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RESUMO 
 
 

Este trabalho visa mostrar como, nas propostas de implantação de jornada 
ampliada, apresenta-se ao menos duas perspectivas diferentes de sugestão de 
como encaminhá-las, especialmente, quanto à definição de seus currículos. Sendo 
assim, buscar-se-á mostrar como as duas perspectivas principais se apresentam nas 
tentativas de experiência de Educação com jornada ampliada na região norte do 
Paraná, mais exatamente, nas cidades de Ibiporã e de Londrina. A mostra decorrerá 
de análise dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) de duas escolas municipais, 
uma de cada cidade, com vistas a esclarecer qual perspectiva teórico-metodológica 
predomina nesses Projetos. A exposição da análise dos PPPs será precedida da 
apresentação de alguns dos pressupostos das duas posições teóricas que embasam 
os PPPs e suas propostas de organização curricular para a jornada ampliada. Serão 
tematizadas então, para o debate, algumas contribuições da teoria histórico-crítica e 
algumas das “pedagogias pós-modernas”. Optou-se, neste trabalho, por destacar 
parte da crítica que a teoria histórico-crítica dirige a alguns dos pressupostos das 
“pedagogias pós-modernas”, permitindo que se adiante um certo juízo sobre aquela 
experiência municipal baseada nas pedagogias pós-modernas. Também será 
oferecido um painel sobre a discussão atual a respeito da proposta de Educação em 
tempo integral e suas variantes, de modo que se situe o problema mais específico 
em pauta neste trabalho. Observou-se que em uma das escolas analisadas 
predomina um currículo centrado na cultura escolar e em seus conteúdos. Na outra 
escola vigora a opção pelos pressupostos construtivistas, com procedimentos mais 
próximos às pedagogias pós-modernas. 
 
 
Palavras-chave: Educação Integral. Jornada escolar ampliada. Função da escola. 

Pedagogia histórico-crítica. Pedagogias pós-modernas.
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ABSTRACT 
 
 
This work aims to demonstrate how, in the deployment proposals of extended  
day, presents at least two different perspectives of suggestion of how forward 
them, especially, regarding the definition of their curriculum. Therefore, it will 
seek to show how the two main perspectives are presented in attempts to 
experience of Education with extended day in the north of Paraná, more 
precisely, in the cities of Ibiporã and Londrina. The sample will run from analysis 
of the Pedagogic Political Project (PPP) of two local schools, one in each city, in 
order to clarify theoretical and methodological perspective predominates in 
these projects. The exposure of the analysis of the PPPs will be preceded by 
the presentation of some of the assumptions of the two theoretical positions that 
support the PPP and its curricular organization of proposals for the extended 
day. Will be themed, to the debate, some contributions of historical-critical 
theory and some of the "postmodern pedagogies". It was decided in this work, 
by highlighting the critics that the historical-critical theory addresses some of the 
assumptions of "postmodern pedagogies", allowing you to forward a certain 
judgment about that local experience based on post-modern pedagogies. It will 
be also offered a panel on the current discussion on the proposal of full-time 
Education and its variants, so that falls the more specific problem in question of 
this work. It was observed that in one of the analyzed schools predominates a 
curriculum focused on school culture and its contents. In another school the 
force option for the constructivist assumptions, with closer to postmodern 
pedagogies procedures. 
  
 
Keywords: Integral Education. Extended school day. School function. 

Historical-critical pedagogy. Postmodern pedagogies.
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1 INTRODUÇÃO  
 

Este trabalho visa mostrar como nas propostas de implantação de 

jornada ampliada no Brasil apresenta-se ao menos duas perspectivas 

diferentes de sugestão de como encaminhá-las, especialmente, quanto à 

definição de seus currículos. Uma delas propõe que se valorize (ampliando a 

oferta) aquilo que se classifica como “cultura escolar”. Esta seria composta, 

quanto ao conhecimento, por um conhecimento de tipo específico, o científico, 

o filosófico e o artístico. 

Sendo assim, essa primeira perspectiva sugerirá que as horas 

ampliadas na escola sejam organizadas com base no currículo escolar regular, 

com eixo central nas disciplinas comuns ou afins a esse currículo. Tal proposta 

pode ser esclarecida com base nas reflexões teórico-metodológicas de 

Dermeval Saviani que dão ensejo à teoria histórico-crítica. 

Uma segunda perspectiva, inclina-se a considerar que a ampliação da 

jornada seria a oportunidade de “ampliar” também o contato com elementos 

culturais que extrapolem o da “cultura escolar”, indo para além do currículo 

básico já oferecido e, segundo essa posição, oferecido em quantidade já 

“suficiente” e, às vezes, até “excedente” e “desnecessária”.  Dessa forma, a 

organização das jornadas ampliadas deveria dar-se por meio de atividades 

complementares ou diferentes daquelas do turno regular, incluindo 

experiências novas em conhecimento, em esportes, em estética e em lazer. 

Nesse caso, a perspectiva acima encontra suporte teórico-metodológico 

mais coerente com suas intenções na teoria construtivista e na perspectiva 

multiculturalista, já que estas abrem as indicações para abordagens 

pedagógicas centradas no indivíduo e nas suas diferenças e particularidades 

cognitivas e culturais. Tais pedagogias, pela crítica que fazem às pedagogias 

de tipo tradicional recorrendo à sugestão de que as sociedades atuais entraram 

na pós-modernidade, vem sendo denominadas por alguns autores (DUARTE, 

2010) como “pedagogias pós-modernas”. 

Neste Trabalho de Conclusão de Curso, buscar-se-á mostrar como as 

duas perspectivas citadas anteriormente se apresentam nas tentativas de 

experiência de Educação com jornada ampliada na região norte do Paraná, 
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mais exatamente, nas cidades de Ibiporã e de Londrina.  A mostra decorrerá de 

análise dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) de duas escolas municipais 

(capítulo 5), uma de cada cidade, com vistas a esclarecer qual perspectiva 

teórico-metodológica predomina nesses Projetos. 

A exposição da análise dos PPPs será precedida da apresentação de 

alguns dos pressupostos das duas posições teóricas que embasam os PPPs e 

suas propostas de organização curricular para a jornada ampliada. Serão 

tematizadas então algumas contribuições da teoria histórico-crítica para o 

debate (capítulo 2) e algumas das “pedagogias pós-modernas” (capítulo 3). 

Optou-se, neste trabalho, por destacar parte da crítica que a teoria histórico-

crítica dirige a alguns dos pressupostos das “pedagogias pós-modernas”, 

permitindo que se adiante um certo juízo sobre aquela experiência baseada 

nas pedagogias pós-modernas. 

Também será oferecido um painel sobre a discussão atual a respeito da 

proposta de Educação em tempo integral e suas variantes (capítulo 4), de 

modo que se situe o problema mais específico em pauta neste trabalho. 

Tive o contato inicial com a jornada escolar ampliada ainda como 

estudante, nos Anos Finais do Ensino Fundamental. A proposta da escola onde 

estudava se aproximava com os pressupostos construtivistas. Mas a opção 

pelo tema deste TCC deu-se em razão do contato com uma experiência inicial 

de ampliação de jornada realizada numa escola frequentada por alunos de 

baixa renda na cidade de Cambé/Pr, na posição de professora de contraturno, 

entre os anos de 2012-2013. A observação dos benefícios dessa experiência 

para as crianças da escola despertou o interesse em conhecer melhor os 

fundamentos teórico-metodológicos e o alcance prático da proposta de jornada 

escolar ampliada. 
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2 A ESPECIFICIDADE DA EDUCAÇÃO  

 

[...] a educação é uma atividade que supõe uma heterogeneidade real 
e uma homogeneidade possível; uma desigualdade no ponto de 
partida e uma igualdade no ponto de chegada. [...] A educação, 
portanto, não transforma de modo direto e imediato e sim de modo 
indireto e mediato, isto é, agindo sobre os sujeitos da prática 
(SAVIANI, 2009, p. 65). 

