiro setor. Para Gonçalves (2006, p. 04):  

 

 
É importante ressaltar o caráter educativo do espaço-tempo escolar, 
pois muitas discussões a respeito da extensão do tempo, para o 
desenvolvimento das aprendizagens de crianças e jovens, 
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consideram, prioritariamente, outros espaços educativos, existentes 
além da escola (GONÇALVES, 2006, p.04). 

 

Em 2007 o Programa Mais Educação foi criado para nortear a 

questão educacional e política voltada para a ampliação da jornada escolar.    
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3  Análise de documentos 

  
 

O Programa Mais Educação foi instituído pela Portaria 

Interministerial nº17/2007; pelo Decreto n° 7.083, de 27 de janeiro de 2010 e pelas 

primeiras ações do Plano Nacional da Educação (PNE). Esse programa é 

operacionalizado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade (SECAD-MEC), em parceria com a Secretaria de Educação Básica 

(SEB-MEC), por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e está dentro das ações 

propostas pelo Plano Nacional da Educação (PNE), Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 

2001, elaborado pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com entidades, 

associações, sindicatos e secretarias de educação embasado em grande medida na 

LDB - Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional . Posteriormente, seis 

anos depois ocorre uma reformulação do PNE. 

Na legislação atual o Plano Desenvolvimento da Educação traz à 

tona, a educação integral já presente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9394/1996) nos artigos 34 e 87; no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº 9089/1990) e no Fundo Nacional de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério (Lei nº 

11.494/2007). 

 
O PDE é um plano executivo organizado em torno de quatro eixos 
norteadores: educação básica, educação superior, educação 
profissional e alfabetização; é composto por mais de quarenta 
programas e ações – dentre os quais destacamos o Programa MAIS 
EDUCAÇÃO – que objetivam das consequências às metas 
quantitativas estabelecidas pelo PNE (BRASIL, 2009, p. 12). 

  

O objetivo do “Mais Educação” é dar maior acesso a educação em 

territórios vulneráveis definidos pela articulação das Secretarias Municipais da 

Assistência Social, da Cultura, do Esporte, da Saúde, e demais políticas. No entanto, 

esse programa também se destina ao trabalho com oficinas pedagógicas, que de 

acordo com Brasil (2009) se coprometem com a qualidade do ensino, a equidade e 

as potencialidades dos indivíduos. A sua sustentabilidade financeira é garantida pelo 

FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação. 
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Conforme o PDE (Brasil, 2009) existem 28 diretrizes que destacam a 

adoção de práticas tais como aulas no contraturno, estudos de recuperação e 

progressão parcial e até mesmo, a ampliação da permanência do aluno em 

instâncias quer extraescolar ou por meio da articulação de ações, projetos e de 

programas do Governo Federal ampliando, portanto, a oferta de saberes, métodos, 

processos e conteúdos educativos. Nesse sentido, a Portaria Interministerial nº 17 

de 24 de abril de 2007 dispõe: 

 

Parágrafo único: O programa será implementado por meio do 
apóio a realização em escolas e outros espaços sócio culturais, 
de ações socioeducativas no contra turno escolar, incluindo os 
campos da educação, artes, cultura, esporte, lazer, 
mobilizando-os para a melhoria do desempenho educacional, 
ao cultivo de relações entre professores, alunos e suas 
comunidades, à garantia da proteção social da assistência 
social e a formação para a cidadania [...] (BRASIL, 2007, p. 5-
6). 

 

As ações socioeducativas citadas acima visa propiciar aos alunos 

possibilidades de melhoria no desempenho escolar, o estreitamento da relação com 

professores, maiores vivências em suas comunidades, proteção social e a formação 

para a cidadania. Algumas temáticas foram consideradas ainda nesse documento: 

direitos humanos, consciência ambiental, novas tecnologias, comunicação social, 

saúde e consciência corporal, segurança alimentar e nutricional, convivência e 

democracia, compartilhamento comunitário e dinâmicas de rede. 

O Programa Mais Educação, como estratégia para alcançar níveis 

ideais de aprendizagens nas escolas públicas que apresentem o IDEB inferior a 2,9, 

busca implementar a educação integral em escolas de 54 municípios no ano de 

2008. A educação integral atuaria na garantia da proteção e do desenvolvimento 

integral às crianças e adolescentes afetadas pelo acesso e a produção de 

conhecimentos; as relações sociais entre diferentes culturas e gerações; nas formas 

de comunicação; na maior exposição nos efeitos das mudanças em nível local, 

regional e internacional.  

De acordo com o Programa (Brasil, 2009, p. 24) “A concepção de 

educação que sustenta o Programa afirma o potencial educativo de amplo espectro 

das políticas setoriais: Assistência Social, Ciência e Tecnologia, Cultura, Educação, 

esporte, Meio Ambiente”. Possui, portanto, nova forma de gestão política, ou seja, a 
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intersetorialidade. Para que a educação integral se concretize propõe ações que 

pretendem articular e integrar essas políticas, principalmente contemplando os 

direitos e deveres das crianças, adolescentes e jovens.  

Seis Ministérios devem se articular e apoiar essa proposta de 

educação integral por meio do Programa Mais Educação e demarcam sete pontos 

para a sua efetivação: acompanhamento pedagógico; meio ambiente; esporte e 

lazer; direitos humanos e cidadania; cultura e artes; inclusão digital e comunicação; 

e saúde, alimentação e prevenção às adversidades sociais. 

O documento ainda destaca que as políticas públicas, 

historicamente, foram criadas para atuarem isoladas e com o Programa Mais 

Educação se busca realizar a mobilização dos agentes do processo educativo e 

incorporar, porém, uma lógica baseada em consensos, objetivando o alcance de 

pontos em comum, de maneira estratégica. No quadro abaixo é possível visualizar 

os diversos programas ministeriais. 

Quadro 1 

Ciência e Tecnologia 

-Casa Brasil Inclusão Digital 

-Centros Vocacionais Tecnológicos 

-Centros e Museus da Ciência 

Desenvolvimento Social 

e Combate a Fome 

-Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (CREAS) 

-Programa Atenção Integral à Família 

-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 

-Pró-Jovem Adolescente 

Educação 

 

-Com-Vidas – Comissão de Meio Ambiente e 

Qualidade de Vida 

-Educação em Direitos Humanos 

-Educação Inclusiva: Direito à Diversidade 

-Educar na Diversidade 

-Escola Aberta 

-Escola que Protege 

-Juventude e Meio Ambiente 

-Salas de Recursos Multifuncionais 

-Pro Info 



24 

 

Meio Ambiente 

-Municípios Educadores Sustentáveis 

- Sala Verde 

- Viveiros Educadores 

Cultura 

- Casas do Patrimônio 

- Cineclube na Escola 

- Cultura Viva 

Esporte 
- Esporte e Lazer na cidade 

- Segundo Tempo 

Fonte: Programa Mais Educação: gestão intersetorial do território. (Brasil, 2009). 

 

Na forma de lei, os direitos sociais foram uma conquista da 

sociedade perante as numerosas injustiças sociais, políticas e econômicas que 

assolaram nosso pais, principalmente e não só após a abertura econômica. A 

Constituição Federal do Brasil (1988), a chamada “Constituição Cidadã” dispõe o 

seguinte como medida de contenção: 

  

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 
 

Na perspectiva territorial da política de Assistência Social, a região 

que a escola está inserida, o seu entorno possui peculiaridades, um conjunto 

articulado de políticas terá maior demanda do que outras. Quanto ao planejamento 

da ação governamental, o Programa “Mais Educação” se baseia em grande medida 

nos dados do IDEB para escolher as instituições de ensino para a implementação da 

proposta de educação integral. Esse mesmo documento ainda possibilita 

comparativos por meio do IDEB de várias regiões do país, inclusive, uma média 

nacional por localidades que incluiria metas a serem alcançadas (BRASIL, 2007).  

