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RESUMO 
 
A Educação Integral vem ganhando espaço nas discussões sobre educação pública de 

qualidade desde o início do século XX.Com o movimento da Escola Nova, teve-se maior 

divulgação dessa proposta e também algumas experiências que combinaram com a 

ampliação da jornada escolar. A partir de 2007, a Educação Integral ganhou maior 

repercussão em termos de discussão, com as iniciativas do governo federal ao dispor de 

portarias e decretos que implantaram o Programa Mais Educação. Este foi criado pela 

Portaria Interministerial nº17, de 24 de abril de 2007, e regulamentado pelo decreto n° 

7.083/2010, com a intenção de oferecer a Educação Integral em escolas públicas brasileiras 

a partir de da jornada ampliada do ensino. Assim, esta dissertação é um estudo de caso, 

permeado pelas ferramentas da triangulação de métodos, utilizando-se a análise 

documental, entrevistas e observação participante. Foram analisados os componentes 

curriculares e experiências de ensino que se relacionam com as propostas de Educação 

Integral numa perspectiva de Escolas das Águas. A pesquisa foi desenvolvida na Escola 

Jatobazinho, a mesma atende crianças ribeirinhas no Município de Corumbá, funciona em 

Tempo Integral, pois é um semi-internato, os alunos e professores passam a semana na 

escola devido as dificuldades que há em deslocamento diário por causa da distância e 

condições de navegação. A pesquisa buscou analisar a base documental para as Escolas 

das Águas elaborado pelo Município de Corumbá, identificar o contexto educacional da 

população ribeirinha de Corumbá (MS) e Discutir os nexos da Educação Integral e as 

experiências de ensino desenvolvidas no contra turno da Escola Jatobazinho. Foram 

entrevistados 5 professores, um coordenador pedagógico e a direção da escola. Identificou-

se que a Escola Jatobazinho realiza suas oficinas no contraturno escolar em formato de 

projetos semestrais e contam com uma equipe contínua para o desenvolvimento. Essa 

metodologia de desenvolvimento das oficinas a difere de forma positiva das demais escolas 

que adotaram o Mais Educação em que as oficinas do contra turno são pontuais e 

realizadas por profissionais desvinculados das Escolas. A escola Jatobazinho desenvolve 

suas práticas de ensino nas oficinas buscando atender a uma formação ampla dos alunos. 

Além de oficinas com formato diferenciado, há também uma preocupação em capacitar os 

professores para estas atividades relacionadas ao contraturno escolar. 

Palavras-chave: Educação Integral; Escolas das Águas; Educação do Campo; 
Escolas Ribeirinhas. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Integral Education has been gaining ground in discussions about quality public 
education since the beginning of the 20th century. With the movement of the Escola 
Nova, there was a greater dissemination of this proposal and also some experiences 
that combined with the expansion of the school day. Since 2007, Integral Education 
has gained greater repercussion in terms of discussion, with the initiatives of the 
federal government to have ordinances and decrees that implemented the More 
Education Program. This was created by Interministerial Ordinance No. 17, dated 
April 24, 2007, and regulated by Decree No. 7,083 / 2010, with the intention of 
offering Integral Education in Brazilian public schools starting from the extended 
teaching day. Thus, this dissertation is a case study, permeated by the tools of the 
triangulation of methods, using documentary analysis, interviews and participant 
observation. We analyzed the curricular components and teaching experiences that 
relate to the proposals of Integral Education from a Water Schools perspective. The 
research was developed at the Jatobazinho School, which attends riverside children 
in the Municipality of Corumbá, works in Full Time, because it is a semi-boarding 
school, students and teachers spend the week in school due to difficulties in daily 
commute because of distance and navigation conditions. The research sought to 
analyze the documentary base for the Schools of Water prepared by the Municipality 
of Corumbá, to identify the educational context of the riverside population of 
Corumbá (MS) and to discuss the links of Integral Education and the teaching 
experiences developed in the counter shift of the Jatobazinho School. Five teachers, 
one pedagogical coordinator and the school board were interviewed. It was identified 
that the Jatobazinho School holds its workshops in the school counterpart in the form 
of semester projects and count on a continuous team for the development. This 
methodology of development of the workshops a differs positively from the other 
schools that have adopted More Education in which the workshops of the counter 
shift are punctual and carried out by professionals who are not linked to the Schools. 
The Jatobazinho school develops its practices of teaching in the workshops seeking 
to attend a broad training of the students. In addition to workshops with a 
differentiated format, there is also a concern to train teachers for these activities 
related to school contraturno. 

Keywords: Integral education; WaterSchools;  Education in the Field; 
Ribeirinhas school.  
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INTRODUÇÃO 
 

 A ideia de formação integral para a humanidade está presente desde a Grécia 

antiga. Embora não existisse a instituição escola, a educação acontecia e a 

formação do homem, contemplando uma formação ampla, estava presente. Esta 

formação recebia o nome de Paideia na cultura grega, que consistia numa formação 

que preparasse o homem para a vida, trabalhando corpo e mente (BRANDÃO, 

1995).  

É válido ressaltar que este padrão de educação existente na Paideia, era 

restrito apenas aos nobres. O espaço de aprender dos pobres eram as oficinas e o 

trabalho no campo. O binômio da educação, educação como instrução e educação 

como formação para a vida, também se encontra construído desde a Grécia antiga. 

Essa categoria se dá devido à divisão por classe social que separava inclusive os 

educadores entre, “mestres - escola”, “artesãos professores” (BRANDÃO, 1995). 

A Educação Integral vinculada à ampliação da jornada escolar vem sendo 

pensada e experimentada há algum tempo no Brasil desde o início do século XX. 

Porém os decretos que a regulamenta e as estratégias de políticas públicas em 

âmbito nacional para sua implantação é recente. O Decreto n° 7.083/2010 instituiu o 

programa Mais Educação, apresentando como proposta a ampliação da jornada 

escolar e a organização do currículo dentro de uma perspectiva de Educação 

Integral. Desse modo, o Programa Mais Educação- PME foi implementado com o 

objetivo de contribuir para a qualidade da aprendizagem, visando aliar ampliação do 

tempo com melhor qualidade do ensino.  

No histórico de idealizações da Educação Integral, tivemos muitos partidários 

da causa, ainda que fossem de movimentos com ideologias, por vezes, 

contraditórias. Os Integralistas1, que tinham idéias ultraconservadoras, defendiam, 

como base da Educação Integral, a espiritualidade, o nacionalismo cívico e a 

disciplina. Estes viam a Educação Integral como uma medida higienista e o indivíduo 

seria moldado para servir ao Estado (CAVALIERE, 2009).  

                                                             
1 A Ação Integralista Brasileira foi um movimento de cunho político conservador. Foi fundado em 1932 

tinham seus valores fundamentados em questões morais como religião e família e nacionalistas.  

Tinham como lema as máximas: Deus, Pátria e Família.  
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Para os anarquistas, havia a defesa da Educação Integral como instrumento 

de emancipação social (GALLO, 2007). Estes defendiam a igualdade, a autonomia, 

tinham grande apreço pela cultura e pautavam-se na estratégia da propaganda para 

divulgar e propor novas ideias para a educação. Segundo o anarquismo, a educação 

não deveria ser controlada nem pelo estado e nem pela igreja, pois, para eles, 

ambos eram “competidores fraternos que disputavam o mesmo rebanho de 

explorados” (GHIRALDELLI, 1987, p. 108), por isso pregavam também a liberdade. 

Os socialistas, assim como os anarquistas, também tiveram a Educação 

Integral como ideal de uma educação pública. Porém, estes defendiam que o estado 

deveria oferecê-la de maneira que fosse pública, laica, com qualidade e que 

alcançasse a todos. Assim, a Educação Integral era defendida conforme os 

princípios que compunham cada grupo e suas ideologias ao longo do tempo.  

Ainda sobre essa trajetória, temos o Movimento dos Pioneiros da Escola 

Nova, grupo formado por liberais que, dentre eles, destaca-se a forte presença de 

Anísio Teixeira (1900-1971). A Escola Nova defendia uma Educação Integral e 

democrática, baseada nas experiências.  

Nos últimos 10 anos, a Educação Integral teve grande repercussão na 

agenda das políticas públicas para a educação brasileira. É comum ouvirmos o 

termo Educação Integral e Educação de Tempo Integral sendo utilizado como 

sinônimos, porém não são. Uma vez que uma está relacionada a uma formação 

ampla que seja capaz de abranger diversas áreas com conhecimento. E outra 

relacionada à ampliação da jornada escolar sem que necessariamente ofereça um 

suporte técnico e estrutural para que seja alcançada uma formação ampla.   Com 

isso temos várias escolas que aderiram à nomenclatura de Escola Integral 

justamente pelo fato de terem ampliado a jornada escolar para sete horas diárias. 