 

Saviani (2009) nos instiga a refletir sobre a função e especificidade da 

educação escolar na vida dos sujeitos e da sociedade. O autor denuncia que 

não é incomum vermos o trabalho escolar sendo desenvolvido na forma de 

“educação compensatória”, na qual “[...] a função básica da educação continua 

sendo interpretada em termos de equalização social. [Compensando] 

deficiências de diferentes ordens: de saúde e nutrição, familiares, emotivas, 

cognitivas, motoras, linguísticas etc.” (SAVIANI, 2009, p. 30). Esse autor 

observa que, já na década de 1990, a escola ganhou uma visão mais “[...] 

assistencialista do que propriamente de formação intelectual, de preparo 

cultural. [...] a escola está perdendo seu papel, a sua função de formação para 

assumir outros papéis que não são específicos do ensino” (SAVIANI, 2010, p. 

169). Neste sentido, Saviani (2010, p. 169) sugere: 

 

A função assistencial não é específica da escola. Se você considera 
que é preciso políticas sociais nesse campo porque as famílias não 
estão mais dando conta de sobreviver, trata-se de políticas 
compensatórias que você pode fazer via secretarias de assistência 
social, de bem-estar social e todas essas estruturas que existem no 
plano governamental, e que não se podem confundir com a tarefa da 
escola. 

 

Compreende-se, portanto, que, no caso da assistência, a escola no tempo 

que tem, não trabalha com o que é específico de sua função, para prestar serviços 

que não lhe cabem. Para Saviani (2000, p. 19), “É a exigência de apropriação do 

conhecimento sistematizado por parte das novas gerações que torna necessária a 

existência da escola “. Para compreender o porquê de existir a escola, no modelo 

sistematizado conforme conhecemos, o autor acrescenta que  

 

[...] o homem não se faz homem naturalmente; ele não nasce 
sabendo ser homem, vale dizer, ele não nasce sabendo sentir, 
pensar, avaliar, agir. Para saber pensar e sentir; para saber querer, 
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agir ou avaliar é preciso aprender, o que implica o trabalho educativo 
(SAVIANI, 2000, p. 11). 

Saviani (2000) afirma que o trabalho educativo escolar tem como 

finalidade “[...] produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto de 

homens” (apud Saviani, 1984, p. 75-86). Reforçando tal princípio, Duarte (2009, 

p. 462) indica que o homem é um ser social, e “[...] dizer que o ser humano é 

social significa afirmar que ele pertence a uma determinada sociedade, que sua 

individualidade é constituída pelas relações sociais das quais participa”. 

Tratando-se das relações sociais na educação escolar, Duarte (2009, p. 468) 

afirma: 

 

A educação escolar é uma prática social cuja especificidade requer 
uma teorização própria. [...] a questão central da pedagogia não 
reside nas relações entre professor e aluno ou dos alunos uns com os 
outros, mas sim nas relações que professor e alunos estabelecem 
com os produtos intelectuais da prática social humana em sua 
totalidade. 

 

Com o surgimento e desenvolvimento da sociedade capitalista, o saber 

elaborado, sistemático e científico passa a ter mais importância e a ser mais 

valorizado perante o saber espontâneo. Para Saviani (2010, p. 167), a escola 

 

[...] tem a ver com o saber sistematizado, com a cultura letrada, com o 
saber científico. Não com o senso comum, o saber espontâneo, o 
saber da experiência, ou aquilo que é chamado de cultura popular. 
Por quê? Porque o que se pode constatar é que, para desenvolver a 
cultura popular, não se precisa da escola. 

 

Convém registrar a diferença e a ligação entre o senso comum e o 

conhecimento científico. O senso comum “[...] é o guia do homem na solução 

de suas dificuldades diárias. É o discurso com o qual está habituado, 

orientando-o em seu dia-a-dia” (SOUZA, 1995, p. 58). Já o conhecimento 

científico  

 

[...] visa ao domínio e controle prático da natureza. É um 
conhecimento sistemático e seguro de um conjunto de fenômenos 
que ocorrem de maneira regular e uniforme, segundo padrões 
invariáveis de relações causais, expresso em leis e teorias gerais, 
com o objetivo de tornar o mundo inteligível (SOUZA, 1995, p. 59). 
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O senso comum não deve ser considerado como um conhecimento 

incorreto, mas sim “[...] conhecimento autêntico, embora não verificado, não 

dotado de certeza ” (p. 58). Para a autora, ao criticar, questionar e reformular o 

senso comum, “[...] atinge-se o saber científico. Sofisticado, o bom senso 

transforma-se em ciência ” (p. 59). 

A partir das ideias de Adorno, Kohan (2010, p. 206) afirma que “[...] não 

há democracia sem pessoas emancipadas”, ou seja, a educação deve objetivar 

a formação da “auto-reflexão crítica”. Sendo assim, 

 

[...] a consciência não se exerce no abstrato e é preciso fornecer os 
elementos e as condições para seu livre exercício. Isto é, a educação 
seria impotente se ela não pudesse: a) mostrar que, no capitalismo 
contemporâneo, a organização do mundo converteu-se a si mesma 
em ideologia; b) afirmar o bom uso da capacidade de julgar de cada 
um dos participantes de uma democracia. De modo tal que um 
verdadeiro processo de formação precisa fornecer tanto os elementos 
necessários para um exercício soberano e livre da consciência 
quanto as condições para sua prática. 

 

Portanto, a escola é a instituição responsável pela socialização do saber 

culturalmente valorizado, aquele que se tornou clássico. Clássico, para Saviani 

(2010, p. 178), é “[...] aquilo que foi produzido em diferentes épocas da História, 

mas que não se limita à época que o gerou, revelando-se importante também para 

outras épocas”. Ou seja, a escola deve ensinar o que se refere ao saber 

sistematizado, já que 

 

[...] não se trata, pois, de qualquer tipo de saber. Portanto, a 
escola diz respeito ao conhecimento elaborado e não ao 
conhecimento espontâneo; [...] à cultura erudita e não à cultura 
popular. [...]. A escola existe, pois, para propiciar a aquisição 
dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado 
(ciência), bem como o próprio acesso aos rudimentos desse 
saber (SAVIANI, 2010, p. 19). 

 

Ainda de acordo com Saviani (2000, p. 27), a escola deve propiciar a 

aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado. É a 

partir da “[...] mediação da escola, (que) dá-se a passagem do saber espontâneo 

ao saber sistematizado [...]”. Os conteúdos fundamentais da escola, portanto, são: 

“[...] ler, escrever, contar, os rudimentos das ciências naturais e ciências sociais 

(história e geografia humanas)” (Idem, p. 20). Sendo assim,  
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[cabe] à escola selecionar, dentre os conteúdos culturais acumulados 
pela humanidade ao longo do tempo, os elementos necessários para 
que as novas gerações se tornem contemporâneas de sua época. 
Mas a maioria das escolas tem dificuldades de realizar essa tarefa 
(SAVIANI, 2010, p. 177). 

A instituição escolar precisa levar em conta que é sua função transmitir o 

saber científico1, historicamente acumulado. Saviani (2000, p. 119) atenta-nos 

ao fato de haver confusão entre o que é curricular e o que é extracurricular, 

tomando currículo como tudo o que se faz na escola. Porém, o autor diz que 

 

[...] reserva-se para o termo currículo as atividades essenciais que a 
escola não pode deixar de desenvolver, sob pena de se 
descaracterizar, de perder a sua especificidade. As demais 
atividades, tais como as comemorações [...], não sendo essenciais, 
definem-se como extracurriculares. Nessa condição elas só fazem 
sentido na medida em que possam enriquecer as atividades 
curriculares, não devendo, em hipótese alguma, prejudicá-las ou 
substituí-las. 

 

Quando a escola perde tempo com o que é secundário, deixa de cumprir 

sua especificidade, especialmente na escola pública, submetendo os alunos 

destas a uma situação de desvantagem em relação àqueles que tem acesso à 

cultura erudita, pois esta “[...] possibilita a apropriação de novas formas através 

das quais se pode expressar os próprios conteúdos do saber popular” (SAVIANI, 

2000, p. 27).  

A escola seria uma possibilidade de os indivíduos das camadas 

populares terem acesso ao saber elaborado, sem que este tipo de saber fique 

exclusivo às elites. Saviani (2010) é provocativo sobre a importância da 

transmissão deste tipo de saber ao povo: “[...] sem dominar aquilo que os 

dominantes dominam, os dominados não chegam a se libertar da dominação ” 

(p. 167).  