A Gestão Político-Pedagógico conta com agentes sociais, iniciativas 

federais, estaduais e municipais do governo e da sociedade civil, principalmente, 

quanto aos recursos humanos, técnicos e metodológicos, além do monitoramento e 

da avaliação das ações acordadas. Isto é, “O Programa Mais Educação convoca 

capacidades instaladas nos territórios para uma intervenção que busca sinergia 
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entre iniciativas federais, estaduais, municipais, governamentais e da sociedade 

civil”. (BRASIL, 2009, p. 42). 

As três esferas do governo possuem instâncias deliberativas e 

consultivas atingindo órgãos e instituições importantes nessa gestão. Num segundo 

momento as discussões avançam para o plano “micro”, isto é, a escola e a 

comunidade.  

 

3.1 PROPOSTA DE AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE 

LONDRINA 

  
O município de Londrina, mesmo antes da criação da Portaria 

Interministerial nº 17 do MEC a partir, de 1992, tem se ocupado em formatar uma 

proposta de educação integral. As Instituições pioneiras foram a Escola Oficina 

Áurea Alvim Tóffoli na região leste; o CAIC José Joffily, no Jardim Santiago, o CAIC 

Dolly Jess Torresin, no Conjunto União da Vitória, e a Escola Oficina Elias Kauan. 

Do ano de 2009 até 2012 o número dobrou – de 13 escolas passou para 26. Umas 

com oito horas de jornada diárias, outras com seis. Portanto, de acordo com o que o 

município estabelece: 

 
Só faz sentido pensar na ampliação da jornada escolar, ou 
seja, na implantação de escolas de tempo integral, se 
considerarmos uma concepção de educação integral com a 
perspectiva de que o horário expandido represente uma 
ampliação de oportunidades e situações que promovam 
aprendizagens significativas (LONDRINA, 2012, p.6). 

 

As DPEM - Diretrizes Pedagógicas das Escolas Municipais com 

Ampliação de Jornada da Secretaria Municipal da Educação de Londrina situa a 

apropriação da produção cultural universal como um mediador da formação do 

gênero humano e da formação do indivíduo. E “[...] por meio das relações sociais, 

desde o seu nascimento, apropria-se das atividades da vida cotidiana, constituídas 

pelos objetos, pela linguagem, pelos usos e costumes, de forma espontânea [...]” 

(LONDRINA, 2012, p.5). Nessa perspectiva a escola pressupõe uma 

intencionalidade de maneira substancial e objetiva. 

A proposta pedagógica caracteriza a educação integral como 

“modalidade diferenciada” que conta com oficinas pedagógicas. Essas oficinas 
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devem proporcionar o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. As atividades 

devem estar voltadas à melhoria da qualidade do ensino, visto que, serão as 

demandas da comunidade local que se almeja. 

As oficinas pedagógicas ocorrem dentro das propostas pedagógicas 

que cada instituição escolar encampa para determinado período e visam o trabalho 

de continuidade das demais disciplinas do currículo escolar funcionando no sistema 

de contraturno. À medida que as aulas e as oficinas na escola ocorrem, a 

interdisciplinaridade, dentro do currículo, deve se fazer presente no intuito de captar 

as análises, discussões, registros, produções e conclusões que entrelaçam as ações 

nos dois turnos. É possível visualizar abaixo, quadros contendo as oficinas 

pedagógicas em algumas regiões da c 

idade de Londrina que, até junho de 2012, estavam sendo ofertadas. 

Quadro 2 - Escola Municipal José Gasparini (Região Norte) 

EIXOS OFICINAS PEDAGÓGICAS  

Linguagem Oral e Escrita 
 e Matemática 

 Língua Estrangeira (Inglês) 

 Literatura 

 Xadrez 

Linguagem Artística,  
Lúdica e Esportiva 

 Arte 

 Música / Musicalização 

 Desporto-beisebol e futsal 

 Brinquedoteca 

 Recreação 

 Jogos Pedagógicos 

Formação Pessoal, 
Formação Socioambiental 

 e Ciência e Tecnologia 

 Laboratório de Ciências 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Londrina 
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Quadro 3 - Escola Municipal Armando Rosário Castelo - Distrito de Paiquerê (Região 
Sul) 
EIXOS OFICINAS PEDAGÓGICAS  

Linguagem Oral e Escrita 
 e Matemática 

 Língua Estrangeira (Inglês) 

 Literatura Infantil 

Linguagem Artística,  
Lúdica e Esportiva 

 Arte 

 Música / Musicalização 

 Desporto  

 Recreação 

 Brinquedoteca 

Formação Pessoal,  
Formação Socioambiental  

e Ciência e Tecnologia 

 Memória e Patrimônio Cultural 

 Meio Ambiente 

 Informática 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Londrina 
 
 
Quadro 4 -  Escola Municipal Aristeu dos Santos Ribas ( Região Norte) 

EIXOS OFICINAS PEDAGÓGICAS 
 

Linguagem Oral e Escrita 
 e Matemática 

 

 Língua Estrangeira (Inglês) 

 Jogos de Raciocínio 

 Leitura 

Linguagem Artística,  
Lúdica e Esportiva 

 Arte (teatro, dança, arte visual e arte 
plástica) 

 Música / Musicalização 

 Desporto 

 Atividades Circenses 

 Tênis de Mesa 

Formação Pessoal,  
Formação Socioambiental  

e Ciência e Tecnologia 

 Cidadania 

 Higiene Corporal 

 Culinária 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Londrina. 

 

 

A ampliação da jornada escolar nos estabelecimentos de ensino ou 

em entidades do terceiro setor pressupõe condições adequadas para o seu 

funcionamento, isto é, locais que possuam estrutura física para o tempo ser 

ampliado, para que o aluno participe, em outro turno, de atividades educativas, no 

caso das organizações não governamentais, socioeducativas. Com relação a essa 

questão, o documento do município expõe: 
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A escola com ampliação de jornada deve apresentar condições 
adequadas, tanto físicas como organizacionais, um corpo docente, 
salas e mobiliário adequados ao número de alunos entre outros 
aspectos para que seu caráter de funcionalidade seja uma 
conseqüência das relações democráticas vividas em seu interior 
(LONDRINA, 2012, p. 6). 

 
 

O Polo Grêmio localizado na região leste da cidade, vinculado a 

Secretaria Municipal da Educação, recebeu até o final do ano de 2011 alunos de, 

pelo menos, cinco escolas próximas para atividades no contraturno escolar. Esse 

local possui piscinas, saunas, lago, dentre outros espaços. No entanto, um aparato 

limitado e pouca segurança para abrigar todos os dias cerca de 150 alunos.  

Segundo a coordenadora do espaço, o “Greminho” (Polo Grêmio) como é chamado 

pela comunidade, possui parceria com o Programa Mais Educação permitindo nesse 

espaço diversos projetos e oficinas. Essas que estavam sendo oferecidas não 

reiniciaram em 2012 devido às reformas na sauna, nas piscinas, em salas para 

abrigar um contingente de pelo menos 20 alunos e a segurança do lago, além disso 

a suspensão das licitações para o transporte escolar no município para essa 

finalidade. Outros serviços sócio educativos, culturais e esportivos vinculados ou não 

a esfera governamental também fazem parte das instituições que estabelecem 

parcerias com a escola. Como exemplos temos: Projeto Futuro, Projeto Viva Vida, 

Associação Mãos Estendidas (AME), “A rua dança a cidade”, Meprovi Pequeninos, 

Associação Solidariedade Sempre, Epesmel, dentre outros.  