Estes termos não devem ser tratados como sinônimos, devido ao fato que, nem 

sempre, uma escola de tempo integral é capaz de oferecer uma educação que 

garanta uma integralidade, abrangendo todos os critérios de uma formação ampliada 

que perpasse por questões e temas ligados à formação humana, política e científica. 

Um fator preponderante para justificar essa questão é o desafio enfrentado 

pelas unidades escolares para oferecer suporte técnico e pedagógico, que sejam 

possíveis para fazer essa simbiose entre a ampliação da jornada escolar com a 

qualidade do ensino. Além do desafio de articular os processos escolares com as 

demais políticas sociais visando uma garantia de sucesso escolar (BRASIL, 2009). 
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Embora o país tenha avançado na oferta da educação básica pública, esse 

crescimento não equivale em qualidade e nem garantia de conclusão nos 

seguimentos do ensino. O número de estudantes que conclui os anos finais da 

educação básica é bem inferior ao número de alunos que ingressam nos anos. 

(INEP, 2017) Essa diferença se observa desde os anos iniciais e finais do ensino 

fundamental. Os anos iniciais apresentam 15,3 milhões de matrícula e os anos 

finais, 12,2 milhões (INEP, 2017). 

O Plano Nacional de Educação – PNE (2014-2020) tem como uma das 

metas, atingir, pelo menos, 50% da oferta das vagas em escolas públicas para 

escolas com ampliação da jornada. Conforme estes dados apontados nas notas 

estatísticas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira/INEP, observa-se um crescimento da oferta da Educação em tempo integral 

nos últimos sete anos, porém ela ainda está distante de cumprir o desafio proposto 

pelo PNE (2014). A porcentagem da oferta apresentada no censo escolar de 2015 é 

de 16,7%, sendo o maior número de matrículas nos anos iniciais do ensino 

fundamental.    

No caso da Educação em contextos do/no Campo, o PNE (BRASIL, 2014, 

p.34) tem como expectativa, a consolidação da educação escolar para as 

“populações tradicionais, de populações itinerantes e de comunidades indígenas e 

quilombolas”. Os povos ribeirinhos estão inclusos no que o PNE denomina como 

populações tradicionais. 

O Plano Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul, (2014) 

prevê para o desenvolvimento de currículo e prática pedagógica voltada para a 

Educação escolar no campo, a produção e disponibilidade de materiais específicos 

para a realidade do campo. No entanto, não há ainda essa produção definida, o que 

demanda estudos e proposições para efetivá-lo, respeitando as características de 

cada região.   

As Escolas do Campo em Corumbá se apresentam em dois grupos. Um 

deles é formado pelas escolas que estão em áreas não alagadas, cujo acesso é via 

terrestre. São conhecidas como Escolas da Terra. O outro grupo de escolas que se 

encontram em regiões propensas a alagações no período de cheias dos rios, cujo 

acesso é por navegação pelos rios e afluentes da região, que são os rios Paraguai, 

Taquari e São Lourenço. Estas são conhecidas como Escolas das Águas. Para o 

grupo das Escolas das Águas, é necessário fazer os ajustes quanto ao calendário 
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escolar, que cumpre os 200 dias letivos previstos de uma maneira bem diferenciada. 

O calendário respeita o período de cheias e vazantes dos rios. Essas afirmações 

não estão registradas em documentos oficiais, elas advêm de observação direta e 

da experiência de trabalho da autora nesse contexto.   

No caso da Extensão Jatobazinho, o seu calendário é intercalado com 

recessos de quinze dias entre um bimestre e outro, além das férias escolares de 

julho, dezembro e janeiro. Os recessos são tanto para descanso quanto para 

formação dos educadores, totalizando cinco ao longo do ano. Há duas capacitações 

que são realizadas na cidade de São Paulo na sede da ONG que administra a 

Escola Jatobazinho e, as demais, na cidade de Corumbá (MS). Quanto aos alunos, 

estes se beneficiam de poder passar mais tempo em seus lares com seus familiares.  

Por se tratarem de locais de difícil acesso, os professores e demais 

educadores residem nestas escolas por períodos que variam de escola para escola. 

Algumas a permanência é quinzenal, em outras bimestrais. Os alunos passam a 

semana na escola e retornam para casa aos finais de semana. O fato de terem 

crianças tão pequenas (alunos das séries iniciais do ensino fundamental) estudando 

numa escola com rotina de semi-internato e passando dias fora de casa, longe de 

seus familiares, pode nos parecer um tanto quanto arbitrário, porém cabe cautela em 

elaborar qualquer julgamento sobre o assunto, posto que este modelo educacional e 

essas escolas representam a ruptura com o analfabetismo na região do rio Paraguai 

e seus afluentes. Marcam o início do acesso ao direito à educação, que está 

disposto na legislação brasileira e que, por vezes, faz-se tão difícil de cumprir, 

dependendo de cada realidade. O grupo de Escolas das Águas da região do 

Pantanal em Corumbá (MS) dispõe somente das séries inicias e finais do ensino 

fundamental. Até a finalização desse estudo, não havia nenhuma escola que ofereça 

o ensino médio na região do Paraguai Mirim, em Corumbá (MS).  

Por fazer parte do grupo das Escolas das Águas, a Escola Jatobazinho faz 

parte das Escolas do Campo. O Pantanal também se configura parte deste contexto 

tão singular que é o Campo. Neste ambiente com características singulares, no qual 

se encontra a população ribeirinha, a educação no Pantanal representa a mesma 

causa, quando se refere à Educação do Campo/no Campo em outros contextos 

similares.  

Para esclarecer essa nomenclatura do/no Campo, estabelecemos que nesse 

estudo estamos em acordo com a definição de Caldart (2002) que apresenta estes 
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conceitos relacionados ao significado da educação da seguinte forma: no campo, 

“[...] o povo tem o direito a ser educado no lugar onde vive [...]” (CALDART, 2002, p. 

18). Sendo assim, as populações ribeirinhas que residem no Pantanal de Corumbá, 

têm o direito ao acesso à educação onde vivem. Ainda para Caldart (2002, p.18), ao 

se referir “do campo”:  “[...] direito a uma educação pensada desde o seu lugar e 

com a sua participação, vinculada à sua cultura e as suas necessidades humanas e 

sociais. ” Por isso, entende-se que as populações ribeirinhas estão inseridas neste 

contexto em que se faz necessário uma educação pensada para atender às suas 

necessidades, incluindo as peculiaridades do seu contexto.  

Considerando que o povo do campo tem, em sua formação, diversos 

sujeitos, Caldart (2002, p.18) afirma que os assentados, pequenos agricultores, 

povos indígenas, pescadores, camponeses, sem-terra, ribeirinhos, quilombolas, 

povos da floresta, caipiras, lavradores, roceiros, agregados, caboclos, boia fria, 

meeiros, entre outros, compõem esse grupo social que está inserido em regiões de 

Campo, Florestas e Águas. No contexto em que se desenvolveu essa pesquisa não 

é diferente, os ribeirinhos no município de Corumbá também apresentam sua 

diversidade no que tange os meios de sobrevivência. Dentre eles, encontramos 

diversas ocupações como pescadores, catadores de isca, caseiros, bordadeiras, 

costureiras, peões e cozinheiros (as) de fazenda.  

A Educação do Campo, assim como para os ribeirinhos em Corumbá ou 

para os demais sujeitos do Campo, representa um rompimento com a história do 

esquecimento para com esses povos, com relação às políticas públicas. Caldart 

(2002) traz esse histórico de luta pelo direito à educação e importância que essa não 

aconteça apenas de forma pontual. 

Há poucas produções científicas sobre a educação neste contexto. No 

entanto, nosso conhecimento sobre a realidade dessa população aponta que não 

existem escolas de ensino médio na região do Paraguai Mirim, o que pode ser 

demonstrado pela inclusão das crianças e adolescentes no trabalho de catação de 

iscas vivas, pesca e trabalho nas fazendas. 

Diante do que foi exposto e tendo como base a minha experiência pessoal 

como docente na Escola Jatobazinho entre os anos de 2012 a 2015, surgiu o 

interesse em fazer esta pesquisa. Durante esse período, lecionei para as classes de 

segundo e quarto ano do ensino fundamental, atuando também na função de 

coordenadora pedagógica. Nesse tempo, tive a oportunidade de desenvolver 
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projetos no contraturno, relacionados à oficina de arte com argila e à oficina agrícola. 

Visando melhorar minhas capacidades profissionais, especializei-me em Educação 

do Campo, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/ UFMS. Estes 

aprendizados advindos da vivência escolar e dos conhecimentos adquiridos na pós-

graduação foram essenciais para despertar o interesse por desenvolver uma 

pesquisa nessa temática.  