Próximo à posição defendida por Saviani, Young (2007, p. 1296) propõe 

que a escola deve transmitir um tipo de conhecimento denominado por ele 

como “poderoso”, que é o conhecimento especializado, 

 

[...] é o conhecimento independente de contexto ou conhecimento 
teórico. É desenvolvido para fornecer generalizações e busca a 

                                                 
1Matallo Júnior (1989, p. 36) diferencia o conhecimento científico dos outros, argumentando 

que “[uma] das coisas que diferencia o conhecimento científico das outras formas de discurso 
(mítica, religiosa e poética) é o fato de que suas afirmações podem ser verificadas, podem ser 
testadas. Este é, aliás, o critério de demarcação entre ciência e não-ciência” (grifos do autor). 
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universalidade. 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. (grifos do autor) 

 

Mais à frente, o autor evidencia que 

 

[...] 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 parece ir contra as 
demandas dos alunos (e às vezes de seus pais). As escolas devem 
perguntar: “Este currículo é um meio para que os alunos possam 
adquirir conhecimento poderoso?” (YOUNG, 2007, p. 1297). 

 

Também, de acordo com as ideias de Bourdieu (s/d), a criança, 

normalmente pertencente às classes populares, que não recebe de sua família 

o capital cultural valorizado por nossa sociedade está em desvantagem em 

relação àquela que recebe, quase sempre criança das classes médias e altas. 

Sendo assim, a escola, especialmente àquela voltada às classes populares, 

deveria colocar-se como a instituição responsável pela transmissão do saber 

elaborado historicamente, ou seja 

 

[...] o saber que diretamente interessa à educação é aquele que 
emerge como resultado do processo de aprendizagem, como 
resultado do trabalho educativo. Entretanto, para chegar a esse 
resultado a educação tem que partir, tem que tomar como referência, 
como matéria-prima de sua atividade, o saber objetivo produzido 
historicamente (SAVIANI, 2000, p. 11-12). 

 

Compreende-se, portanto, que a escola deve transmitir os 

conhecimentos sistematizados com qualidade a todos que a ela tem acesso e 

dar a oportunidade para os que até agora estavam excluídos (MELLO, 1984, p. 

34), garantindo-lhes a apropriação dos instrumentos e conteúdos do saber 

elaborado (SAVIANI, 2000, p. 21). De acordo com Mendonça (2011),  

 

A escola é o espaço singular para as mediações, que visam à 
socialização dos conhecimentos, a partir de atividades pedagógicas 
organizadas para esse fim, em cuja condução o professor tem um 
papel fundamental de fazer a articulação entre esses conhecimentos 
(significados sociais) e os conhecimentos dos estudantes (sujeitos 
que atribuirão sentido pessoal a essas práticas sociais consolidadas) 
(MENDONÇA, 2011, p. 349). 
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Assim sendo, a partir das aprendizagens adquiridas na escola, o aluno 

tem a oportunidade de introduzir em sua prática social o conhecimento 

elaborado.  

 

 

3 NOVAS SOCIEDADES/NOVA ESCOLA 

 

Há, neste momento, nas ciências humanas, algumas sugestões de que 

as sociedades ocidentais vêm passando por mudanças profundas em suas 

formas de se organizar. Desde, por exemplo, mudanças na economia (com a 

globalização), mudanças na comunicação (com as novas tecnologias da 

informação e comunicação - TICs) e alterações nas formas com que se 

relacionam com o conhecimento (com os recursos da internet, promovidos 

pelas novas TICs). As denominações para o tipo novo de sociedade que 

estaria germinando variam, conforme a dimensão destacada na análise: 

“sociedade pós-industrial”, “sociedade pós-moderna”, “sociedade da 

informação”, “sociedade líquida” etc. 

Tomando como central o impacto das novas TICs e seus efeitos sobre a 

relação com o conhecimento, uma dessas sugestões (PAPERT, 1994, p. 6) 

propõe, por exemplo, que as sociedades atuais estariam adentrando a “Era da 

Informática” ou a “Era da Aprendizagem”, cuja essência, no que se trata da 

relação com o conhecimento, estaria muito menos relacionada aos 

conhecimentos em si mesmos e mais à “habilidade de aprender”. Papert (1994, 

p. 5) resume da seguinte forma as características dessa “Nova Era” no que diz 

respeito à relação com o conhecimento: 

 

Não faz muito tempo – e até mesmo hoje, em diversas partes do 
mundo –, os jovens aprendiam habilidades que poderiam utilizar pelo 
resto de suas vidas em seu trabalho. Hoje em dia, nos países 
industrializados, a maioria das pessoas tem empregos que não 
existiam quando elas nasceram. A habilidade mais importante na 
determinação do padrão de vida de uma pessoa já se tornou a 
capacidade de aprender novas habilidades, de assimilar novos 
conceitos, de avaliar novas situações, de lidar com o inesperado. Isso 
será crescentemente verdadeiro no futuro. O que é verdadeiro para 
os indivíduos é ainda mais verdadeiro para as nações. A força 
competitiva de uma nação no mundo moderno é diretamente 
proporcional a sua capacidade de aprendizagem, ou seja, uma 
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combinação das capacidades de aprendizagem dos indivíduos e das 
instituições da sociedade. (grifo meu) 

 

É recorrente, entre os autores que defendem o ineditismo e a 

profundidade das mudanças anotadas anteriormente, a crítica à escola como 

um exemplo de uma área que parece não acompanhar as novidades 

apresentadas por outras áreas. Papert (1994, p.11), por exemplo, observa que 

[...] apesar das muitas manifestações de um desejo por ser diferente, 
o sistema educacional vigente, incluindo grande parte de sua 
comunidade de pesquisa, permanece bastante comprometido com a 
filosofia educacional do final do século 19 e início do século 20, e até 
o momento nenhum dos que desafiam estas sacrossantas tradições 
foi capaz de afrontar o domínio do sistema educacional em vigência 
sobre como as crianças são ensinadas. 

 

De acordo com este autor, a maneira como os novos recursos de mídia 

(por exemplo, o videogame, o computador, a internet) são utilizados pelas 

crianças e pelos jovens revela a presença de aspectos de novas formas de 

aprendizagem ou de “estilos de aprendizagem”, baseadas na autonomia e na 

autoaprendizagem (PAPERT, 1994, p. 12). Este autor chega a sugerir que as 

sociedades atuais estariam passando por uma “transição epistêmica”, uma 

verdadeira “revolução no pensamento acerca do conhecimento”, derivadas da 

contribuição das novas tecnologias da informação e da comunicação para “[...] 

uma ampla possibilidade de estilos intelectuais” (p. 6). Tais novos estilos 

intelectuais estariam assentados, por sua vez, em novas maneiras de 

aprendizagem: por teste (tentativa e erro), rápidas e atraentes (na forma de 

brincadeiras) e gratificantes (com compensações derivadas da semelhança 

destas formas de aprendizagens com a forma de jogos) (1994, p. 16-17). 

Este autor, ao expressar uma posição favorável aos efeitos de tais 

mudanças, acaba expondo, nos seguintes termos, uma característica que 

define as pedagogias que se filiam à mesma crença de que as mudanças 

sugeridas anteriormente de fato estariam ocorrendo: “[Anseio] por ‘estilos de 

aprender’ nos quais as crianças agem como criadoras ao invés de 

consumidores de conhecimento [...]” (1994, p. 19). Ou seja, Papert põe ênfase 

na parte destacadamente ativa do educando, pondo em relevo a dimensão do 

“aprender” mais como método e exercício para a busca de conhecimento e 

menos como atitude de recepção de conhecimento já elaborado.   
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3.1 AS PEDAGOGIAS PÓS-MODERNAS E A CRÍTICA A ELAS À LUZ DA PEDAGOGIA 

HISTÓRICA-CRÍTICA 
 

Observa-se, nas duas últimas décadas, o predomínio de certas 

propostas pedagógicas caracterizadas por Duarte (2008) como “pedagogias do 

aprender a aprender”. De acordo com este autor, essas pedagogias tiveram 

origem no movimento escolanovista e foram retomadas nos anos 1990, na 

esteira das novas concepções sobre a superação da sociedade de tipo 

industrial, conforme demonstrado no subitem anterior deste trabalho.  