As atividades com crianças e adolescentes nos Serviços Sócio-

educativos estão baseadas na Política Nacional de Assistência Social, na LOAS (Lei 

Orgânica da Assistência Social) e no SUAS (Sistema Único da Assistência Social), 

especificamente, na proteção social básica. 

 

A proteção social básica tem por objetivo contribuir para a 
prevenção de situações de risco social por meio do desenvolvimento 
de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários (BRASIL, 2005, p. 9). 

 
Muitos serviços de cunho socioeducativos mantém essa proposição 

da Secretaria Municipal de Educação como citado, tornando espaços educativos, 

locais como as Unidades Básicas de Saúde, Hospitais, Bibliotecas, Hortas, quadras 

poliesportivas, Centros Comunitários, vielas, Clubes, outros espaços públicos, e até 

mesmo na iniciativa privada. 
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3.2 PROPOSTA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA 

 

A Proposta Pedagógica do Município de Londrina (PPML) é de 2009 

e contém orientações metodológicas para a educação básica advinda do município. 

Contém normativas gerais que as unidades escolares devem contemplar como 

forma de estabelecer uma direção aos trabalhos desempenhados no decorrer do 

ano letivo. Cada escola elabora também a sua proposta pedagógica adequando a 

realidade do entorno escolar e particularidades internas. 

Essa atual Proposta Pedagógica (2009) inicia-se com orientações à 

educação infantil quanto a construção da identidade e a formação do professor 

objetivando a qualidade nessa etapa; a gestão participativa com a comunidade e 

família; a organização do trabalho educativo, isto é, “[...] condições que 

consideramos fundamentais para estruturar um trabalho educativo de excelência, 

como acreditamos que todas as crianças merecem” (LONDRINA, 2009, p. 5). 

Na educação fundamental, o documento suscita a discussão do 

ensino fundamental de nove anos na rede municipal de ensino, que possui o objetivo 

de aumentar o convívio escolar das crianças. E seus princípios devem ser 

concretizados com conhecimentos advindos de atividades internas e externas à sala 

aula. Dessa forma: 

 
No caso das séries/anos iniciais do ensino fundamental, a 
aprendizagem da língua escrita; o desenvolvimento do 
raciocínio matemático e a sua expressão em linguagem 
matemática; a ampliação de experiências com temáticas 
ligadas a outras áreas do conhecimento; a compreensão de 
aspectos da realidade com a utilização de diversas formas de 
expressão e registro [...] (LONDRINA, 2009, p. 24).  

 

A Lei Federal nº 11.274 de 6 de fevereiro de 2006 amplia o ensino 

fundamental para nove anos, com a matrícula obrigatória de crianças com seis anos 

de idade, e estabelece prazo de implantação, pelos sistemas, até 2010. A cidade de 

Londrina implantou em 2009 com “data de corte” até o início de cada ano letivo. Os 

aspectos pedagógicos devem ser efetivados... 

[...] considerando as experiências prévias das crianças com o 
mundo da linguagem, da cultura corporal, arte, espaço, história 
de vida, forma de investigação e pesquisa nas ciências, em 
seus espaços familiares, sociais e escolares e, também, o 
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tempo anterior de freqüência na escola (LONDRINA, 2009, p. 
29). 

 

Tal Proposta Pedagógica perpassa todas as áreas do conhecimento 

que essa etapa contempla, ano a ano, caracterizando os procedimentos, objetivos 

gerais, os conteúdos, instrumentos para diagnóstico, a sequência didática a ser 

seguida; também traz sugestões de como avaliar. Em todas as disciplinas é 

apresentada uma discussão teórica e, posteriormente, quadros relacionando 

objetivos, conteúdos e procedimentos didáticos. Algumas áreas como história 

pautam sua disciplina por meio de eixos norteadores; em artes aparecem as artes 

visuais, a dança, a música, o teatro, que também estabelecem orientações 

pedagógicas. Na educação física orienta-se para o trabalho com os jogos, 

brincadeiras que extrapolem o simples treino de jogos pré-desportivos.  

Alguns dos procedimentos metodológicos importantes da educação 

infantil também são explorados nessas oficinas pedagógicas: o trabalho por projetos, 

aulas interdisciplinares com o lúdico presente.   
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4  EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, CIDADANIA E COMPETÊNCIAS: 

DISTINTAS VISÕES E FUNÇÕES. 

 

Após duas décadas da Conferência de Educação para Todos - 

Declaração de Jomtein, o resultado no Brasil da Conferência de Educação para 

Todos, em 1990 na Tailândia, conforme Libâneo (2012) tem sido um retrocesso 

quanto aos temas que ela se propôs a melhorar (universalização, descentralização 

da gestão, Parâmetros Curriculares Nacionais, ensino a distância, sistema nacional 

de avaliação, política do livro didático, etc), e, inclusive contribuiu negativamente 

para nossa educação. Os encontros posteriores dos organismos internacionais 

tendo a frente o Banco Mundial foi aprovado no Brasil o documento chamado Plano 

Decenal de Educação Para Todos (1993 – 2003) e que perdurou em instâncias 

governamentais até 2010.   

Com esse quadro é necessário haver mudanças e a educação de 

tempo integral exige que repensemos a escola, e cabe a população em seu entorno 

gerar essa discussão. Para que queremos escola? Qual escola queremos ter? 

Questões essas, a principio, moduladoras de uma mudança possível. 

A Declaração Mundial sobre Educação para Todos apresenta o 

fracasso da escola tradicional conteudista e livresca, das provas e exames, 

reprovações e relações autoritárias perante os novos contextos do século XXI. A 

escola há anos vem apresentando uma qualidade aquém do que a sociedade 

capitalista necessita.  Hoje as políticas educacionais provenientes, principalmente, 

do Banco Mundial se baseiam em requisitos mínimos de ensino preconizados 

inclusive por esse documento: 

Busca-se, então, outro tipo de escola, abrindo espaços e tempos que 
venham atender às necessidades básicas de aprendizagem 
reduzidas a necessidades mínimas, tomadas como eixo do 

desenvolvimento humano (LIBÂNEO, 2012, p. 17). 

 

A educação integral, por meio das recomendações das agências 

multilaterais vem ampliando tempos e espaços, além de restringir o currículo. 

Os compromissos que o governo brasileiro assume, de garantir a 
satisfação das necessidades básicas de educação de seu povo, 
expressam-se no PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO PARA 
TODOS, cujo objetivo mais amplo é assegurar, até o ano 2003, a 
crianças, jovens e adultos, conteúdos mínimos de aprendizagem que 
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atendam a necessidades elementares da vida contemporânea 
(BRASIL, 1993, p. 12-13). 

 
 

O Plano Decenal traz em seu bojo o estabelecimento da satisfação 

de necessidades básicas de aprendizagem, incentivos a determinadas áreas em 

detrimento de outras e a ênfase na cidadania. Uma cidadania domesticadora e 

superficial, ou seja, um modelo de escola para a massa. Segundo Libâneo (2012, 

p.23 apud Charlot, 2005) “a visão de educação imposta por organismos 

internacionais produz o ocultamento da dimensão cultural e humana da educação 

[...]”.  

Constituir atitudes cidadãs não é algo mecânico,  que com uma 

técnica se ensina. Entretanto, no capítulo IV do ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990) temos a descrição do direito à 

educação assim expresso: 

 
Art. 53. A criança e o adolescente tem direito a educação visando ao 
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 
I – Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II – direito de ser respeitado por seus educadores 
[...] 