Outra motivação relevante deve-se ao fato de haver poucos estudos 

acadêmicos relacionados à temática da Educação Integral em escolas que se 

encontram no campo e, de forma mais representativa, uma ausência de estudos 

relacionados à educação nas regiões das águas.  

Pesquisar as práticas pedagógicas que fundamentam a Educação de tempo 

integral na Escola Jatobazinho, deve-se também ao fato da escola ser diferenciada 

no que se refere a esse modelo, pois nesta unidade escolar, não há outra opção de 

se fazer educação a não ser em tempo integral, devido ao fato de ser, pelas 

condições de deslocamento na região, um semi-internato. 

Para execução desta pesquisa, foi estabelecido como objetivo geral analisar o 

contexto em que acontece a educação de tempo integral numa escola ribeirinha no 

Pantanal, em Corumbá (MS), tendo como objetivos específicos: 

 

● Identificar a base documental para as Escolas das Águas elaborado pelo 

Município de Corumbá;  

● Analisar o contexto educacional da população ribeirinha de Corumbá 

(MS); 

● Discutir os nexos da Educação Integral e as experiências de ensino 

desenvolvidas no contraturno da Escola Jatobazinho.  

 

Acrescenta-se ainda a necessidade de documentar a forma como a educação 

no Alto Pantanal vem sendo desenvolvida uma vez que ela apresenta um histórico 

recente, tendo em vista que a primeira escola na região foi construída em 2005 por 

meio de uma intervenção do Ministério Público para combater o trabalho infantil. 

Além de um histórico recente, a educação no Pantanal apresenta experiências 

envolvendo instituições não governamentais por meio de parceria público-privada. O 

adequado é que o Estado assuma o seu papel de oferecer de forma integral esse 

direito para as populações que se encontram no campo Município de Corumbá. No 



21 
 

entanto, identifica-se uma forte presença das organizações não governamentais no 

apoio a este processo de viabilização da Educação e assistência Social no Pantanal 

em Corumbá. Dentre essas instituições não governamentais temos o Instituto Acaia 

e a Ecoa – Ecologia e Ação. Alem das ONGs, há também um programa de cunho 

religioso do segmento evangélico que, semestralmente, visita os povos ribeirinhos 

distribuindo alimentos, roupas, remédios, atendimento médico e odontológico.   

 Devido ao crescente avanço das escolas em tempo integral na rede pública 

de ensino, tanto na cidade quanto no campo, é necessário que sejam feitos 

apontamentos. Pelas grandes dificuldades encontradas para executar a proposta da 

educação em tempo integral, é válido mostrar realidades que vem conseguindo 

realizar este processo de forma diferenciada da grande maioria das experiências, 

que temos visto serem apresentadas nas pesquisas relacionadas à educação de 

tempo integral.  

Assim, o processo de constituição e sustentabilidade de uma escola de tempo 

integral no meio do Pantanal suscita questões relevantes: como uma escola que 

funciona em tempo integral pode oferecer uma formação integral? Quais os nexos 

da Educação Integral e as práticas de ensino aplicadas na Escola Jatobazinho para 

que se compreendam as epistemologias da educação, no recorte específico da 

região do pantanal, com suas potencialidades e suas limitações?  
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SEÇÃO 1. O CAMPO DA PESQUISA 

 

1.1 Sobre a pesquisa 
 

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, pois segundo os autores 

portugueses Bogdan e Biklen (1994) essa abordagem coloca o pesquisador como 

ator principal:  

 

Os investigadores introduzem-se e despendem grandes quantidades 
de tempo em escolas, famílias, bairros e outros locais tentando 
elucidar questões educativas. [...]. Os investigadores qualitativos 
frequentam os locais de estudo porque se preocupam com o 
contexto. Entendem que as ações podem ser melhor compreendidas 
quando são observadas no seu ambiente habitual de ocorrência 
(BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 47-48). 

 

Esse tipo de abordagem proporciona à pesquisa uma riqueza que contempla 

os aspectos sociais, colaborando assim para que o pesquisador que se atém a uma 

situação típica, consiga esclarecer as “indagações tradicionais da ciência”, [...] 

“predizendo as respostas desse grupo com um certo grau de probabilidade” 

(MINAYO e SANCHES, 1993, p. 246).  

A pesquisa foi desenvolvida com estes recursos de imersão:  durante uma 

semana foi feito observação in loco que consistiu em observar o momento de 

planejamento dos professores, as reuniões pedagógicas e as oficinas do contraturno 

desenvolvidas pela escola. Além das observações, também realizamos entrevistas 

com gestores e professores. Com isso, foi possível reunir informações capazes de 

apresentar as temáticas específicas do contexto escolar da Escola Jatobazinho. Por 

isso, esse trabalho se traduz como um estudo de caso, considerando que: “as 

evidências para um estudo de caso podem vir de fontes distintas: documentos, 

registros em arquivo, entrevistas, observação direta, observação participante e 

artefatos físicos ” (YIN, 2001, p. 105). 

Epistemologicamente, Peres e Santos (2005) descrevem três princípios 

fundamentais para execução de estudo de caso: o primeiro se refere a partir do 

princípio que o conhecimento está sempre em construção, sendo assim, o 

referencial teórico escolhido será um ponto de partida e não um conjunto de normas 

inquestionáveis.  
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Os textos políticos que se traduzem nas legislações que subsidiaram a 

educação integral/tempo integral também fundamentaram este trabalho de pesquisa. 

(MENDES; SEEMANN, 2016) 

Por considerar a magnitude do estudo de caso, buscou-se reportar aos 

recursos da pesquisa documental que trouxe grande colaboração para entender a 

estruturação da Escola das Águas e o contexto que ela está inserida que é o 

Pantanal Sul-mato-grossense. 

O terceiro pressuposto se refere ao fato da pluralidade que há sobre a 

interpretação da realidade. Como afirma André (2013), caberá ao pesquisador 

fornecer dados que permitam ao leitor chegar as suas próprias conclusões, este não 

deve omitir sua opinião, mas deve ser claro. 

 

1.2 Local da pesquisa 
 

Este projeto de pesquisa foi desenvolvido na extensão Escola Jatobazinho. A 

mesma funciona em regime de semi-internato, no qual as crianças passam a 

semana na escola e retornam para suas casas aos finais de semana. O calendário 

escolar também é diferenciado, a cada bimestre há um recesso de 15 dias, esse 

intervalo colabora para que as crianças não percam o vínculo familiar e nem os 

costumes locais. Durante esse período os educadores têm uma semana de folga e 

uma semana de formação.  

A Escola está localizada na região do Alto Pantanal, município de Corumbá, 

Mato Grosso do Sul e atende a população ribeirinha e moradores de fazendas 

próximas. Faz parte de uma parceria público-privada entre a organização não 

governamental Instituto Acaia e a Prefeitura Municipal de Corumbá. Localizada às 

margens do Rio Paraguai e é por este mesmo rio que se tem acesso a mesma, 

geograficamente está isolada do meio urbano. Está a uma distância aproximada de 

100 km. No sentido águas acima é a primeira Escola da Rede das Águas que 

encontramos quando viajamos pelo rio.  
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1.3 Coletas de dados 
 

Os procedimentos foram elaborados, considerando o referencial teórico sobre 

coleta de dados em estudo de caso: Bassey, (2003), Peres e Santos (2005), André 

(2013) e Stake (2013). 

 Os métodos de coleta de dados apresentados por André (2013) com base 

nos conceitos de Bassey (2003) se configuram em: “fazer perguntas ouvindo 

atentamente as respostas; observar o evento se atentando cuidadosamente para o 

que acontece, e leitura de documentos” (ANDRÉ, 2013, p. 99). Sendo que estes três 

instrumentos irão conduzir este trabalho de investigação. 

 A partir desses conceitos teóricos, optamos por uma entrevista 

semiestruturada com os professores e os gestores, a leitura dos relatórios 

produzidos pelo instituto Acaia, leitura do Projeto Político Pedagógico e de decretos.  

As entrevistas colaboraram para esclarecer a dinâmica que a Escola 

Jatobazinho desenvolve no seu processo pedagógico, pois durante a pesquisa 

documental não foram disponibilizados documentos que explanassem sobre as 

propostas pedagógicas desenvolvidas na escola, tais como Projeto Político 

Pedagógico, Regimento Interno e Currículo. Segundo Zago (2003), a entrevista é um 

instrumento que se ajusta às preocupações do pesquisador, justifica-se pelo fato de, 

a partir dela, elaborarmos questionamentos acerca do objeto de estudo. As 

entrevistas seguiram um roteiro previamente elaborado, estas ocorreram após leitura 

dos documentos. A flexibilidade deste instrumento é o que o difere e o faz tão 

relevante para as pesquisas de caráter social. 