Adianta-se que, para Duarte (2008, p. 13-14), as interpretações que 

sugerem novas configurações para a sociedade capitalista atual merecem 

fortes ressalvas. Por exemplo, a 

 

[...] assim chamada sociedade do conhecimento é uma ideologia 
produzida pelo capitalismo, é um fenômeno no campo da reprodução 
ideológica do capitalismo. [...] essa sociedade é, por si mesma, uma 
ilusão que cumpre determinada função ideológica na sociedade 
capitalista contemporânea [...]. E qual seria a função ideológica 
desempenhada pela crença na assim chamada sociedade do 
conhecimento? No meu entender, 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. 

 

Dentre as pedagogias do “aprender a aprender”, Duarte (2010) destaca 

as seguintes: a pedagogia do professor reflexivo, a pedagogia das 

competências, a pedagogia dos projetos e a pedagogia multiculturalista. Ambas 

apresentam, quanto à filiação teórica, ênfase no construtivismo. Dentro de suas 

especificidades, essas pedagogias apresentam segundo o autor, “[...] uma 

mesma tônica: a negação daquilo que chamam “educação tradicional”. ” 

(DUARTE, 2010, p. 33). Ou seja, negam as formas clássicas de educação 

escolar. 

Duarte (2010) apresenta alguns aspectos que aquelas pedagogias 

demonstram em comum. Como primeiro aspecto o autor destaca a “ausência 

da perspectiva de superação da sociedade capitalista”, que se baseia na “[...] 
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crença na possibilidade de resolução dos problemas sociais sem a superação 

radical da atual forma de organização da sociedade, [...] a lógica de reprodução 

do capital” (p. 35). Essas pedagogias adotam a “visão idealista de educação”, 

onde “[...] os problemas sociais são resultados de mentalidades errôneas, 

acarretando a crença de que a difusão pela educação de novas ideias entre os 

indivíduos, especialmente os das novas gerações, levaria à superação 

daqueles problemas” (DUARTE, 2010, p. 35). Duarte (2010) traz a seguinte 

crítica em relação a esta visão: 

 

Esse idealismo chega ao extremo de acreditar ser possível formar, no 
mesmo processo educativo, indivíduos preparados para enfrentar a 
competitividade do mercado e imbuídos do espírito de solidariedade 
social. [...] Trata-se da negação da perspectiva de totalidade, ou seja, 
da afirmação do princípio de que a realidade humana seria 
constituída de fragmentos que se unem não por relações 
determinadas pela essência da totalidade social, mas sim por 
acontecimentos casuais, fortuitos e inacessíveis ao conhecimento 
racional. [...] seriam os acasos da vida de cada sujeito que 
determinariam o que é ou não relevante para sua formação. 

 

A partir dessa ideia de “negação da totalidade”, provêm um dos 

princípios centrais das pedagogias contemporâneas, o relativismo. Podemos 

explicar esse relativismo a partir de duas perspectivas: o relativismo 

epistemológico e o relativismo cultural. O primeiro sugere que o conhecimento 

“[...] seria sempre dependente do ponto de referência espacial e temporal a 

partir do qual o sujeito procura compreender os fenômenos naturais e sociais” 

(DUARTE, 2010, p. 35). Já para o relativismo cultural, 

 

O mundo humano seria constituído por uma infinidade de culturas, 
cada qual com seus valores, suas práticas, suas crenças e 
concepções sobre a natureza e a sociedade. Nenhum conhecimento 
poderia ser considerado certo ou errado em si mesmo, estando seu 
julgamento sempre dependente da análise de suas funções e seus 
significados no interior de uma determinada cultura. [...] Não é difícil 
perceber que o relativismo cultural incide diretamente sobre o 
currículo escolar, acarretando sua fragmentação, podendo levar, no 
limite, ao seu desaparecimento. [...] Como definir-se um currículo 
comum a todos se não existe uma cultura que possa ser referência 
para todos? (DUARTE, 2010, p. 36). 
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Ambas formas de relativismo, “[...] tanto em seu aspecto epistemológico 

como no cultural, [levam] a uma ausência de referências para a definição do 

que ensinar na escola às novas gerações” (DUARTE, 2010, p. 37). 

Um outro ponto que as pedagogias do “aprender a aprender” 

apresentam em comum é que “o cotidiano do aluno deve ser a referência 

central para as atividades escolares”, ou seja, só apresenta alguma relevância 

e significado de serem ensinados, aqueles conteúdos que mostrem alguma 

utilidade prática na vida dos alunos. Sendo assim, “[...] o conhecimento tem 

valor quando pode ser empregado para a resolução de problemas da prática 

cotidiana” (DUARTE, 2010, p. 37). Neste sentido, Duarte (2010, p. 37) 

acrescenta que 

 

Nessa perspectiva, o conhecimento é visto como uma ferramenta na 
resolução de problemas, e a prática cotidiana determinaria a validade 
epistemológica e pedagógica dos conteúdos escolares. Atualmente 
essa ideia é denominada como aprendizagem significativa ou 
conteúdos contextualizados. [...] Uma das consequências mais 
perversas dessa limitação da validade do conhecimento à sua 
utilidade na prática cotidiana é a reprodução das desigualdades 
sociais e dos preconceitos que naturalizam tais desigualdades (grifo 
meu). 

 

Duarte (2008, p. 8), acrescenta e critica essas propostas pedagógicas 

que se enquadram nas pedagogias do “aprender a aprender”, de forma que 

 

[...] 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. Ao contrário desse 
princípio valorativo, entendo ser possível postular uma educação que 
fomente a autonomia intelectual e moral por meio da transmissão das 
formas mais elevadas e desenvolvidas do conhecimento socialmente 
existente. 

 

Há uma forte aproximação entre as “pedagogias do aprender a 

aprender” e alguns pressupostos da teoria do desenvolvimento de tipo 

construtivista. Para esta, o aluno deve participar ativamente de seu processo 

de aprendizagem. Inspirado nos ideais de Jean Piaget, este método procura 

instigar a curiosidade de modo que o aluno encontre as respostas a partir de 

seus próprios conhecimentos e de sua interação com o meio e seus pares. 

Duarte (2010, p. 40) complementa que, para o construtivismo, 
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Do ponto de vista pedagógico, [...] as atividades de maior valor 
educativo serão aquelas que promovam esse processo espontâneo 
de desenvolvimento do pensamento. Nessa perspectiva não importa 
o que o aluno venha a saber por meio da educação escolar, mas sim 
o processo ativo de reinvenção do conhecimento. Aprender o 
conteúdo não é um fim, mas apenas um meio para a aquisição ativa e 
espontânea de um método de construção de conhecimentos. 

 

Duarte (2008, p. 9) traz ainda a crítica à proposta do “aprender a 

aprender” no que diz respeito ao grau de importância dado ao método de 

construção do conhecimento, que é visto como “[...] mais importante que o 

conhecimento já produzido socialmente”. Neste sentido, o autor acrescenta que 

O “aprender a aprender” aparece assim na sua forma mais crua, 
mostrando seu verdadeiro núcleo fundamental: trata-se de um lema 
que sintetiza uma concepção educacional voltada para a formação, 
nos indivíduos, da disposição para uma constante e infatigável 
adaptação à sociedade regida pelo capital (DUARTE, 2008, p. 11). 

 

Para este autor, a função do professor, nesta concepção, fugiria um 

pouco do que se conhece tradicionalmente. O professor não seria mais o 

responsável pela transmissão dos conhecimentos socialmente elaborados, mas 

teria uma função de mediador entre as descobertas e interesses dos alunos 

com os conteúdos escolares. Sendo assim, 

 

Aos educadores caberia conhecer a realidade social não para fazer a 
crítica a essa realidade e construir uma educação comprometida com 
as lutas por uma transformação social radical, mas sim para saber 
melhor quais competências a realidade social está exigindo dos 
indivíduos (DUARTE, 2008, p. 12). 