 

Sobre a cidadania tão debatida nos dias atuais, a Proposta 

Pedagógica de Londrina (2009, p. 428) contempla que “o trabalho nas Oficinas 

Pedagógicas deverá proporcionar o desenvolvimento do senso crítico, senso de 

responsabilidade, cooperação, sociabilidade, reflexão coletiva e individual”. Essas 

oficinas deverão apoiar às disciplinas do currículo da escola integral.  

Como cidadãos, participamos de maneira irrisória nos espaços e 

instâncias deliberativos que a sociedade oferece, ora por desconhecermos as 

discussões ora por não dispormos de tempo para esse acompanhamento 

sistemático. Assim:  

Eis que as vítimas dessas políticas, aparentemente humanistas, são 
os alunos, os pobres, as famílias marginalizadas, os professores. O 
que lhes foi oferecido foi uma escola sem conteúdo e com um 
arremedo de acolhimento social e socialização, inclusive na escola 
de tempo integral (LIBÂNEO, 2012, p. 24). 

Nesse sentido, a escola promovida pelos organismos internacionais 

provê um papel socializador muito forte com o viés do acolhimento social. Para 

Libâneo (2012, p. 18) “Em síntese, a aprendizagem transforma-se numa mera 
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necessidade natural, numa visão instrumental desprovida de seu caráter cognitivo, 

desvinculada do acesso as formas superiores de pensamento”.  

A proposta de educação integral e cidadania de Brandão (2009) 

passa pela qualidade do ensino, pelo sucesso escolar, pelas relações do aluno com 

a família, além da formação docente, e para a autora existem algumas condições 

que poderiam justificar a proposta de escola em tempo integral. 

São proposições passíveis de ocorrerem e serem implantadas em 

escolas públicas, isto é, o tempo ampliado teria a função de preencher atividades de 

estudos dirigidos, experiências com faixas etárias distintas, acompanhamento 

pedagógico à crianças de camadas populares cujas famílias não tiveram acesso a 

escolaridade fundamental; de organizar projetos coletivos e interdisciplinares, de 

trabalhos em equipe e práticas desportivas e culturais.  

A ampliação da jornada escolar e o alargamento dos anos que a 

escola se limita – o ensino de nove anos, caracteriza um movimento horizontal e 

verticalizado da escola. Esse conceito é discutido por Saviani (1994) na concepção 

de hipertrofia da escola o qual se atribui tudo que é educativo adentra a instituição, 

isto é, a escola. É estendida tanto no sentido vertical quanto horizontal, no primeiro a 

instituição é alargada para cima e para baixo, isto é, 3º, 4º graus e pré-escola.  

Já na questão horizontal, Saviani (1994, p. 158) explana a extensão 

da permanência dos alunos na escola: 

  
Também, se advoga o alargamento da escola no sentido horizontal, 
ou seja, a expansão do tempo de permanência nas escolas. Está na 
ordem do dia a defesa da jornada de tempo integral, 8 horas por dia.  
 

Saviani (1994, p. 158) sintetiza: 

Ocorre assim um alargamento vertical e horizontal da escola: vertical 
na medida em que ela é demandada para cima (níveis superiores de 
ensino) e para baixo (educação infantil); horizontal no sentido de 
alargar o tempo de permanência na escola. Além disso, passou-se a 
exigir dela o cumprimento de funções assistencialistas (merenda, 
assistente social etc.), que vão além do pedagógico. 

 

Porém, para Brandão (2009, p. 106), “[...] o tempo integral parece-

me ser uma condição de cidadania escolar para crianças e jovens que são, até hoje, 

penalizados pela baixa qualidade do ensino que o sistema público lhes oferece, 

apesar das honrosas exceções”. No entanto, a autora “[...] repulsa qualquer tipo de 

proposta que se norteia a partir da solução de problemas sociais”.  
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Para a pesquisadora uma proposta de educação integral se justifica 

por uma escola de qualidade, isto é, que os alunos tenham acesso aos 

conhecimentos legitimados pelos currículos dos sistemas escolares (BRANDÃO, 

2009, p. 105).  

Tanto a Proposta Pedagógica, da escola quanto as Diretrizes 

Municipais para Educação Integral não conseguem sustentar e/ou evidenciar como a 

qualidade do ensino ocorre, nesse contexto de ampliação da jornada, pois não se 

manifesta nesses documentos propostas com ações concretas no campo 

pedagógico e muito menos no setor estrutural. Prevalecem posturas abrangentes e 

polissêmicas. 

 
Não se trata apenas de ampliar a carga horária, mas ampliar com 
qualidade e objetivos bem definidos por todos os envolvidos no 
ensino – aprendizagem, para que promovam aprendizagens 
significativas (LONDRINA, 2009, p. 427). 
Logo não é qualquer atividade que promove a aprendizagem 
(LONDRINA, 2009, p. 428).   

 
 

O documento não avança em direção alguma, pois não completa o 

argumento que pressupõe a qualidade do ensino, visto que, considera não tão 

somente importante o aumento da carga horária, mas também, a maneira como será 

implementada a proposta de ampliação e a sua manutenção. Para ampliar nosso 

conhecimento, o conceito de aprendizagem significativa de Ausubel (1980) explícito 

na citação é caracterizado como um conhecimento prévio que o aluno traz do 

cotidiano e se incorpora a novos conceitos que integram uma nova estrutura (novos 

conceitos).  

É visível a contradição presente nos documentos, pois pressupõe 

conhecimentos prévios dos alunos, e também, apresentam-se vários quadros 

mostrando os conteúdos de cada ano escolar. O conhecimento não é construído, 

nem problematizado com eles e sim transmitido mecanicamente. Esta temática será 

retomada mais adiante. 
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4.1 – CAPACIDADES E COMPETÊNCIAS NA ESCOLA PÚBLICA 

 
A educação de tempo integral estabelecida pelas Diretrizes 

Pedagógicas para o Município de Londrina (2012) apresentam como objetivo as 

competências para a formação de sujeitos, cujos saberes levarão para a vida 

participativa e democrática. 

Duarte (2008) pontua as aproximações da pedagogia das 

competências à escola nova, ao construtivismo e ao aprender a aprender. E 

estabelece um debate sobre concepções de órgãos internacionais que orientam as 

políticas educacionais e seus princípios em documentos que orientam a política 

educacional no nosso pais. 

Os documentos nos quais a análise de Duarte (2008) se baseia são 

provenientes do Relatório da Comissão Internacional da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 1998), conhecido como 

Relatório Jacques Delors e os Princípios e Fundamentos dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

O primeiro paradigma que esses documentos expõem, centra-se na 

máxima “o aluno deve aprender sozinho, sem intervenções para que se construa a 

sua autonomia”, que venha a ter capacidade de acessar uma aprendizagem 

significativa por ele mesmo. Para Duarte (2008, p. 9), 

 

[...] trata-se do fato de que as pedagogias do “aprender a aprender” 
estabelecem uma hierarquia valorativa, na qual aprender sozinho 
situa-se em um nível mais elevado que o da aprendizagem 
resultante da transmissão de conhecimentos por alguém. 

 
O autor entende que também há possibilidades para uma pedagogia 

voltada à construção da autonomia via transmissão de conhecimento. Ressalva que 

o destaque do Relatório Delors ao “aprender”, desenvolver e elaborar um método 

científico é dominante, e torna o aprender a aprender mais importante do que o 

próprio conhecimento advindo da ciência. “Esse segundo posicionamento valorativo 

não pode ser separado do primeiro, pois o indivíduo só poderia adquirir o método de 

investigação e só poderia “aprender a aprender” por meio de uma atividade 

autônoma” (DUARTE, 2008, p. 9). As Diretrizes Municipais para Educação Integral 

afirma: 
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O currículo elaborado de acordo com os princípios da Escola de 
Tempo Integral deverá pautar-se na formação de sujeitos críticos, 
autônomos e com as competências necessárias para participar 
coletivamente em uma sociedade democrática [...] (LONDRINA, 
2012, p.7).  