 

A entrevista é, portanto, uma forma de interação social. Mais 
especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma 
das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de 
informação. (...). Por sua flexibilidade é adotada como técnica 
fundamental de investigação nos mais diversos campos e pode-se 
afirmar que parte importante do desenvolvimento das ciências sociais 
nas últimas décadas foi obtida graças à sua aplicação (GIL, 1999, p. 
115). 

 

Sobre a relevância da entrevista para o campo das ciências sociais apontada 

pelo autor, esta se configura como um leque de opções, quanto ao método de 

aplicação. Zago (2003) aponta que ela é utilizada de acordo com “diferentes 

perspectivas teóricas” e considera como regra: “respeitar princípio éticos e de 
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objetividade na pesquisa, bem como garantir as condições que favoreçam uma 

melhor aproximação da realidade social estudada” (ZAGO, 2003, p. 295). O grupo 

de pessoas que participaram das entrevistas foi formado por professores e gestores 

que fizeram parte da equipe de trabalho durante o ano letivo de 2017. O grupo foi 

convidado a participar da pesquisa, o consentimento se deu por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido que foi entregue em duas vias para cada um dos 

convidados. Assim leram e assinaram concordando em participar da pesquisa. 

As observações foram feitas durante atividades escolares consideradas como 

oficinas. Este instrumento foi imprescindível para o desenvolvimento da pesquisa:

  

Usada como o principal método de investigação ou associada a 
outras técnicas de coleta, a observação possibilita um contato 
pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado, o 
que apresenta uma série de vantagens. Em primeiro lugar, a 
experiência direta é sem dúvida o melhor teste de verificação da 
ocorrência de um determinado fenômeno (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 
26). 
 

 

Adotamos um roteiro de observação em campo, previamente elaborado 

considerando como pauta as questões: Estrutura física e recursos pedagógicos 

disponíveis na escola, número de educadores, número de crianças atendidas nas 

oficinas trabalhadas e planejamento das oficinas. Esta pauta auxiliou o alcance dos 

dados. 

O levantamento documental foi realizado no site da Instituição mantenedora e 

que administra a Escola Jatobazinho e também na Secretaria Municipal de 

Educação de Corumbá (MS). A pesquisa também pautou-se em um levantamento 

bibliográfico. De acordo com Gil (2010), as pesquisas bibliográficas e documentais 

se diferenciam pelo caráter das suas fontes: 

 

A pesquisa bibliográfica fundamenta-se em material elaborado por 

autores com o propósito específico de ser lido por públicos 

específicos. Já a pesquisa documental vale-se de toda sorte de 

documentos, elaborados com finalidades diversas, tais como 

assentamento, autorização, comunicação etc. (GIL, 2010, p. 31). 

 

Na pesquisa documental foi levantado material sobre a educação das 

comunidades ribeirinhas em instituições governamentais e não governamentais no 
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município de Corumbá, currículos, projeto político pedagógico, legislação nacional e 

local, documentos, relatórios e outros materiais.  

 

1.4 Análises dos dados 
 

Para a análise dos resultados obtidos na coleta de dados aplicamos os 

procedimentos da triangulação de métodos.  

Neste sentido a técnica prevê dois momentos distintos que se 
articulam dialeticamente, favorecendo uma percepção de totalidade 
acerca do objeto de estudo e a unidade entre os aspectos teóricos e 
empíricos, sendo essa articulação a responsável por imprimir o 
caráter de cientificidade ao estudo. (MARCONDES, 2014, p. 203). 

 

Deste modo, os resultados dialogaram com as leituras dos documentos 

institucionais, dos textos políticos e dos referenciais teóricos.  

As categorias de análise compreenderam as questões; tempo-espaço 

escolar e formação integral nas atividades do contraturno escolar, entendendo como 

a educação se faz presente em espaços tão diferenciados como é o contexto da 

Escola das Águas.  

Elegemos as atividades do contraturno escolar, por considerar que “[...] 

delimitar os focos da investigação decorre do fato de que não é possível explorar 

todos os ângulos do fenômeno num tempo razoavelmente limitado.” (ANDRÉ, 2013, 

p. 99) 

Os aspectos teóricos foram selecionados com base nos fundamentos da 

Escola Nova, pois esta linha teórica tem se mostrado com resultados mais 

duradouros nas experiências de sucesso relacionadas à implantação da Educação 

Integral/tempo integral até então implantadas no Brasil. Além disso, observou uma 

forte ligação das práticas desenvolvidas na Escola Jatobazinho com os fundamentos 

práticos da metodologia da Escola Nova. 

Para análise, as perguntas feitas aos professores foram divididas em dois 

blocos, sendo o bloco um formado pelas perguntas: Quais oficinas você já 

desenvolveu e qual está desenvolvendo no momento? Como elas são escolhidas, 

planejadas e desenvolvidas? Há tempo e espaços suficientes para desenvolver as 

oficinas de forma eficiente? Este bloco de perguntas teve como objetivo identificar as 
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questões relacionadas à educação em tempo integral, compondo a categoria 

Tempo-espaço escolar. 

O segundo bloco foi formado pelas perguntas: Você considera que escola se 

fundamenta nas diretrizes da Escola de tempo integral?  Pensando na sua prática 

docente, o que você considera como desafio para desenvolver atividades 

educacionais em tempo integral? O que você considera que possa ser um facilitador 

para este processo? Há aceitação da família e envolvimento dos alunos nas 

oficinas? Com relação à aprendizagem dos alunos, cite alguns aspectos que você 

considera que estejam associados às oficinas que são trabalhadas.  Estas formaram 

a segunda categoria de análise, a Formação integral. 

O grupo de entrevistados foi formado por monitores, professores e gestores. 

As análises concentraram-se nas falas da direção e dos cinco professores.  

Neste estudo adotou-se como estratégia metodológica, revisão bibliográfica, 

que caracteriza em uma revisão narrativa, pois possibilita o acesso às experiências 

de demais autores sobre determinado tema ou assunto. Para Silva e Trentini (2002), 

a revisão narrativa, ao permitir o relato de outros trabalhos, não é imparcial, ou seja, 

inclui a compreensão do pesquisador sobre como os outros autores fizeram. Para 

elaborar a presente revisão, adotamos a literatura nacional sobre o tema proposto: 

educação integral, possibilitando assim citar e incluir pesquisas já concluídas e 

publicadas, além de documentos públicos como resoluções do MEC para elaborar 

conclusões sobre o tema proposto. Ainda Gil (2004) ressalta que a revisão de 

literatura é uma ação sobre o material já produzido, por isso o cuidado de selecionar 

trabalhos sobre o tema. 

Para fazer este levantamento das pesquisas produzidas na área, elegemos os 

seguintes descritores que foram combinados para refinamento da busca. Estes 

estão organizados no quadro 01 com a finalidade de apresentar as pesquisas 

encontradas sobre esta temática. 

Quadro 01: Palavras-chave utilizadas na busca de produção  
Educação integral no Brasil 

Educação integral no campo 

Educação integral em escolas rurais 

Educação Integral no ensino fundamental 

Educação de tempo integral/ ampliação da jornada escolar 

Práticas pedagógicas na educação integral / escola integral 

Educação integral no Pantanal 

Fonte: Elaboração própria 
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Para fazer o levantamento, priorizamos o website dos anais das reuniões 

nacionais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPED), o website da Biblioteca digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), 

o banco de artigos de do portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES). O primeiro levantamento foi realizado nas reuniões anuais 

da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação ANPED, a 

tabela a seguir apresenta os resultados. 

 

Quadro 02: Levantamento de produção na ANPED 
Busca nas reuniões da ANPED por ano 

Palavras-chaves combinadas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 

Educação integral no Brasil 0 1 0 1 0 0 1 2 1 

Educação integral no campo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Educação integral em escolas 
rurais 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Educação Integral no ensino 
fundamental 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Educação de tempo integral/ 
ampliação da jornada escolar 

1 0 0 0 3 1 1 2 1 

Práticas pedagógicas na 
educação integral / escola integral 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Educação integral no Pantanal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fonte: Elaboração própria 

 

Nas publicações das reuniões nacionais da ANPED, selecionamos seis 

trabalhos para análise. 

As buscas na Biblioteca digital Brasileira de Teses e Dissertações foram feitas 

a partir de 2007. O quadro abaixo mostra os resultados encontrados. 