 

Nesse sentido, Duarte (2010, p. 38) acrescenta que 

 

Se o conhecimento mais valorizado na escola passa a ser o 
conhecimento tácito, cotidiano, pessoal, então o trabalho do professor 
deixa de ser o de transmitir os conhecimentos mais desenvolvidos e 
ricos que a humanidade venha construindo ao longo de sua história. 
O professor deixa de ser um mediador entre o aluno e o patrimônio 
intelectual mais elevado da humanidade, para ser um organizador de 
atividades que promovam o que alguns chamam de negociação de 
significados construídos no cotidiano dos alunos. Mesmo quando os 
projetos surgidos nas atividades escolares demandem algum tipo de 
conhecimento proveniente do campo da ciência, o que articula os 
conhecimentos é o objetivo de formação de habilidades e 
competências requeridas pela prática cotidiana. 
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 Destaca-se nas pedagogias pós-modernas um deslocamento do papel 

do professor reduzindo sua relevância no processo pedagógico em favor da 

participação de outros agentes mediadores (animadores culturais, estagiários, 

membros da sociedade, e outros). 

 

 

 

 

 
 
4 EDUCAÇÃO INTEGRAL E EDUCAÇÃO EM PERÍODO INTEGRAL 
 

Propõe-se, no presente capítulo, uma reflexão a respeito da educação 

em período integral, considerando que esta vem ganhando destaque no debate 

público da sociedade brasileira. Parece ser consenso, pelas mais diversas 

motivações, que o tempo de permanência dos estudantes na escola, 

principalmente os da pública, deva ser ampliado. Na urgência em responder às 

demandas ligadas a essa questão, vemos diversas políticas direcionadas por 

caminhos e práticas desescolarizantes e, em muitos casos, ausência de 

clareza das fundamentações que motivam a ampliação da jornada. 

Até meados da década passada, a principal preocupação educacional 

era com a ampliação de vagas, de forma que fossem garantidos a todos o 

direito à educação escolar (BRANDÃO, 2009). Hoje, com a expansão do 

acesso à escola aos que antes eram excluídos, “[...] ficou evidente o impacto 

das diferenças de socialização primária (familiar) sobre os processos de 

escolarização”. O debate volta-se sobre a ‘qualidade’ da educação ofertada na 

escola. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) 

incorporou tal debate. Em seu Artigo 34 prevê que “[...] a jornada escolar no 

ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em 

sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na 

escola”. Traz ainda em seu Artigo 87 que “[...] serão conjugados todos os 
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esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de 

ensino fundamental para o regime de escola de tempo integral”. 

De acordo com Brandão (2009), mesmo que o acesso à escola no 

ensino fundamental esteja quase universalizado entre nós, este acesso não 

garante a todas as crianças os benefícios da educação escolar, pois o que 

ainda se vê são alunos chegando ao final do ensino fundamental sem os 

domínios básicos para leitura e cálculo, por exemplo. Portanto, a preocupação 

agora deveria deixar de ser com os indicadores de acesso, e passar a ser com 

os indicadores de resultados. 

A ampliação da jornada escolar tem sido considerada um importante 

instrumento de correção das carências relacionadas à “cultura escolar” 

principalmente das camadas populares. Sendo assim: 

 

Se levarmos em conta a curta jornada escolar, surge mais uma 
explicação para a ‘perpetuação’ da desigualdade econômica, isto é, 
para a dificuldade de a educação reduzir a distância entre ricos e 
pobres: para além da diferença de qualidade entre o sistema público 
e privado, a ‘igualdade no baixo tempo de permanência diária’ na 
escola resulta em ‘desigualdade de desempenho’, para o bem e para 
o mal (KERSTENETZKY, 2006, p. 22). 

 

Kerstenetzky (2006) atenta para o baixo tempo médio de permanência 

diária da criança brasileira comparado com o de outros países, tanto nos 

desenvolvidos quanto nos emergentes. A autora propõe que quanto maior o 

tempo de permanência na escola, maior será a possibilidade de mais 

exposição e contato, por parte dos alunos, a conteúdos didáticos. Esse tempo 

estendido na escola pode garantir melhor aproveitamento nas disciplinas 

regulares da educação básica. O tempo extra na escola possibilita também a 

participação dos alunos em atividades extracurriculares (esportes e artes) além 

de aprofundar o envolvimento dos alunos com a escola, o que eventualmente 

exerce impactos positivos sobre o aprendizado. 

Pode-se adiantar que dentre as motivações para a ampliação da jornada 

escolar, destacar-se-iam 

 

[...] (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 
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urbana, das famílias e particularmente da mulher; (c) ampliação do 
tempo como parte integrante da mudança na própria concepção de 
educação escolar, isto é, no papel da escola na vida e na formação 
dos indivíduos (CAVALIERE, 2007, p. 1016, grifo meu). 

 

Atente-se mais à última justificativa destacada pela autora por dois 

motivos: primeiro por considerar a mais desafiadora de todas as que foram 

apresentadas, fazendo-se, para essa motivação, necessária uma reflexão 

educativa mais ampla e cuidadosa; segundo porque, no Brasil, a ampliação da 

jornada escolar diária tem sido apresentada, principalmente, como a 

oportunidade de oferecer um ensino de maior qualidade que poderia 

minimizar/diminuir as desvantagens escolares dos alunos de baixo capital 

cultural, oriundos de famílias pobres e frequentadores de escolas públicas, 

diante daqueles com elevado capital cultural, adquirido, inicialmente, por 

herança familiar. 

No cenário acadêmico, a ampliação da jornada escolar é vista como a 

possibilidade de ascensão social das crianças e jovens oriundos das camadas 

mais pobres. Nesses termos “[não] se trata aqui de criminalizar ou patologizar a 

pobreza, mas de construir soluções políticas e pedagógicas criativas e 

consequentes para o combate às desigualdades sociais e para a promoção da 

inclusão educacional” (BRASIL, 2009, p. 12). 

É evidente que a ampliação da jornada escolar por si só, não garante 

práticas escolares de qualidade. Pensar em ampliação de jornada exige pensar 

também em um projeto pedagógico, formação e capacitação dos profissionais, 

especialmente professores, espaços adequados e recursos disponíveis 

(BRASIL, 2009, p. 6). De acordo com Cavaliere (2007, p. 1019): 

 

[...] pesquisas demonstram que não há uma associação automática 
entre mais tempo e melhor desempenho ou vice-versa. [...] Ainda 
assim, observadas as mediações e particularidades, permanece, no 
conjunto das pesquisas, a constatação de que a maior duração do 
tempo letivo apresenta alta incidência de relações positivas com o 
rendimento dos alunos. 

 

Sendo assim, compreende-se que a ampliação da jornada, que 

signifique uma real melhora no rendimento escolar dos alunos, deva estar 

associada a presença de outros fatores além do tempo de permanência na 

instituição. 
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As discussões que envolvem a questão da ampliação da jornada escolar 

comportam uma variação nas terminologias utilizadas. Destacam-se 

principalmente os termos escola/educação integral e escola de tempo integral. 

Pompeu e Kattah (2009) definem que a “escola de tempo integral” é 

aquela em que o aluno tem a jornada escolar mínima de 7 horas diárias e as 

atividades complementares são atreladas ao currículo. Compreende-se nesta 

definição que quanto maior for o tempo de exposição dos alunos aos 

conteúdos didáticos, provavelmente eles receberão mais estímulos de fixação 

que reforçarão o seu aprendizado e, eventualmente, a sua formação. Já a 

“educação integral” apresenta conteúdos mais flexíveis, visando à formação 

integral do indivíduo, nas mais diversas áreas do conhecimento. Além do 

“reforço” dos conteúdos escolares, o tempo extra possibilita a participação dos 

alunos em atividades que envolvam esportes e artes, por exemplo.  

Há inúmeras experiências nas quais essas atividades ocorrem fora da 

escola, e outras que requerem o envolvimento de diversos membros da 

sociedade civil. Por exemplo, em documento encomendado pelo Ministério da 

Educação (BRASIL, 2009), a educação integral é tratada como a formação 

integral do indivíduo.  

 

[...] 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. Nesse sentido, entende-se 
que a extensão do tempo – quantidade – deve ser acompanhada por 
uma intensidade do tempo – qualidade – nas atividades que 
constituem a jornada ampliada na instituição escolar. 