 

A conformidade da política educacional do município de Londrina à 

pedagogia do ”aprender a aprender” é bastante similar quando o assunto é 

competência. Esse relatório do início da década de 1990 converge no mesmo 

posicionamento do município de Londrina em suas Diretrizes educacionais embora 

tenham se passado mais de duas décadas, e Libâneo (2012, p. 19) acrescenta: “Na 

Declaração de Jomtein, o conceito de aprendizagem refere-se à aquisição de 

capacidades, atitudes e comportamentos necessários à vida [...]”. 

Outro posicionamento considera que para haver aprendizagem por 

parte da criança as demandas devem vir delas mesmas. Conforme Duarte (2008, p. 

11) “é preciso que a educação esteja inserida de maneira funcional na atividade da 

criança [...]” isto é, por meio das necessidades delas.  

O último fundamento das “pedagogias do aprender a aprender” é 

que a escola deve preparar seus alunos para uma sociedade dinâmica, em 

constante movimento.  

[...] vivemos em uma sociedade dinâmica, na qual as transformações 
em ritmo acelerado tomam os conhecimentos cada vez mais 
provisórios, pois um conhecimento que hoje é tido como verdadeiro 
pode ser superado em poucos anos ou mesmo em alguns (DUARTE, 
2008, p. 11). 
 

Para Duarte (2008) a sociedade do conhecimento se apresenta 

criando ilusões. O autor afirma que “A assim chamada sociedade do conhecimento é 

uma ideologia produzida pelo capitalismo, é um fenômeno no campo da reprodução 

ideológica do capitalismo”. E se mostra de maneira “romântica” e apelativa por meio 

de argumentos, que quando experienciados produzem efeitos irreais. A função 

ideológica dos referências das pedagogias do aprender a aprender... 

 

[...] seria justamente a de enfraquecer as críticas radicais ao 
capitalismo e enfraquecer a luta por uma revolução que leve a uma 
superação radical do capitalismo, gerando a crença de que essa luta 
teria sido superada pela preocupação com outras questões “mais 
atuais”, tais como a questão da ética na política e na vida cotidiana 
pela defesa dos direitos do cidadão e do consumidor, pela 
consciência ecológica, pelo respeito às diferenças sexuais, étnicas 

ou de qualquer outra natureza (DUARTE, 2008, p. 15). 
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Essas ilusões podem ser assim resumidas: o conhecimento nunca 

foi tão democratizado; a capacidade de mobilizar o conhecimento é mais importante 

do que a aquisição desse conhecimento; o conhecimento é uma construção 

subjetiva; o conhecimento não possui hierarquia, e por fim, os grandes problemas da 

humanidade serão superados por exemplos de sucesso. 

Na passagem abaixo vemos que há convergência entre a Proposta 

Pedagógica do Município e a “segunda ilusão” que Duarte (2008) apresenta: 

 
[...] as crianças carregam consigo um conjunto de características 
comuns e outras singulares. Em comum está o fato de que todas 
elas nascem com infinitas possibilidades para desenvolver 
capacidades: brincar, correr, pular, cantar, desenhar, dançar, ler, 
escrever e tantas outras, mesmo aquelas com necessidades 
educativas especiais. Essas capacidades estão intimamente ligadas 
ao desenvolvimento humano: físico, cognitivo, social e afetivo 
(LONDRINA, 2009, p. 29). 

 

Com relação às considerações acima, o segundo posicionamento de 

Duarte (2008) é destacado no sentido de que a autonomia evidenciada em seu 

artigo, embasada na pedagogia do aprender a aprender, está em consonância com 

essa Proposta do Município que insere conceitos de desenvolvimentos de 

capacidades. 

À luz dessas capacidades apresentadas pelo Relatório Delors e a 

identificação dos elementos culturais presentes na Pedagogia Histórico-crítica, que 

precisam ser assimilados pelos alunos, surge uma dicotomia, e o objetivo com isso é 

vislumbrar sistematicamente o nível de relevância desses elementos da cultura 

presentes nas propostas educacionais. Para Saviani (1991, p. 21) “[...] trata-se de 

distinguir entre o essencial e o acidental, o principal e o secundário, o fundamental e 

o acessório”. Dependendo da proposta de ampliação da jornada escolar, essa 

discussão é de suma importância. Compreender como a competência tende a ser 

tratada confusamente (ora como conteúdo, ora subjetivamente).  

Portanto, a competência técnica, profissional, se traduz no domínio 

adequado do saber escolar a ser transmitido. E também, junto a ela a habilidade 

pode ajudar a entender que caminho seguir, de organizar e transmitir esse saber. A 

proposta da educação integral perpassa por essa questão. 
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Quanto a essa competência do profissional, consideremos também, 

a exigência para uma articulação integrada sobre a práxis da rotina escolar, o 

entendimento sobre a distribuição dos períodos de aula, os critérios de matrícula e 

agrupamentos de classe, o currículo e os métodos de ensino. Isto é, o que Saviani 

(1992, p. 37) salienta “[...] compreende o domínio teórico e prático dos princípios e 

conhecimentos que regem a instituição escolar”. A questão política da competência 

técnica se apresenta em Saviani (1992, p. 37) com uma instituição escolar a qual: 

“Ela configura como um dos espaços em que os interesses contraditórios próprios 

da sociedade capitalista entram em disputa pela apropriação do conhecimento”. 

Essa prática politizada evidencia uma abordagem técnica onde os interesses 

desempenharão sua finalidade realmente política.   

 

Por essa oposição o professor foi sendo paulatinamente esvaziado 
dos seus instrumentos de trabalho: do conteúdo (saber) e depois, do 
método (saber fazer), restando-lhe agora quando muito, uma técnica 
sem competência (Saviani, 1992, Cury, p.2). 

 

Ao professor e sua prática não cabe o fardo do fracasso escolar, 

visto que, ele é também parte dos dominados, vitima da situação social injusta e 

opressora.  Segundo as agências multilaterais recai quase que inteiramente no 

professorado por sua incompetência em ministrar o saber escolar e parte dela, 

política, fica evidente também uma tarefa árdua e exigente na luta política, ou seja, 

na articulação e organização coletiva dos professores. 

A apropriação do conhecimento pelo dominado se torna uma 

necessidade frente o que MELLO (1982, apud Saviani, 1992, p. 38) aponta: 

 
A reivindicação dos dominados não se manifesta organizada e 
explicitamente enquanto tal. Há que lê-la na rebeldia, na passividade, 
na agressividade e na apatia das crianças pobres, que desafiam a 
proposta curricular e problemática da escola básica. Há que lê-la 
sobretudo nos índices de fracasso escolar. 

 
A relação entre a competência técnica e o compromisso político, 

baseados numa bagagem cultural e de contextualização histórica é primordial para 

que seu quadro de professores e a escola tenha sucesso. De acordo com Saviani 

(1992, p. 42-43) “a mediação da competência técnica possibilita se chegar ao 

compromisso político efetivo, concreto, prático, real”.  
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Nem intelectuais e muito menos a classe trabalhadora devem temer 

a competência técnica, pois seus interesses em assumir verdadeiros marcos 

políticos são reais. No entanto, Saviani (1992, p. 47) confirma que “[...] temem a 

competência técnica aqueles que, embora procurem assumir esse tipo de 

compromisso político, se encontram ainda sob a influência dominante das 

concepções chamadas crítico-reprodutivistas1”.  