 

Quadro 03: Levantamento de produção na Biblioteca digital Brasileira de Teses e 
Dissertações 

Busca na BDTD entre os anos de 2007 a 2017 

Palavras-chaves Dissertações  Teses  Selecionadas Analisadas 

Educação integral no Brasil 882 415 17 3 

Educação de tempo integral/ ampliação 
da jornada escolar 

37 11 9 2 

Educação integral no campo/ escolas 
rurais 

556 210 2 2 

Educação Integral no ensino 
fundamenta I 

657 226 10 1 

Práticas pedagógicas na educação 
integral / escola integral 

567 219 8 1 

Educação integral no Pantanal 0 0     
Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 04: Levantamento no portal de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Palavras-chave Encontrados  Selecionados 

Educação integral no Brasil 2.660 3 

Educação de tempo integral/ ampliação da jornada 
escolar 

1164 
3 

Educação integral/tempo integral no campo 1.934 3 

Educação Integral no ensino fundamental  1.319 2 

Práticas pedagógicas na educação integral / escola 
integral 

315 2 

Educação integral no Pantanal 174 0 

Fonte: Elaboração própria 
 

As pesquisas se concentram mais sobre a questão do tempo integral, mas 

também identificamos trabalhos que analisam essa dualidade da educação integral e 

tempo integral.O trabalho intitulado: Análise curricular da escola de tempo integral na 

perspectiva da educação integral (FELÍCIO 2012), apresenta de forma muito 

detalhada uma análise dessa dualidade educação de tempo integral e educação 

integral. A análise da autora apontou que a educação de tempo integral não basta 

apenas aumentar o tempo de permanência dos alunos nas escolas. Para que se 

tenha uma formação integral, é necessário que se tenha uma articulação com outros 

contextos. (FELÍCIO, 2012). Por isso, a necessidade de ter um currículo que une a 

ampliação da jornada escolar com a educação integral. A autora adverte que:  

 

[...] é preciso considerar o currículo nem como uma simples definição 
teórica, nem como uma relação de conteúdos a ser “cumprido” em 
um determinado período de tempo, no interior de uma instituição 

educacional. (FELÍCIO, 2012, p. 06). 
 

Há, segundo a autora, a necessidade que ele seja compreendido como 

“criação cotidiana”, e que se torne em práticas construídas pelos atores envolvidos 

na dinâmica das escolas.  
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SEÇÃO 2.  A EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

E PROGRAMAS POLÍTICOS 

 

2.1 Em busca de mudanças 
 

A Educação Integral não se trata de um tema novo em nosso país, ainda que 

esteja consolidada, ela tem um histórico de propostas e tentativas de implantação 

que nos chama atenção. Moacir Gadotti (2009) nos apresenta este histórico 

começando com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, que 

defendia a Educação Integral como direito de cada indivíduo. Em Brasília, no ano de 

1960, tivemos a criação do projeto Escola Parque de Anísio Teixeira. De 1983 a 

1987, no Rio de Janeiro, houve os Centros Integrados de Educação Pública 

(CIEPS), implantados por Leonel Brizola. De 1983-1986, em São Paulo, surge o 

Programa de Formação Integral da Criança” (PROFIC), que se deu durante o 

governo de Montoro. No início da década de 90 (1990-1994), tivemos a implantação 

dos Centros Integrados de Atendimento à Criança (CIACS) e Centros de Atenção 

Integral à Criança (CAICS), que se deram durante os governos de Fernando Collor e 

Itamar Franco. Em São Paulo, em 2003, durante o governo de Marta Suplicy, foi 

implantado os Centros Educacionais Unificados, (CEUS). 

A partir de 2007, é criada a Portaria interministerial nº17, de 24 de abril que 

cria o Programa Mais Educação. O decreto n° 7.083/2010, de 27 de janeiro de 2010, 

regulamentou o programa Mais Educação e continua vigente até o presente. O 

Programa surgiu com a intenção de ampliar a oferta da Educação de tempo integral 

para todo o país. Com isso a Educação Integral/ tempo integral iniciou um processo 

de expansão, porém não se concretizou de forma eficaz oferecendo uma melhor 

qualidade no ensino público. Uma vez que este se dá de forma desordenada, pois 

as escolas nãos dispõem de recursos pedagógicos nem de investimentos e 

ampliação no quadro dos profissionais da educação básica.  A expansão das 

escolas de tempo integral junto com o discurso de uma formação integral até então 

não representa a mesma expansão em termos de qualidade. 

Devido ao histórico das legislações elaboradas a partir de 2007 sobre a 

ampliação da jornada escolar (tempo integral), priorizamos a busca por produção 

bibliográfica na área do tema de pesquisa desenvolvida a partir do ano de 2008, o 

ano de criação do Programa Mais Educação, pois o programa expandiu a proposta 
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da Educação Integral aliada à ampliação da jornada escolar para a Educação 

Pública. Ainda que tenha ocorrido de forma precária. 

Para apresentarmos o tema dentro dos Programas Políticos, foi necessário 

também entendermos os fundamentos da Educação Integral apresentados na 

portaria nº 17 de 2007. A mesma tem sido entendida como sinônimo de educação de 

tempo integral/ou escola de tempo integral/ jornada escolar ampliada. Uma vez que 

estas se dissociam no sentido que para oferecer uma educação integral abrangendo 

todas as áreas necessárias para uma boa formação, não basta apenas ampliar o 

tempo. Por isso não podem ser entendidas como sinônimo. 

A portaria normativa, nº 17 de 24 de Abril, apresenta em seu artigo 1º, o 

objetivo do Programa Mais Educação: 

 

[...] contribuir para a formação integral de crianças, adolescentes e 
jovens, por meio da articulação de ações, de projetos e de 
programas do Governo Federal e suas contribuições às propostas, 
visões e práticas curriculares das redes públicas de ensino e das 
escolas, alterando o ambiente escolar e ampliando a oferta de 
saberes, métodos, processos e conteúdos educativos. (BRASIL, 
2007, p 01). 
 
 

Dentre as suas finalidades, destacamos aqui aquelas que se relacionam à 

formação integral vinculada à ampliação da jornada escolar: 

 

[...] apoiar a ampliação do tempo e do espaço educativo e a extensão 
do ambiente escolar nas redes públicas de educação básica de 
Estados, Distrito Federal e municípios, mediante a realização de 
atividades no contraturno escolar, articulando ações desenvolvidas 
pelos Ministérios integrantes do Programa; [...] promover a formação 
da sensibilidade, da percepção e da expressão de crianças, 
adolescentes e jovens nas linguagens artísticas, literárias e estéticas, 
aproximando o ambiente educacional da diversidade cultural 
brasileira, estimulando a sensorialidade, a leitura e a criatividade em 
torno das atividades escolares. (BRASIL, 2007, p. 02). 

 

Os fundamentos da Educação Integral, propostos pelo Programa Mais Educação, 

serão considerados como conceitos de exemplificação para a pesquisa. 

Considerando que embora os textos do Programa apresentem objetivos plausíveis, 

este é um programa que apresenta muitas falhas quanto ao seu desenvolvimento.    
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2.2 A Educação Integral no Brasil 
 
 

A Educação pensada sobre os ideais de uma formação integral, no sentido de 

uma formação completa, não necessariamente precisa estar unificada ao aumento 

da jornada escolar. O Programa Mais Educação causou esse entendimento, uma 

vez que apresenta essa associação do tempo à qualidade do ensino. Por isso, 

consideramos válido apresentar um pouco do histórico da Educação integral no 

Brasil a luz de alguns teóricos.  

Discursar sobre o tema e seu histórico no Brasil não são uma tarefa simples e 

nem temos aqui o intuito de esgotar este assunto. Cavalieri (2002; 2010) o 

caracteriza como um tema vasto, no qual “muitas vertentes podem ser exploradas”. 

Sendo assim vamos tentar expor algumas destas ideias.  

Sobre a variedade de discursos, a autora apresenta as ideias de Educação 

Integral difundidas pelos grupos e movimentos da primeira metade do século XX. Os 

integralistas tinham como valores de uma Educação integral:  

 

[...] a educação escolar das massas não se limitava à alfabetização, 
mas visava elevar o nível cultural da população envolvendo aspectos 
físicos, intelectuais, cívicos e espirituais da formação dos indivíduos. 
O movimento tinha como lema a educação integral para o homem 
integral (CAVALIERI, 2010, p. 249). 

 

A autora nos esclarece ainda que os integralistas defendiam que caberia ao 

estado orientar a educação, e esta deveria estar a serviço do mesmo. Este grupo 

apresentava ideias ultraconservadoras acerca da educação embora defendesse a 

Educação Integral. Esta era imbuída dos sentimentos religiosos que viam na 

educação um caminho para a regeneração (CAVALIERI, 2010).  

Os Socialistas, grupo que defendia os ideais de “justiça, igualdade e 

distribuição de riquezas”, viram o alto índice de analfabetismo como primeiro 

empecilho para divulgar suas ideias. A partir dessa dificuldade que eles se 

movimentaram nas ações de cunho reivindicatório para se resolver o problema do 

analfabetismo: 

 

Insistindo com as autoridades republicanas na tentativa de criação e 
manutenção das escolas públicas, [...] passaram a fundar eles 
próprios, escolas, operárias e bibliotecas populares, alternando e 
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mesclando recursos públicos com verbas provenientes de sindicatos 
para manutenção de tais entidades (GUIRALDELLI, 1987, p. 88). 