 

Guará (2006) reafirma esta concepção ao dizer que é preciso entrelaçar 

aos conhecimentos sistematizados do currículo, práticas e habilidades que 

estão na base do convívio social e que, atrelados ao saber escolar, constituam 

um currículo necessário e útil à vida em sociedade (apud BRASIL, 2009, p. 27). 

Nesse sentido, por educação integral, compreende-se a busca da 

formação do indivíduo em suas multidimensões, não apenas a cognitiva, mas 

também a moral, afetiva, cultural, psicológica, esportiva e política, por exemplo. 

Já a educação em tempo integral contempla a formação escolar, utilizando o 

período ampliado como reforço dos conteúdos e aprendizagens já 
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desenvolvidos no período regular. É necessário que haja essa diferenciação 

das nomenclaturas, pois elas tratam e defendem concepções de trabalho na 

ampliação da jornada escolar de maneiras diferentes e atribuem funções 

diferentes à escola.  

Ampliando o debate, Cavaliere (2007, p. 1028-1029) identifica quatro 

concepções de escola com jornada ampliada: 

 

A visão predominante, de cunho assistencialista, vê a escola de 
tempo integral como uma escola para os desprivilegiados, que deve 
suprir deficiências gerais da formação dos alunos; uma escola que 
substitui a família e onde o mais relevante não é o conhecimento e 
sim a ocupação do tempo e a socialização primária. [...] A escola não 
é o lugar do saber, do aprendizado, da cultura, mas um lugar onde as 
crianças das classes populares serão “atendidas” de forma 
semelhante aos “doentes”. [Numa] outra visão, [...] a escola de tempo 
integral é uma espécie de instituição de prevenção ao crime. Estar 
“preso” na escola é sempre melhor do que estar na rua. [...] A ênfase 
está nas rotinas rígidas e é frequente a alusão à formação para o 
trabalho, mesmo no nível do ensino fundamental. Já a concepção 
democrática [...] imagina que ela [escola] possa cumprir um papel 
emancipatório. O tempo integral seria um meio a proporcionar uma 
educação mais efetiva do ponto de vista cultural, com o 
aprofundamento dos conhecimentos, do espírito crítico e das 
vivências democráticas. A permanência [...] garantiria melhor 
desempenho em relação aos saberes escolares, os quais seriam 
ferramentas para a emancipação. Por fim, [...] [a] concepção 
multissetorial de educação integral. Segundo ela, esta educação pode 
e deve se fazer também fora da escola. O tempo integral não precisa 
estar centralizado em uma instituição  

  

Tem-se, também, discutido muito sobre a participação ou não de outras 

organizações e instâncias no espaço escolar, como Cavaliere (2007, p. 1032) 

comenta:  

 

A participação de organizações da sociedade civil e de outras 
instâncias da administração pública é desejável e pode ser 
enriquecedora, desde que não signifique pulverização das ações e 
sim o fortalecimento da instituição escolar. 

 

O entendimento da citação anterior, supõe que a escola é uma 

instituição social que tem objetivos específicos próprios, como por exemplo: 

 

- fornecer a crianças e jovens condições de adquirir conhecimentos e 
habilidades tipicamente escolares [...] necessários ao exercício pleno 
da cidadania na vida moderna; 
- ser um espaço de socialização secundária – a interação com grupos 
externos às relações familiares e o convívio sistemático com pares 
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[...] complementa a ação da educação como fenômeno social mais 
amplo (BRANDÃO, 2009, p. 98). 

 

Brandão (2009, p. 105) discutindo a função específica da escola em 

nossa sociedade, dá destaque à baixa qualidade encontrada nos dias atuais 

devido à sobrecarga de tarefas atribuídas a ela. Nesse sentido, propõe: 

 

[...] a escola de tempo integral como o horizonte da melhoria da 
educação, [que] centra-se no respeito à especificidade social dessa 
instituição – a de oferecer ao cidadão uma escolaridade de qualidade 
–, o que significa acesso aos conhecimentos legitimados pelos 
currículos dos sistemas escolares. Essa legitimidade não me parece 
ser mera imposição das elites [...], mas um desejo legítimo da 
população marginalizada pela má escola de ter acesso aos 
instrumentos culturais e sociais que lhes garantam a cidadania 
escolar. 

 

Por outro lado, apresenta-se também uma reflexão que põe a instituição 

escolar não apenas como educadora, mas por várias vezes também como 

“protetora”, que serviria para tirar as crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social das ruas e locais que lhes causasse risco. Esta situação 

tem provocado diversos debates que contam com a intervenção dos 

profissionais da área sobre a especificidade dessa instituição e envolve, ainda, 

a participação de movimentos sociais e entidades profissionais que buscam 

apoiá-la, constituí-la e, por vezes, ressignificá-la. É assim que 

 

[...] amplia-se as possibilidades de atendimento [da instituição], 
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, 2009, p. 17). 

 

A ampliação da jornada escolar, se bem trabalhada for, parece ser uma 

forma eficiente de garantir, às crianças e jovens que são até hoje penalizados 

com a baixa qualidade escolar, a almejada cidadania escolar. Portanto, é 

necessário que não se perca a especificidade dessa instituição e que não se 

descuide da qualidade de suas instalações e seus equipamentos didático-

pedagógicos (BRANDÃO, 2009).  
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5 JORNADA ESCOLAR AMPLIADA: AS EXPERIÊNCIAS DE IBIPORÃ E 
LONDRINA 

 

Segue uma análise de duas propostas2 de educação em tempo integral que 

apresentam características diferentes, o que permite visualizar a variação entre 

uma concepção próxima àquela perspectiva que defende a centralidade dos 

conteúdos especificamente escolares e uma outra concepção que sugere a 

presença, no período integral, de atividades multifacetadas e alternativas às 

disciplinas escolares. 

As propostas analisadas à frente circunscrevem-se a duas escolas públicas 

de Ensino Fundamental de duas cidades do interior do estado do Paraná: Ibiporã e 

Londrina. Por certo que as considerações derivadas da análise que seguem não 

permitem generalizações, mas fornecem uma ideia das diferentes possibilidades 

de operacionalização da educação em tempo integral, conforme os pressupostos 

teóricos e metodológicos assumidos pelos mantenedores. 

 

5.1 A EXPERIÊNCIA EM IBIPORÃ: OPÇÃO PELA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CRÍTICA 

 

                                                 
2  A análise se restringirá a documentos que organizam e orientam a oferta da Educação 

Integral nas duas escolas. No caso da escola de Ibiporã, trata-se do documento “Projeto 
Político-Pedagógico/2010” (PPP, 2010), quanto a de Londrina, trata-se do documento 
“Projeto Político-Pedagógico/2011” (PPP, 2011). 
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A experiência considerada em Ibiporã, por meio da análise do Projeto 

Político Pedagógico (PPP, 2010), refere-se a uma escola municipal de Ensino 

Fundamental. Foi a primeira escola municipal de período integral da cidade. 

Inicialmente, ofertou, por alguns anos (2004-2006), de forma experimental, a 

“opção” do período integral àqueles alunos que quisessem frequentá-lo. 

Atualmente, a escola possui seis salas de aula para atividades regulares e uma 

sala adaptada para Educação Especial (PPP, 2010, p. 110). 

Conforme registro do PPP (2010), a primeira experiência teria funcionado 

no sistema de contraturno e a ocupação do tempo por meio de Projetos, tais como: 

“Lendo e Criando, Artesanato, Musicalização, Informática, Recreando e Educando 

Literatura, Artes, Jogos Didáticos, Teatro, Dança, Ética, Meio Ambiente e 

Aprendizagem” (p. 04). As atividades dos Projetos “[...] eram ministradas por 

estagiários da educação” e a proposta teórica que as fundamentavam era a “sócio-

construtivista” (PPP, 2010, p. 04).  

O sócio-construtivismo, na explicação presente no PPP (2010, p. 05), 

baseia-se em Piaget e, nele, “[...] o aluno era considerado segundo suas pré-

disposições biológicas para a aprendizagem de determinados conteúdos, 

acarretando a individualização das atividades”. O documento da escola de Ibiporã 

esclarece que, nessa época, “[...] as ações de nossa instituição se contrapunha 

(sic) à ‘escola acadêmica e livresca que privilegia a transmissão de conteúdos, em 

detrimento dos processos de descoberta do conhecimento’”. 