A velha competência técnica é aquela articulada com os interesses 

burgueses, no entanto, segundo Saviani (1992, p. 47), aspira-se por “[...] uma nova 

competência técnica que seja produto das lutas do coletivo dos professores, 

politicamente organizados e articulados com os interesses dos trabalhadores”. Para 

o autor: 

 
Com efeito, se esta é concretização do compromisso político, se é 
pelo saber-fazer que as intenções sociais gerais se materializam e se 
é pela metodologia que atua o compromisso político, então, o caráter 
mediador da competência técnica no inteiro do projeto político se 
expressa aí de modo claro (SAVIANI, 1992, p.56).  

 

O saber escolar, que o seu domínio indica a competência e a sua 

dificuldade a sua incompetência técnica, associa-se ao conceito da cultura histórico-

proletária. Por um lado, Saviani (1992, p. 60) comenta que “o saber escolar é 

dominado e controlado pela burguesia [...]” sendo do interesse da classe 

trabalhadora dominar esse saber.  

  A diferenciação do conhecimento da vida e o conhecimento escolar 

envolve, especialmente, a esfera pedagógica e sociológica. E, como o conhecimento 

escolar é bastante próximo do conhecimento especializado, o currículo pressupõe 

algumas questões centrais, dentre elas as diferenças e intrarrelações daquele 

conhecimento; o tratamento pedagógico do saber escolar e a organização do tempo, 

conforme Young (2007, p. 1296) “[...] selecionado e sequenciado para diferentes 

grupos de alunos [...]”. 

Outra diferença básica entre esses conhecimentos é de magnitude 

contextual, ou seja, podem ser práticos ou procedimentais. É o conhecimento que 

independe do contexto ou da carga teórica, é um modelo desenvolvido para 

                                                
1
 Crítico-reprodutivista: O enfoque crítico-reprodutivista enfatiza o aspecto político em detrimento da 

técnica, denunciando o caráter reprodutor da escola.  
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generalizar. Este conhecimento é chamado de “poderoso” e segundo Young (2007, 

p.1296) assim o desenvolve: 

 
Ele fornece uma base para se fazer julgamentos e é geralmente, mas 
não unicamente, relacionado às ciências. É esse conhecimento 
independente de contexto que é, pelo menos potencialmente, 
adquirido na escola e é a ele que me refiro como conhecimento 
poderoso.   

 
Este autor distingue o “conhecimento dos poderosos” do 

“conhecimento poderoso”. O primeiro diz respeito:  

 

[...] aqueles com um maior poder na sociedade são os que têm 
acesso a certos tipos de conhecimento, e muitos pesquisadores 
acreditam numa equiparação do conhecimento escolar e o currículo 
do “conhecimento dos poderosos” (YOUNG, 2007, p.1294).  

 

No segundo caso, é um tipo de conhecimento que permite possíveis 

explicações confiáveis ou outras leituras de mundo e também é um conhecimento 

especializado.  

A Proposta Pedagógica da Educação Integral para o município de 

Londrina está disposta em oficinas pedagógicas, e não desconsidera o 

conhecimento das disciplinas que são ministradas na escola. 

 
As atividades das Oficinas Pedagógicas, portanto, funcionam como 
um trabalho paralelo e ao mesmo tempo de apoio às demais 
disciplinas do currículo, pois o que se discute, analisa, classifica, 
registra, produz e conclui, colaboram para assegurar que as 
atividades curriculares dos conteúdos da Língua Portuguesa, 
Matemática, História, Geografia, Ciências, Educação Física e Artes 
se complementem e sejam interdependentes propiciando também, o 
trabalho interdisciplinar (LONDRINA, 2009, p. 428). 

 
 

As disciplinas dispostas nos currículos atuais são fruto da 

conveniência demandada pela classe burguesa no século XVIII com os puritanos, 

disseminadas na maioria das escolas dos principais países do mundo.  

 

A criança passará a estudar Ciências Naturais, História, Geografia, 
Aritmética através da linguagem escrita, isto é, lendo e escrevendo 
de modo sistemático. Dá-se, assim, seu ingresso no universo letrado. 
Em suma, pela mediação da escola, dá-se a passagem do saber 
espontâneo ao saber sistematizado, da cultura popular a cultura 
erudita (SAVIANI, 2000, p 27). 
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Saviani (2003) ao descrever a pedagogia histórico-crítica constitui 

em seu cerne a valorização da cultura erudita em detrimento à cultura popular. No 

entanto, está nas concepções tradicionais a cultura dominante como prevalecente. 

O fato dessas disciplinas se apresentarem dessa forma até o século 

atual não indica que tenham sido uma herança da classe média, mas pode estar 

ligado a um conjunto de fatores: econômico, social, político e cultural. Características 

da sociedade atual tem influenciado bastante, como o trabalho feminino em 

ascensão; a condição socioeconômica dificultada (os mais pobres estão ficando 

mais pobres e os ricos aumentam a sua riqueza); sucateamento do setor público; 

desresponsabilização do Estado e o resultante processo de privatização de setores 

essenciais a coletividade, dentre outros. 

A estrutura escolar, o sistema de ensino; a gestão escolar; as 

políticas educacionais e outras subáreas não estabelecem compromissos para sanar 

as dificuldades apresentadas, tanto pelas escolas de tempo parcial quanto pelas de 

tempo integral. Há anos no Brasil de acordo com a Proposta Pedagógica do 

Município de Londrina (2009, p. 8) “A dinâmica e a gestão da escola que oferece 

educação integral em tempo integral possuem algumas particularidades que deverão 

ser adequadas para atendimento de qualidade aos alunos”.  

As escolas de turno parcial possuem estrangulamentos para oferta 

educacional de qualidade ao seu público, tais como: prédios em péssimas 

condições, falta de material adequado, professores com má formação, práticas 

gestoras baseadas no isolamento territorial (instituições que não se articulam com 

demais Serviços presentes no território), além das dificuldades sociais no bairro e 

com a cultura advinda de seus alunos e famílias.     

 
A educação tem sido considerada importante instrumento de 
correção dos problemas sociais. Saúde pública e higiene, no início 
do século 20; desenvolvimento econômico e social, a partir dos anos 
50; e violência e marginalidade, mais recentemente, foram vistos 
como questões de políticas educacionais que utilizariam as escolas 
como meios de difusão de estratégias coletivas para eliminar as 
“chagas sociais” que afligem a sociedade (BRANDÃO, 2009, p. 104). 

 

Essa passagem reforça a responsabilização ampliando a expectativa 

sobre a escola para resolver problemas sociais. 
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4.2 INTENCIONALIDADES DA ESCOLA E A EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

Na escola deveríamos nos preocupar em ampliar a visão de mundo 

dos indivíduos que por ela passam estabelecendo fortes relações com o 

conhecimento humano historicamente acumulado, uma escola voltada para a 

humanização. Libâneo (2012, p. 17) cita como a Declaração Mundial de Educação 

Para Todos apresenta esse espaço como “[...] lugar de ações socioeducativas mais 

amplas [...]” colocando em primeiro plano a convivência social e a interação dos 

alunos. De maneira distinta Young apresenta outra preocupação, qualitativamente 

diferente sobre a finalidade da escola. 

 
[...] se as escolas devem cumprir um papel importante em promover 
a igualdade social, elas precisam considerar seriamente a base de 
conhecimento do currículo, mesmo quando isso parecer ir contra as 
demandas dos alunos (e às vezes de seus pais) (YOUNG, 2007, 
p.1297). 

 

A relação dos conhecimentos com o cotidiano é um pressuposto da 

pedagogia histórico-crítica para a efetivação dos conteúdos, sendo que os de difícil 

operacionalização na rotina escolar existem a necessidade de detalhá-lo ao máximo 

para os alunos. Porém, esse detalhamento cabe aos alunos “[...] fazer a ponte do 

conhecimento científico com o cotidiano para que tanto professores como alunos, 

percebam a necessidade e importância da contextualização dos conteúdos 

trabalhados [...]” LONDRINA (2012, p. 9). 