 

Segundo o autor, foram os socialistas os pioneiros a vincular a educação e a 

política, defendendo a gratuidade do ensino, a laicização da educação e o ensino 

técnico profissional. 

As estratégias pedagógicas adotadas para que as escolas operárias fossem 

laicas foram a de priorizar o conteúdo científico em vez dos ensinamentos religiosos.  

Os libertários criticavam o modelo de educação pública que era ofertado que 

estava a serviço de reproduzir a estrutura social vigente: “exploração e dominação, 

ensinando os alunos a ocuparem seus lugares sociais pré-determinados” (GALLO, 

2007).   

Durante as primeiras décadas do século XX, a Educação Integral como 

projeto para a rede pública brasileira passou por várias discussões. Cada grupo 

vinculava à Educação Integral aos princípios filosóficos e políticos que conduziam 

suas reivindicações.  

 

As correntes autoritárias e elitistas a encampavam com o sentido de 
ampliação do controle social e dos processos de distribuição 
criteriosa dos indivíduos nos segmentos hierarquizados da 
sociedade. O extremo dessa tendência expressou-se na concepção 
de educação integral da Ação Integralista Brasileira. Já as correntes 
liberais encampavam a educação integral com o objetivo de 
reconstrução das bases sociais para o desenvolvimento democrático, 
o qual só poderia se dar a partir de indivíduos intencionalmente 
formados para a cooperação e a participação. Entre os liberais, 
destaca-se o nome de Anísio Teixeira, por sua significativa 
elaboração teórica e técnica, visando à ampliação das funções da 
escola e o seu fortalecimento como instituição. (CAVALIERI, 2010, 
p.249).  

 
 

Sem dúvida o papel de Anísio Teixeira nesse movimento em prol da 

Educação foi fundamental, pois, além de ampliar o papel da escola, fortaleceu os 

princípios democráticos para a educação pública brasileira. Foram as ideias mais 

promissoras na educação trazendo inovações nos padrões de ensino tanto científico 

quanto social. 

A preocupação com a questão da ampliação do tempo escolar combinada 

com a ideia de Educação Integral é discutida e classificada por Cavalieri (2007; 

2009) em “duas vertentes”. Para a autora, uma seria a “escola em tempo integral”, 
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na qual as unidades escolares seriam fortalecidas tanto com estrutura adequada 

quanto com formação diversificada, possibilitando uma “vivência institucional de 

outra ordem”. E a outra, a autora define como aluno em “tempo integral”, no qual 

consiste em aumentar o acesso a atividades diversificadas no contraturno da escola, 

em espaços de “instituições multissetoriais”. Estas instituições podem ser clube, 

bibliotecas, museus, Organizações não Governamentais, ginásios de esporte, 

bibliotecas públicas, Centros de convenções, entre outras. 

De acordo com Cavalieri (2009), as experiências de ampliação da jornada 

escolar na educação pública brasileira dos últimos anos, têm priorizado o segundo 

modelo. 

Ainda sobre essa polêmica acerca da ampliação da jornada escolar 

combinada com o ideal de Educação Integral, apresentamos as conclusões 

elaboradas por um trabalho de abordagem dos ciclos políticos: 

 

Contudo, a análise dos textos políticos e seus efeitos na prática nos 
faz ver o seu caráter não universalizador e compensatório, restrito a 
um universo diminuto de estudantes, com vistas à contenção das 
incivilidades, violências e da pobreza. Está muito mais voltada à 
melhoria dos indicadores educacionais do que propriamente à 
formação integral dos estudantes, revelando uma visão gerencialista 
e performativa no campo da educação escolar (MENDES; 
SEEMANN, 2016, p. 529). 

 

Os autores observam ainda, em suas análises, sobre os textos referentes às 

políticas e programas políticos, a possibilidade da ampliação da jornada escolar 

vinculada ao uso de espaços públicos como: “museus, cinemas, teatros e parques”. 

Não nos cabe aqui desmerecer o uso destes espaços como espaço de 

aprendizagem, pois consideramos a riqueza cultural deles. No entanto, nem todas 

as cidades brasileiras dispõem destes espaços culturais públicos.  

Neste aspecto, adentramos para a discussão da oferta da Educação 

Integral/ou tempo integral para as escolas que estão no campo, sejam elas em 

ambientes como assentamento, fazendas, áreas ribeirinhas, itinerantes, entre 

outros. Pois consideramos que a educação do Campo se configura em diversos 

contextos. Por isso as questões que permeiam a educação nestes ambientes 

precisam ser coerentes com os aspectos culturais e sociais que estruturam os povos 

do campo.  A escola, objeto dessa pesquisa, atende uma população que está 

inserida em comunidades ribeirinhas e fazendas. Neste contexto, a maioria das 
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escolas funciona com jornada integral devido a dificuldade no deslocamento para as 

escolas que é feito por transporte fluvial 

 

2.3 Educação Integral e Escola Nova 
  

A pedagogia proposta pela Escola Nova no Brasil teve forte influências do 

pensamento dos intelectuais John Dewey nos Estados Unidos e Célestin Freinet na 

França. Ambos eram críticos do modelo tradicional de ensino oferecido. Dewey 

criticava esse modelo de ensino que mantinha o aluno como um “receptáculo” que 

estava apenas para receber o conhecimento. Tanto Freinet quanto Dewey 

empenharam-se em propor para a educação um novo formato no qual o 

aprendizado era baseado nas experiências. Havia no pensamento de Dewey (1896) 

uma associação direta da aprendizagem com a função social. “A leitura, por 

exemplo, era ensinada quando as crianças começavam a reconhecer sua utilidade 

para resolver os problemas que enfrentavam suas atividades práticas. 

(WESTBROOK, 2010, p. 24). O trabalho com a pesquisa por meio dos projetos era 

uma das metodologias de ensino amplamente utilizadas na pedagogia da Escola 

Nova.  

A Educação Integral teve grande espaço na trajetória do movimento dos 

Pioneiros da Educação/Escola Nova. Embora ela já não fosse novidade, esse grupo 

de liberais tiveram grande repercussão e obtiveram maior aceitação de suas ideias. 

A proposta de educação pensada sobre essa ótica está diretamente ligada com 

tendência liberal renovada que:  

 

“[...] acentua, igualmente, o sentido da cultura como desenvolvimento 
das aptidões individuais. Mas a educação é um processo interno, não 
externo; ela parte das necessidades e interesses individuais 
necessários para a adaptação ao meio. [...] A escola renovada 
propõe um ensino que valorize a auto-educação (o aluno como 
sujeito do conhecimento) a experiência direta sobre o meio pela 
atividade; um ensino centrado no aluno e no grupo. A tendência 
liberal renovada apresenta-se, entre nós, em duas versões distintas: 
a renovada progressivista ou pragmatista, principalmente na forma 
difundida pelos pioneiros da educação nova, entre os quais se 
destaca Anísio Teixeira. (LIBÂNEO, 1982, p. 22). 
 

 

Nestes aspectos, Cavalieri (2010) destaca a forte presença do intelectual 

Anísio Teixeira, que nas palavras da autora trouxe: “significativa elaboração teórica e 
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técnica, visando à ampliação das funções da escola e o seu fortalecimento como 

instituição” (p. 249). Anísio Teixeira fundamentou-se na teoria do filósofo norte 

americano John Dewey para idealizar um novo projeto de educação pública 

brasileira. Dentre suas ideias estava a ampliação da jornada escolar (CAVALIERI, 

2010), que, de acordo com os estudos da autora, apresenta três pontos antagônicos 

que ela considera estarem “imbricados” para chegar à Educação Integral no Brasil e 

nas obras de Anísio Teixeira: 

 

Foi ainda nos anos 20 que se delinearam ambiguidades dentro das 
quais caminharam, por pelo menos mais três decênios – até a perda 
daquele vigoroso impulso reformista, o pensamento liberal em 
educação e toda uma geração de especialistas. Ambiguidades que 
resultavam da coexistência contraditória entre (a) uma visão 
radicalmente liberal e um liberalismo elitista, ainda “curativo” e 
“domesticador” das classes populares; entre (b) a escola com 
funções formativas e culturais ampliadas e a escola meramente 
alfabetizadora; e entre (c) a busca da qualidade na educação e a 
urgência da expansão, isto é, a urgência do crescimento quantitativo 
dos sistemas escolares (CAVALIERI, 2010, p.251). 