Segundo o registro do PPP (2010, p. 05), os resultados dessa primeira 

experiência de educação integral “ [...] não foram satisfatórios, uma vez que ao 

partir dos conhecimentos dos próprios alunos e ao se limitar a ensinar aspectos da 

própria realidade da criança, a instituição apenas reproduzia a estratificação 

social”. As observações anteriores são referendadas por Young (2007, p. 1297) 

nos seguintes termos: 

 

[...] Para crianças de lares desfavorecidos, a participação ativa na 
escola pode ser a única oportunidade de adquirirem conhecimento 
poderoso e serem capazes de caminhar, ao menos intelectualmente, 
para além de suas circunstâncias locais e particulares. Não há 
nenhuma utilidade para os alunos em se construir um currículo em 
torno da sua experiência, para que este currículo possa ser validado 
e, como resultado, deixá-los sempre na mesma condição. 
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Tal constatação teria levado a escola à mudança de perspectiva teórico-

metodológica. A partir de 2009, a oferta do período integral se consolida e “todos” 

os alunos das séries iniciais do ensino fundamental se submetem a ele, com uma 

jornada que se inicia às 7h 30m e termina as 17h 00m (PPP, 2010, p. 111). 

Nessa segunda etapa, é alterada a base teórico-metodológica que sustenta 

a proposta de educação integral, passando a vigorar “ [...] a metodologia de ensino 

baseada na proposta histórico-crítica” (idem, p. 04). 

A proposta histórico-crítica, na interpretação do PPP (2010, p. 5), 

conceberia a escola  

 

[...] como local de ‘transmissão dos instrumentos que permitem 
alcançar o saber elaborado, [no qual] a escola se ocupa com a 
aquisição de conteúdos [...]‘ (ARANHA, 2002, p. 2016), 
independentemente da origem social do aluno. Dentro deste contexto 
possibilita que todos, sem distinção, estejam aptos para o 
engajamento cidadão. Neste tipo de escola menos do que a 
individualidade, vale a igualdade de direitos. 

 

Conforme anotado no primeiro capítulo deste trabalho, Saviani (2009, p. 

70) corrobora tal avaliação, nos seguintes termos: 

 

[...] o processo educativo é a passagem da desigualdade à igualdade. 
Portanto, só é possível considerar o processo educativo em seu 
conjunto como democrático sob a condição de se distinguir a 
democracia como possibilidade no ponto de partida e a democracia 
como realidade no ponto de chegada. 

 

Em conformidade a esta nova perspectiva teórica-metodológica, a 

organização curricular da escola de Ibiporã propunha então que “todas” as 

disciplinas do currículo seriam ministradas tanto de manhã como à tarde; com o 

acréscimo de novas disciplinas para a parte de tarde. Seriam elas: Filosofia, 

Artes, Educação Física, Teatro, Inglês, Informática, Musicalização, Relações 

Etnicorraciais e História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Vale destacar que 

o PPP (2010) ressalva que as disciplinas complementares como a de Língua 

Estrangeira Moderna e Informática Educacional, deverão ser ministradas por 

profissionais com formação específica nas respectivas áreas (p. 11), revelando 

a preocupação com a qualidade do que se ofertará, em contraste com a 

primeira experiência da escola que no contraturno era organizada com o 

emprego de estagiários. 
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Objetivava-se, com o alinhamento a essa nova posição teórico-

metodológica: 

 

a) Identificação das formas mais desenvolvidas em que se 
expressa o saber objetivo produzido historicamente, reconhecendo as 
condições de sua produção e compreendendo as suas principais 
manifestações bem como as tendências atuais de transformação; 
b) Conversão do saber objetivo em saber escolar de modo a 
torná-lo assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares; 
c) Provimento dos meios necessários para que os alunos não 
apenas assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas 
aprendam o processo de sua produção bem como as tendências de 
sua transformação (p. 07). 

 

A observação dos “Objetivos Específicos” anotados no PPP (2010, p. 9) 

confirma a opção pelas finalidades gerais anotadas anteriormente e insiste que 

tais “Objetivos” deverão ser alcançados “ [...] no tempo e no espaço escolar”. 

Esses “Objetivos” pretendem que o aluno chegue à compreensão melhorada: 

a) do “meio natural e social; b) da leitura, da escrita e dos cálculos. Prevê, 

ainda, que o aluno acesse conhecimentos de informática e de língua 

estrangeira e que desenvolva habilidades artísticas”. 

A coerência do PPP (2010) com a perspectiva pedagógica histórico-

crítica se reafirma na exposição do “método” que deveria orientar a ação 

educativa na escola funcionando em tempo integral. A exposição do “método” 

retoma os cinco momentos sugeridos por Saviani (2009): uma tomada inicial da 

“prática social” como ponto de partida do ensino; a “problematização” como o 

segundo momento; a “instrumentalização” organizando o momento seguinte; a 

“catarse” como quarto momento e, por fim, a retomada da “prática social” 

funcionando como “ponto de chegada” da verificação do alcance da 

compreensão dos objetivos, isto é, a chegada ao nível de compreensão 

próxima do que o próprio professor apresentava no início do processo de 

ensino, isto é, ponto de partida (PPP, 2010, p. 13). 

Registre-se, também, as considerações do PPP (2010) quanto ao 

sistema de Avaliações adequado ao ensino em tempo integral. De acordo com 

o PPP (p. 115), as avaliações deveriam ter em conta um processo diagnóstico 

“processual e contínuo”, o que implicaria servir-se de variados recursos: “[...] 

avaliações escritas, orais, trabalhos coletivos e individuais, convivência no 

grupo, participação, assiduidade e, principalmente, avanços significativos do 
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ponto de vista pessoal, social e intelectual”. A avaliação, nessa linha teórico-

metodológica, comporia o momento da “catarse”. 

 

5.2 A EXPERIÊNCIA DE LONDRINA: OPÇÃO POR UMA PERSPECTIVA PÓS-MODERNA 

 

O documento analisado para o caso de Londrina (Projeto Político 

Pedagógico/PPP, 2011) diz respeito a uma escola municipal de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental. À época de referência de vigência do 

documento analisado, a escola possuía 9 turmas do Ensino Fundamental, nos 

turnos matutino e vespertino. Nesse período, 13 escolas de Londrina atendiam 

na forma de jornada ampliada, com períodos de 6 e de 8 horas diárias. 

Uma experiência embrionária de “jornada ampliada” nesta escola teria 

acontecido em 2009 por meio da oferta de algumas oficinas (artes, natação, 

futebol e vôlei) ministradas duas vezes por semana, durante 50 minutos. As 

oficinas eram opcionais, isto é, de livre escolha e iniciativa dos alunos que as 

frequentariam em horários de contraturno. A partir de 2010, as “atividades 

complementares” passaram a ser organizadas no contraturno cheio, isto é, por 

4 horas (PPP, 2011, p. 98). 

O PPP (2011, p. 37) em consideração, anota, inicialmente, que a “(...) 

educação é uma área interdisciplinar” e que, portanto, não deveria  “(...) optar 

por esta ou aquela teoria como única referência para a compreensão dos 

fenômenos educativos”. Daí que indica como “referência teórica básica” as 

contribuições de Jean Piaget, Vygotsky, Pillar Grossi e Emília Ferreiro. 