Nas Diretrizes Municipais para a Educação na cidade de Londrina 

(2012), a extensão da jornada escolar está associada ao desempenho escolar. 

 

A educação integral em tempo integral veio para estender a 
permanência diária do educando na escola, ampliar a área de 
conhecimento do mesmo aluno e atender às necessidades 
educativas dos alunos com experiências artísticas, culturais, 
esportivas, científicas e outras visando à melhoria do desempenho 
escolar (LONDRINA, 2012, p. 8).  

 
 

As políticas para a educação integral tratam a universalização como 

condição primeira para a ampliação da jornada escolar, visto que, esse debate 

sempre foi presente na educação. Isso não significa que a qualidade do ensino 

acompanhe essa marcha. De acordo com Paro (1988, p. 12) a universalização “[...] 
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não pode ser tratada sem se considerar o próprio papel que a instituição escolar 

desempenha na sociedade”. Segundo a Proposta Unificada do Município (2009, p. 

454) “[...] a proposta pedagógica aqui delineada apresenta-se como um instrumento 

para a efetiva universalização desse direito [...]”, e inclusive as demais modalidades.  

Em paralelo a essa discussão, o acesso à escola também é tema 

polêmico que acompanha esse contexto. Young (2007, p. 1293) retoma a origem do 

termo acesso:  

A questão do acesso iniciou com a campanha por escolaridade 
básica gratuita no século XIX, provocou lutas pelos exames e 
seleção e hoje se expressa em termos de objetivos de promover a 
inclusão social e ampliar a participação. 

 

A instituição escolar está sujeita a ação do tempo, isto é, em cada 

período histórico propõe-se uma ação histórica por meio de um fato histórico. Seu 

contexto é influenciado por uma ideologia dominante, que manifesta, portanto, uma 

lógica social distinta de uma época para outra. E as funções que cada agente social 

(Governo e sociedade civil) expõe. Brandão (2009, p. 102) sinaliza um caminho por 

meio da cidadania.  

 
Entretanto, se a escola não se ocupar centralmente das atividades 
específicas dos processos de escolarização terá sonegado aos 
estudantes, sobretudo os dos setores das camadas populares, o 
direito à cidadania escolar.  

 
O conceito de cidadania aqui exposto está atrelado às “atividades 

específicas da escola”, onde a pluralidade tem presença, isto é, a transmissão dos 

conhecimentos históricos. Os papéis desenvolvidos no ambiente escolar podem e 

devem ir além da simples instrução, juntamente com a socialização, mas nos dias de 

hoje o ato de instruir está deturpado e repleto de incoerências.    

O mesmo problema vemos, de maneira repetida na Proposta 

Pedagógica de Londrina (2009, p. 70) “O trabalho pedagógico com ênfase na área 

das Linguagens também inclui possibilitar a socialização e a memória das práticas 

esportivas e de outras práticas corporais”. Isto é, não somente nessa área, mas em 

todo decorrer da proposta de maneira geral. No entanto, a instrução faz parte da 

história da civilização e a convivência é inerente a esse espaço. Mas Paro (1988, p. 

12) os apresenta uma escola diferente no que diz respeito a instrução. 
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[...] a escola pode ser pensada, preliminarmente, em seu caráter 
predominantemente instrutivo, ao participar da divisão social do 
trabalho no que diz respeito à transmissão, em escala social e de 
modo sistemático e organizado, de um acervo de conhecimentos e 
valores que não seria possível transmitir em nível meramente familiar 
ou individual.  

 
Os sociólogos da educação tem criticado em grande medida a ideia 

de transmissão do conhecimento. Suas perspectivas tratam o termo transmitir de 

uma maneira mecânica e conservadora. Young (2007, p. 1293) salienta que: 

 
Eles focam o modelo mecânico, passivo e unidirecional de 
aprendizagem implícito na metáfora da “transmissão” e sua relação 
com uma visão bastante conservadora da educação e dos propósitos 
das escolas.  

 
Na abordagem da pedagogia crítica dos conteúdos, a palavra 

transmissão possui um significado distinto, pois o aluno tem uma interação no 

processo de aquisição de conhecimento. Esse, é questionado e refletido com os 

alunos devido a responsabilidade da escola em transmiti-lo. Assim, o conhecimento 

não é inteiramente aceito, mas é necessária a distinção entre eles e o seu valor, ou 

seja, ele curricular ou escolar e o conhecimento não escolar proposto pelas oficinas 

pedagógicas. 

É importante extrapolar a ideia de conhecimento e capacitar o verbo 

“conhecer” para além da discussão da função da escola, ou seja, esse termo não 

está presente na educação por isso o “ir além”. As intenções políticas da escola para 

a transformação social são direcionadas quando Saviani (1992, p. 76) diz que “[...] é 

necessário possuir competência pedagógica, dominar os processos internos no 

trabalho pedagógico”. 

Portanto, de acordo com Mello (1982), as questões pedagógicas 

ficariam à margem, dando espaço para o trabalho da educação política. Em síntese, 

para os trabalhados, o papel político da escola seria alcançado com a garantia de 

acesso ao saber sistematizado. A mesma relação é possível fazer sobre o trabalho 

com os conteúdos em sala com os alunos e as atividades nas oficinas pedagógicas 

propostas na ampliação da jornada escolar. Onde o caráter político, crítico poderia 

ser manifestado nessas oficinas? 

Em conformidade com as ideias acima, nas últimas décadas tem-se 

observado escolas com funções dualistas – assim, de outro lado escolas baseadas 
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no conhecimento para as classes favorecidas e de outro com foco na resolução de 

problemas sociais. 

Ambas as posições explicitariam tendências polarizadas, indicando o 
dualismo da escola brasileira em que, num extremo, estaria a escola 
assentada no conhecimento, na aprendizagem e nas tecnologias, 
voltada aos filhos dos ricos, e, em outro, a escola do acolhimento 
social, da integração social, voltada aos pobres e dedicada, 
primordialmente, a missões sociais de assistência e apoio às 
crianças (LIBÂNEO 2012, p. 16). 

  

Porém, para mascarar essa dicotomia provocando uma ruptura 

presente e transposta para o futuro com o objetivo de não envolver os princípios da 

sociedade capitalista, essa generalizou a educação escolar básica sob a égide da 

burguesia. Para Saviani (1994, p. 159) retoma que essa classe “[...] reconstituiu a 

diferença entre as escolas de elite, destinadas predominantemente à formação 

intelectual, e as escolas para as massas [...]”. 

Os efeitos provocados por uma altíssima qualidade de ensino num 

extremo, e num outro, uma educação voltada para pessoas vivendo abaixo da linha 

da pobreza caracterizam o que o capital monopolista imprime nas instituições 

gerando no cerne de nossa cultura uma luta de classes e, consequentemente, um 

quadro contraditório e ideológico. Sabe-se que a sociedade possui uma forma 

escolar dominante e em seu processo histórico é ela mesma quem define os rumos 

da educação. Saviani (1994, p. 159) entende “que é compreensível que se 

reivindique que a forma escolar assuma, na prática, toda aquela extensão que o tipo 

de sociedade está exigindo dela”. 

Existe um movimento muito forte que considera a escola não mais 

como a principal forma de educação e nem a mais importante; outros afirmam que a 

educação formal é a mola transformadora de toda e qualquer realidade escolar. De 

acordo com Bianconi & Caruso (2005).  