 

Contrapondo-se às ideias de educação higienista que borbulhavam naquele 

período, Anísio Teixeira, em conjunto com outros vinte e cinco intelectuais da época, 

elaboraram o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, ao povo e ao governo” 

(1932), fruto do movimento pela renovação da Educação durante os anos de 1920 a 

1930. O manifesto tinha o objetivo de sugerir novas diretrizes para a educação 

brasileira. Aliava princípios filosóficos, políticos e principalmente a educação como 

um direito social. 

 

Assentado o princípio do direito biológico de cada indivíduo à sua 
educação integral, cabe evidentemente ao Estado a organização dos 
meios de o tornar efetivo, por um plano geral de educação, de 
estrutura orgânica, que torne a escola acessível, em todos os seus 
graus, aos cidadãos a quem a estrutura social do país mantém em 
condições de inferioridade econômica para obter o máximo de 
desenvolvimento de acordo com as suas aptidões vitais. 
(MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA, 1932, p. 
193). 

 

 O manifesto representa uma proposta de política pública para a educação 

brasileira que naquele momento carecia de mudanças significativas. Foi de grande 

repercussão no país e, ainda hoje, é um documento histórico da educação brasileira.  
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Como experiência marcante de Educação Integral no Brasil, relacionada aos 

princípios da Escola Nova para educação integral, citamos Centro Educacional 

Carneiro Ribeiro- CECR na Bahia, inaugurado parcialmente em 21 de abril de 1950, 

que estava ligado ao Centro Regional de Pesquisas Educacionais do Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos – CRINEP. Tal experiência foi idealizada pelo 

professor Anísio Teixeira, que, na ocasião, era Secretário de Educação. Fora lhe 

dado pelo governador Otávio Mangabeira a tarefa de elaborar um plano que 

reestruturasse o sistema de educação vigente, pois os serviços sociais, de saúde e 

educação eram poucos e careciam de urgência, sendo altíssimo o número de 

crianças vagando pelas ruas (EBOLI, 1983). 

O CECR foi pensado para resolver todos esses problemas e, conforme a obra 

de Terezinha Eboli (1983), intitulada: uma experiência de Educação Integral, 

constavam no projeto de construção: 

 

a) Quatro escolas-classe de nível primário para mil alunos cada, com 
funcionamento em dois turnos; b) Uma Escola-Parque, com sete 
pavilhões destinados às chamadas práticas educativas, onde os 
mesmos alunos completavam sua educação, em horário diverso, de 
maneira a oferecer àqueles meninos o dia completo de permanência 
em ambiente educativo (EBOLI, 1983, p. 12). 

 

Havia ainda no planejamento do CECR, uma residência permanente que seria 

oferecida para 5% dos meninos que eram considerados como crianças sem lar, que, 

segundo a autora da obra, isto não foi concluído. 

O discurso de Anísio Teixeira durante a inauguração do CECR apresenta os 

fundamentos da Educação Integral por ele propagada e, desperta-nos também para 

fazermos uma reflexão acerca da história da educação pública em nosso país. O 

mesmo não se traduziu apenas em um discurso figurativo de cunho inaugural. Além 

de trazer o que seria os fundamentos filosóficos, diretrizes e metas do Centro 

Educacional, este nos apresenta a linha histórica de deterioração da educação 

pública brasileira. Em seu discurso, ele se refere ao período da década dos anos 20, 

quando então diretor de instrução pública no estado da Bahia, testemunhou a 

criação de escolas primárias funcionando em regime integral. Sobre este período 

que antecedeu a então data de inauguração, 21 de outubro de 1950, ele nos 

apresenta o seguinte relato: 
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Já se podia apreciar o começo, entretanto, de uma deterioração que 
se veio agravar enormemente nos 25 anos decorridos até hoje. Foi, 
com efeito, nessa época que começou a lavrar, como ideia aceitável, 
o princípio de que, se não tínhamos recursos para dar a todos a 
educação primária essencial, deveríamos simplificá-la até o máximo, 
até a pura e simples alfabetização e generalizá-la ao maior número. 
[...]. Ao lado dessa simplificação na quantidade, seguiram-se, como 
não podia deixar de ser, todas as demais simplificações de 
qualidade. [...]. Os brasileiros, depois de 1930, são todos filhos da 

improvisação educacional, […]. (TEIXEIRA, 1959).  
 

 

O currículo do CECR foi defendido por Anísio Teixeira como um “programa 

completo” que compreendia: “leitura, aritmética, escrita, ciências, física e sociais, 

artes industriais, desenho, música, dança e educação física”, tendo de volta os 5 

anos do ensino primário e também seu “dia letivo completo”. Além dessas áreas 

fazia parte também o desejo de que a escola formasse hábitos, atitudes, oferecesse 

alimentação, saúde e que preparasse para a civilização (TEIXEIRA, 1950). Embora 

o Centro Educacional fosse algo totalmente inovador, seu idealizador sabia dos 

desafios que seria montar uma equipe docente, pois considerava, como grande 

dificuldade da educação primária, ter professores que possam preencher os 

“requisitos de cultura e aptidão para um ensino tão vasto e tão rico”.  

Além de planejar e implantar uma nova experiência de Educação Popular em 

tempo integral, Anísio Teixeira criticava as propostas paliativas e improvisadas de 

educação pública que estava sendo ofertada no Brasil naquele período.  

O Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova representou um momento 

importante da nossa história tanto no campo político, econômico e educacional. 

Político porque se deu durante a Era Getúlio Vargas (1930 – 1945), econômico por 

se tratar do período em que a indústria avançava pelo país. Educacional porque era 

urgente resolver o problema do analfabetismo, além é claro de verem na Educação 

a esperança clara de mudanças sociais. A Educação Integral seria o modelo de 

educação pública democrática que formaria o homem em sua integridade, 

preparando para o trabalho e para exercer sua cidadania (CAVALIERI, 2010).  

 A partir da leitura sobre as ideias que é o histórico das propostas sobre a 

Educação Integral, há a reflexão sobre qual estaria certa e qual nos convém. O 

significado da palavra integral no dicionário Larousse significa: inteiro, total e 

completo. Sendo assim, esse inteiro, esse total e o completo, serão interpretados e 

propostos, a partir de uma cultura, de um contexto político e de um momento na 
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história. Por isso a pluralidade de ideias sobre o tema, pois estes conceitos estão 

interligados com o que as pessoas têm como ideologia e cultura.  

Pensando no nosso momento, a Educação Integral vem sendo pensada e 

desenvolvida também para o mercado de trabalho e como medidas de proteção 

social. Eficientes ou não, já nos coloca uma outra questão que nos levaria a outra 

proposta de pesquisa.  

 

2.4 Educação integral e Programas Políticos nos últimos 10 anos 
 

Nesta seção, discutiremos a Educação Integral difundida/desejada na 

legislação brasileira (Portarias, Decretos e Leis) para os anos fundamentais e o 

histórico da implantação desta no sistema de educação pública do país enquanto 

política pública de alcance nacional. 

Apresentamos esta questão referindo-se à proposta como “desejo”, pois é 

notório, diante da realidade apresentada nas pesquisas em que se cresce o número 

de alunos em tempo integral e não escolas com estruturas adequadas para oferecer 

o que se espera de uma Educação Integral (CAVALIERI, 2009).  Esse desejo de 

implantação da Educação Integral nos últimos anos tem sido expressado pelo 

crescente número de matrículas em escolas de tempo integral. Conforme o censo 

escolar de 2015, as matrículas no ensino fundamental neste período totalizavam 4,6 

milhões de alunos: 16,7% estavam matriculados em escolas com jornadas de pelo 

menos 7 horas diárias (INEP, 2015). A ampliação da oferta de escolas com jornada 

escolar ampliada é uma das metas do PNE (2014-2020) que almeja atingir ao 

menos 50%. 

No campo da legislação, começamos pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação - LDB 9394/96 - como ponto de partida para se observar a educação 

integral em tempo integral na legislação brasileira, tendo em vista que esta é a lei 

que rege nossa Educação, tomamos como exemplo os artigos 34 e 87. O artigo 34 

da referida lei apresenta a ampliação da jornada escolar no ensino fundamental que 

se daria de forma progressiva: “O ensino fundamental será ministrado 

progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino” (BRASIL, 

1996). O artigo 87 prevê juntar esforços para que as escolas públicas urbanas de 

nível fundamental ampliem a oferta da educação em tempo integral. 
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Embora o ensino em tempo integral já houvesse sido previsto na lei 9394/96, 

as alterações no quadro de oferta de escolas em tempo integral, em dimensões 

nacionais, puderam ser sentidas com mais impacto a partir Portaria Interministerial 

nº- 17, de 24 de abril de 2007 que instituiu o Programa Mais Educação, o qual tinha 

por objetivo “fomentara educação integral de crianças, jovens e adolescentes por 

meio do apoio a atividades socioeducativas no contraturno escolar” (BRASIL, 2007). 