Embora o PPP (2011) faça essa ressalva relativizadora, o conteúdo 

dirigido à Educação em Tempo Integral revela uma opção mais clara por 

procedimentos pedagógicos menos diretivos e mais voltados para a promoção 

de atividades que valorizam a “diversidade cultural” que extrapola a “cultura 

escolar” propriamente dita. Tal opção, segundo Duarte (2010, p. 43), diz 

respeito à 

 

(...) pedagogia multiculturalista [que] acrescenta ao aprender a 
aprender a defesa do princípio da diversidade cultural e do respeito 
às diferenças. Questões como gênero, etnicidade, religiosidade, 
sexualidade, estilos de vida, entre outras, fazem parte de uma 
pedagogia multiculturalista. 
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Essa última opção do PPP (2011), de certa forma, já estava anunciada 

na epígrafe que abre o capítulo deste documento (p.37) e que trata dos “Fins e 

objetivos da instituição”, nos seguintes termos: 

 

Uma educação verdadeiramente transformada (sic) caminha no 
sentido de promover o respeito à diferença e o estímulo à riqueza da 
diversidade, o contrário disso, é o homogeneiza (sic), é não permitir 
que um rico ‘mosaico cultural’ seja pincelado por cada homem e cada 
mulher, diferentes nas suas particularidades mas únicos enquanto 
humanidade – do livro Teorias da Aprendizagem –  IESDE – p. 56.3   

 

Sugerindo coerência com esses pressupostos teóricos, a proposta 

pedagógica em análise cita como referência pedagógica para seus 

procedimentos os “quatro pilares da educação” indicados pela UNESCO em 

2010: “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e juntos 

aprender a ser” (PPP, 2011, p. 77).  Outra referência destacada na 

Proposta Pedagógica em foco é a “escolanovista”, inspirada nas proposições 

de John Dewey e, no Brasil, nas de Anísio Teixeira (PPP, 2011, p. 92). 

O PPP (2011, p. 93) da escola de Londrina define que as atividades 

específicas da jornada ampliada seriam organizadas na forma de “oficinas 

pedagógicas” e nos seguintes termos: 

 

As atividades realizadas nas oficinas pedagógicas das Escolas de 
Tempo Integral devem ser planejadas considerando o tempo que os 
educandos permanecem a mais no espaço físico para não 
sobrecarregá-los com propostas repetitivas. Nesse sentido, as 
oficinas devem representar um enriquecimento das aulas do currículo 
básico e não uma aula a mais ministrada. (grifo meu) 

 

Vê-se, pelo exposto, que as atividades ligadas à jornada ampliada 

deveriam se apresentar como “atividades complementares” às disciplinas 

curriculares regulares (PPP, 2011, p. 98). O termo “atividades complementares” 

não é gratuito; ele reafirma o perfil e finalidade das atividades selecionadas 

para o contraturno. 

O PPP (2011, p. 98) recorre a uma citação-síntese para esclarecer seu 

posicionamento quanto à tipologia das atividades que deveriam compor o 

                                                 
3 Citação sem referência completa no PPP (2011). 
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currículo de uma jornada ampliada, num reconhecimento de sua opção pela 

oferta de atividades de uma “base diversificada”, para além da grade curricular 

comum: 

 

Há que se definir, ainda, na organização do Projeto Político 
Pedagógico, mais do que a extensão da jornada escolar, um currículo 
que contemple as múltiplas linguagens, além daquelas como a 
matemática, a leitura e a escrita que já são bastante consideradas em 
quaisquer atividades, dentro e fora do horário escolar. O esporte, as 
artes, a diversidade cultural, a saúde, o ambiente, a ética, as novas 
tecnologias, a música, a discussão sobre os Direitos Humanos e 
cidadania, enfim, precisa incluir uma base diversificada de estudos 
que permita o percurso de novas trilhas pela escola (apud TITTON e 
PACHECO, 2009, s/p). (grifos meus) 

 

Destaca-se, também, nesta citação, a afirmação de que as “linguagens” 

mais específicas do currículo escolar já seriam suficientemente contempladas 

no horário escolar regular, o que justificaria a opção por atividades e conteúdos 

diversos àquelas linguagens tipicamente escolares.  A defesa de tal opção se 

apresenta, no PPP (2011, p. 98) com os seguintes argumentos: 

 

As múltiplas linguagens que o texto apresenta são as possiblidades 
que a escola de Educação Integral pode oferecer àqueles que muitas 
vezes não têm a oportunidade de fazer uma aula de informática, de 
dança, de natação, dentre outras. Ao propiciar estas aprendizagens 
como atividades nas diferentes linguagens, ampliamos o universo de 
experiências dos alunos, oportunizamos novas aprendizagens para 
que estes alunos possam competir de forma mais equilibrada, ao 
ingressar em uma universidade ou no mercado de trabalho, com 
outros que têm um nível sócio-econômico melhor, enfim, propiciamos 
o acesso do sujeito à cidadania, à criatividade e à autonomia. 

 

Em um ajuste coerente com a proposta de organizar a jornada ampliada 

com atividades diversificadas, algumas das “oficinas pedagógicas” da escola 

em análise, foram, em 2011, as seguintes: 

 

 Artes/Artesanato (técnicas com papéis e papelão); 

 Atividade física na natureza (Tirolesa, balanço, subida em árvores etc.); 

 Brinquedos e brincadeiras (construção de brinquedos com materiais 

reutilizados: garrafas plásticas, jornais, revistas...); 

 Capoeira expressiva; 

 Dança; 
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 Ecologia (saúde da população, o caso da Dengue e da gripe A; 

produção de um terrário com material reciclável etc.); 

 Ética e leitura; 

 Jogos populares (bola queimada, mãe da rua, bets, brincadeiras 

cantadas); 

 Jogos de reforço (bingos, dominós, jogo da memória etc.); 

 Mini vôlei. 

 

Revela-se, portanto, nessa experiência relatada acima, a perspectiva 

multiculturalista orientando a composição da grade curricular voltada à jornada 

ampliada. 

 

 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Pelo exposto, vê-se que se confirma a hipótese de que, no caso das 

propostas de jornada ampliada, conforme a perspectiva teórico-metodológica 

adotada desenha-se um tipo de currículo específico. No PPP da escola da 

cidade de Ibiporã, a proximidade com a teoria histórico-crítica leva a um 

currículo centrado na cultura escolar e em seus conteúdos e no seu principal 

agente, o professor.     

Já no PPP da escola de Londrina, a opção pelos pressupostos 

construtivistas e por procedimentos mais próprios às pedagogias pós-

modernas reflete-se na construção de um currículo, para a jornada ampliada, 

que contempla uma grade variada de atividades e de perfil extra-cultura 

escolar. Nesse quadro, a realização da jornada ampliada não é exclusividade 

dos professores da escola e contempla o envolvimento e a participação de 

agentes de fora do quadro escolar regular, como, por exemplo, profissionais 

ligados à Secretaria de cultura (PROMIC) e à Associação Londrinense de 

Ginástica Artística (PPP, 2011, p. 112-113).  

Tomando como acertadas as críticas dirigidas por Duarte às pedagogias 

pós-modernas e as observações de Saviani e Young da importância da cultura 

escolar para as crianças e jovens das classes populares, convém registrar a 
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necessidade de se defender e se promover iniciativas como as da cidade de 

Ibiporã, mais próxima dos interesses dos alunos desses setores. 

Entre as aprendizagens e reflexões que esta pesquisa proporcionou, 

pode-se destacar, como principal, a função específica que deve ser 

desempenhada pela escola, em especial a pública. Como estudante, tive o 

contato inicial com a jornada ampliada nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental. A proposta da escola onde estudava se aproximava dos 

pressupostos construtivistas. Tínhamos aulas de ballet, teatro, circo, pintura, 

bordado, atividades de reforço de Língua Portuguesa e Matemática, arte com 

sucata, entre outras. Analisando os resultados que obtive na participação da 

maioria das aulas citadas anteriormente, acredito que foram benéficas para 

minha formação, realmente fizeram a diferença em minha vida, principalmente 

no caso das aulas de ballet. Já como professora, percebi que é difícil para a 

escola comportar todas essas atividades. Ela, como instituição responsável 

pela transmissão do saber historicamente valorizado, não apresenta espaço 

físico e profissionais, por exemplo, que atendam a demanda de atividades 

extracurriculares, além de que se as oferece, acaba, muitas vezes, fugindo de 

sua proposta inicial, perdendo sua especificidade.  

Hoje, percebemos que foram atribuídas diversas funções à escola que 

não cabe a ela realizar. Como professora, proponho-me, a partir da reflexão 

acerca da pesquisa apresentada, buscar sempre em minha prática, a 

aproximação de meus alunos dos saberes científicos, garantindo a eles a 

apropriação do “conhecimento poderoso” (YOUNG, 2007) e culturalmente 

valorizado. 
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