 

“[...] educar, transmitir um conhecimento pode ter como objetivo a 
fixação dos dados, e informações, mas é mais do que isso é 
privilegiar situações de aprendizagem que possibilitem ao individuo a 
formar uma bagagem cognitiva, o que não exclui os processos 
educativos em outros ambientes”. 
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É possível visualizar, em algumas passagens dos documentos da 

Secretaria Municipal da Educação de Londrina, o objetivo acolhedor da educação 

escolar. 

 
É importante que os conhecimentos e habilidades dessa área sejam 
instrumentos de formação integral das crianças e de prática de 
inclusão social, e proporcionem experiências que valorizem a 
convivência social inclusiva, que incentivem e promovam a 
criatividade, a solidariedade, a cidadania e o desenvolvimento de 
atitudes de coletividade (LONDRINA, 2009, p.28).  

 
Termos como “inclusão social”, “solidariedade” e “convivência social 

inclusiva” denotam o acolhimento que a escola muitas vezes realiza eximindo- a de 

seu real papel. 

É claro que a escola pode, por um imperativo social e ético, cumprir 
algumas missões sociais e assistenciais (a escola convive com 
pobreza, fome, maus tratos, consumo de drogas, violência etc.), mas 
isso não pode ser visto como sua tarefa e sua função primordiais, 
mesmo porque a sociedade também precisa fazer sua parte nessas 
missões sociais e assistenciais (LIBÂNEO, 2012, p. 26). 

 
 

A Lei de Diretrizes e Bases nº9394/1996 aponta, para ampliação da 

jornada escolar. 

 
Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 
quatro horas diárias de trabalho efetivo em sala de aula, sendo 
progressivamente ampliado o período de permanência na escola. [...] 
§ 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em 
tempo integral, a critério dos sistemas de ensino (BRASIL, 1996, 
grifos meus). 

 
Devemos prioritariamente perseguir uma educação de qualidade, 

que expresse a insatisfação, os reclamos e um “trilhar” de um povo que inclua o 

respeito, a solidariedade e a paz entre pares, e enquanto essas questões estiverem 

em segundo plano, não  construiremos a escola queremos.  

Entretanto, Paro (1988, p. 12) sustenta que “[...] antes de tudo, que 

se garanta ensino de boa qualidade em período parcial – o que está muito longe de 

acontecer – para depois poder se falar em extensão da escolaridade para o período 

integral”. 

Os descaminhos dos objetivos e das funções da escola, que ora 

educadores, legisladores e pesquisadores, ora as orientações adotadas pelos 

organismos internacionais, ainda são reflexo do que Libâneo (2012, p. 16) trata 
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como “soluções evasivas” para os problemas educacionais do pais, isto é, soluções 

baseadas em paliativos, tais como: “[...] os ciclos de escolarização, a escola de 

tempo integral, a progressão continuada, a gratificação financeira a professores a 

progressão continuada [...]”. Essas proposições deixam as questões internas da 

instituição aquém da transformação / emancipação cujos desdobramentos influem 

na qualidade do ensino-aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho se propôs compreender melhor a educação integral a 

partir da análise de documentos de organismos internacionais e locais.  

Num primeiro momento buscou-se por meio de levantamento 

bibliográfico situar a política voltada a educação pública no Município de Londrina, 

com ênfase na educação integral, e identificar as bases teóricas da formação 

escolar dita plena, integral. Abrimos mão da intenção de realizar coleta de dados, 

com o objetivo de verificar, por meio de entrevistas com professores, pedagogos e 

Diretores de escolas onde ocorre a ampliação da jornada escolar. Esses dados 

poderiam trazer entendimento maior como está ocorrendo o atendimento das 

crianças em período integral, ilustrando os objetivos que o Município de Londrina 

possui para essa modalidade. 

A coleta não aconteceu em decorrência da grande área a ser 

coberta, a dificuldade de locomoção até as escolas e um número extenso de 

questionários e entrevistas. Entretanto, o estudo teórico permitiu reflexões 

importantes, ainda não realizadas, por meio de documentos de órgãos 

internacionais, Secretaria Municipal de Educação e algumas de suas gerências. 

A noção de cidadania esboçada em tendências pedagógicas 

divergentes traz um comparativo entre um período histórico em que o movimento 

social era pleno e ativo, e o atual, quando a educação aparece aliada ao conceito de 

cidadão sob o discurso do de “bem estar social”, evidenciado nos documentos 

produzidos por organismos internacionais. 

Evidenciar a trajetória da educação integral e destacar a corrente 

positivista de pensamento foi importante devido a relação próxima que Dewey traz 

da educação de uma maneira distinta na relação professor-aluno. Com seu discípulo 

Anísio Teixeira no Brasil alavancou-se o movimento renovador na década de 1930, a 

introdução de escolas-modelos, retrata-se nesse trabalho a origem das ideias para 

uma educação que viesse a preencher e/ou ampliar a jornada escolar com as 

escolas-parques, e posteriormente com os CAICS e CIEPS.   

No segundo capítulo foram apontados vínculos entre as Secretarias 

Municipais da Educação e da Assistência Social, Plano Decenal e Plano de 

Desenvolvimento da Educação que se mostraram essenciais para a implementação 
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do Programa Mais Educação; pretendeu-se elucidar os caminhos traçados e as 

articulações presentes nos documentos oficiais como a Constituição Federal do 

Brasil de 1988, a LDB/1996, ECA/1990 e demais portarias e resoluções. 

O Programa Mais Educação, como desdobramento do PDE visou 

também integrar a comunidade do entorno escolar em suas ações, mas acaba por 

sucatear ainda mais o ensino por meio do intenso uso de voluntários e estagiários, 

sem qualquer supervisão orientada. Observou-se que a realidade local demanda 

serviços como: Escola Aberta, Centro de Referencia Especializado da Assistência 

Social, Pró-Jovem Adolescente, Salas de Recursos multifuncionais, Segundo 

Tempo, que se tornaram parte do trabalho integrado em rede entre as políticas 

públicas. Nessa perspectiva, o Programa Mais Educação se implantou num contexto 

acessível aos serviços acima listados. 

Aprofundamos nosso estudo com base em trechos das Diretrizes 

Municipais para a Educação de Londrina e na Proposta Pedagógica conhecendo as 

permanências e as rupturas da proposta de educação integral em fase de 

implantação nas escolas da cidade.  

Como resultado da pesquisa bibliográfica, o terceiro capítulo se 

dedicou a analisar passagens relevantes de autores que puderam contribuir para 

clarear conceitos sobre as funções da escola de período integral presentes nas 

Diretrizes Pedagógicas para a Educação Integral e na Proposta Pedagógica do 

Município. A crítica que fizemos às competências e às capacidades almejadas nos 

pautando em Libâneo (2012) são esclarecedores quanto aos documentos de 

Londrina e sua concepção de aprendizagem. Com os conceitos de competência 

técnica trazidos por Mello (1982) verificamos a fragilidade do professor e das 

intencionalidades da escola, desprovida de compromisso político e competência 

técnica como os documentos locais acabaram por atestar.   

Esta pesquisa poderá suscitar debate na área educacional e ajudar 

na realização de estudos e pesquisas futuros tendo como foco a ampliação da 

jornada escolar no município de Londrina. 

O desafio para o professor-pedagogo se amplia com as contradições 

da realidade escolar com ampliação da jornada, visto que, a qualidade do ensino-

aprendizagem possivelmente poderá ser afetada tanto positiva quanto 

negativamente. Quanto aos pressupostos filosóficos e históricos devem ser 

esmiuçados com o objetivo de dar o suporte necessário para o professorado 
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compreender minimamente a proposta dessa ampliação, seus objetivos, pontos de 

partida e de chegada para que o caráter escolar prevaleça sobre o caráter 

assistencialista.  
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