Importante ressaltar que o texto da portaria faz menção à educação integral e 

não somente educação de tempo integral.  

 

Art. 1° Instituir o Programa Mais Educação, com o objetivo de 
contribuir para a formação integral de crianças, adolescentes e 
jovens, por meio da articulação de ações, de projetos e de 
programas do Governo Federal e suas contribuições às propostas, 
visões e práticas curriculares das redes públicas de ensino e das 
escolas, alterando o ambiente escolar e ampliando a oferta de 
saberes, métodos, processos e conteúdos educativos. Parágrafo 
único. O programa será implementado por meio do apoio à 
realização, em escolas e outros espaços sócio - culturais, de ações 
sócio-educativas 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 à formação para a 
cidadania, incluindo perspectivas temáticas dos direitos 
humanos, consciência ambiental, novas tecnologias, 
comunicação social, saúde e consciência corporal, segurança 
alimentar e nutricional, convivência e democracia, 
compartilhamento comunitário e dinâmicas de redes. (BRASIL, 
2007) grifo nosso.  

 

Além de associar a formação integral com o aumento da jornada escolar, a 

portaria engloba vários campos do saber e abre espaço para se fazer educação em 

outros espaços que não os das escolas. De fato, isso é algo inovador, porém nos 

cabe atenção se pensarmos que nem todas as escolas brasileiras dispõem de um 

entorno que ofereça espaços socioculturais, acessibilidade para o deslocamento e 

há ainda as escolas que estão no campo que contam com menos suportes 

estruturais. 

Não restam dúvidas de que uma educação pautada em todos os itens 

grifados no texto citado venha a oferecer uma formação integral, porém ela precisa 

ser planejada. É necessário que haja investimentos na ampliação das estruturas 

físicas das escolas, mapeamento dos espaços socioeducativos disponíveis e 
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acessíveis, ampliação e capacitação do quadro de professores para atender essa 

proposta que se faz necessária no ensino público brasileiro.  

O Decreto nº 7.083, de 20 de janeiro de 2010 fortalece o Programa Mais 

Educação antes instituído pela portaria interministerial. O artigo 1º do decreto nos 

esclarece:   

§ 1o Para os fins deste Decreto, considera-se educação básica em 
tempo integral a jornada escolar com duração igual ou superior a 
sete horas diárias, durante todo o período letivo, compreendendo o 
tempo total em que o aluno permanece na escola ou em atividades 
escolares em outros espaços educacionais. § 2o A jornada escolar 
diária será ampliada com o desenvolvimento das atividades de 
acompanhamento pedagógico, experimentação e investigação 
científica, cultura e artes, esporte e lazer, cultura digital, 
educação econômica, comunicação e uso de mídias, meio 
ambiente, direitos humanos, práticas de prevenção aos agravos 
à saúde, promoção da saúde e da alimentação saudável, entre 
outras atividades. (BRASIL, 2010) grifo nosso. 

 

O Decreto esclarece os critérios que darão prioridade de atendimento, ficando 

a cargo do Ministério da Educação defini-los a cada ano de acordo com dados do 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica/ IDEB. Fica a cargo do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação / FNDE, por meio do Programa Dinheiro 

Direto na Escola/ PDDE, oferecer o suporte financeiro. 

 Com a lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamentou o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação - FUNDEB, Lúcia Velloso Maurício (2012) nos aponta 

aumento expressivo no número de escolas que adotaram o tempo integral, 

relacionado ao suporte financeiro viabilizado pelo fundo, pois 25% dos recursos 

estão destinados às escolas de jornada maior que 7 horas.  

Ainda na esfera legislativa, a Portaria nº 12, de 11 de maio de 2016, com base 

na portaria e decreto anteriormente citados e nas leis nº 13.005 de 25 de junho de 

2014, que instituiu o Plano Nacional de Educação (PNE), na lei nº 12.343/2010, que 

trata do Plano Nacional de Cultura - PNC, a qual destina “15% de suas metas para 

promover a intersetorialidade entre cultura e educação”;a  Lei Orgânica da 

Assistência Social nº 8.742/1993 (BRASIL 2016), que institui os Comitês Territoriais 

de Educação Integral.  



42 
 

Os Comitês segundo a portaria são de “caráter consultivo e propositivo”, o 

artigo 1º da portaria nos esclarece quanto o objetivo dos Comitês. 

 

Os Comitês Territoriais de Educação Integral constituem espaço de 
interlocução institucional para consolidação da intersetorialidade 
entre educação, cultura, saúde, esportes, meio ambiente, direitos 
humanos, assistência social e formação para a cidadania ativa, no 
âmbito da política de educação integral. (BRASIL, 2009) 

 

 A Portaria instituiu também que os Comitês serão formados por Secretarias 

tanto estaduais quanto municipais, sendo elas: Educação, Saúde, Esporte, Cultura, 

Desenvolvimento Social e Justiça; Universidades; Atores Sociais e Institucionais. É 

notório que a Portaria valida a questão da proteção social por meio da proposta de 

Educação Integral. 

A Base Nacional Comum Curricular, até então disponibilizada, afirma 

compromisso com a Educação Integral. Apresenta-se defendendo uma formação 

global e reconhecendo que esta não se refere apenas à ampliação da jornada 

escolar. 

 

Independentemente da duração da jornada escolar, o conceito de 
educação integral com o qual a BNCC está comprometida se refere à 
construção intencional de processos educativos que promovam 
aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades 
e os interesses dos estudantes e, também, com os desafios da 
sociedade contemporânea. Isso supõe considerar as diferentes 
infâncias e juventudes, as diversas culturas juvenis e seu potencial 
de criar novas formas de existir. (BRASIL, 2017) 

 

Além dos Decretos e Portarias já mencionados neste texto, a questão 

envolvendo o desejo de fazer uma Educação Integral também aparece na BNCC 

(2017). Com forte discurso para uma educação voltada ao desenvolvimento de 

acordo com as necessidades do mundo contemporâneo, o texto da BNCC menciona 

o fato de “independente da jornada” há de se fazer uma educação com qualidade, e 

que esta não precisa, necessariamente, estar vinculada ao aumento do tempo na 

jornada escolar. 

Cabe ressaltar que outros atores sociais vêm ocupando grande espaço no 

campo de discussão e proposição da Educação Integral/ tempo integral no Brasil. 

Como um breve exemplo, temos a Fundação Itaú Social, Fundo das Nações Unidas 
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para a Infância – UNICEF, Instituto Natura, Instituto C&A, Centro de Referências em 

Educação Integral – EI, entre outros.  

De acordo com a trajetória da Educação Integral no nosso país, podemos 

imaginar que a história está se repetindo no tocante às discussões e variedade de 

atores envolvidos na proposição desta. Assim como na primeira metade do século 

XX, em que ela esteve na pauta de muitas discussões e também nas bandeiras de 

diferentes grupos sociais (socialistas, anarquistas e integralistas), temos também, 

nos últimos dez anos, a crescente discussão sobre este modelo de ensino sendo 

feita por diversos atores. Esses grupos embora tenham se empenhado na defesa de 

uma educação integral, eles representam posições ideológicas antagônicas, pois 

defendem projetos societários distintos.   

Cabe-nos destacar que estamos acompanhando o momento mais promissor 

dessa proposta de se fazer uma Educação Integral por meio da ampliação da 

jornada escolar, pois de fato estamos presenciando a educação em tempo integral 

ser difundida por todo o país com o Programa Mais Educação (MOLL, 2012). Mesmo 

sendo a iniciativa de maior alcance do Governo Federal para implantar a Educação 

Integral nas escolas públicas brasileiras, é necessário fazermos algumas 

observações. O programa em si apresenta em seu texto uma proposta encantadora, 

porém na prática tem sido o contrário. A sua efetiva conclusão é fraca ou até mesmo 

falha, pois não há estrutura e nem material nas escolas públicas como bem aponta 

as pesquisas de Nunes (2015), Menezes (2015) e Vale (2011).  

Quanto aos profissionais que desempenham as atividades de contraturno nas 

escolas que aderiram ao Mais Educação, estes não são profissionais da rede de 

ensino, sendo a maioria voluntários ou estagiários. O desenvolvimento das oficinas 

acontece devido às parcerias feitas com a comunidade, como é o caso dos 

voluntários. (RODRIGUES; CASTRO, 2017). 

Tendo em vista que a Educação Integral/tempo integral ainda não se tornou 

uma política pública de estado totalmente consolidada no nosso país, por se 

caracterizarem como políticas de governo uma vez que se encontram sobre 

implantação por meio de Portarias e Decretos e faz parte de um programa.  

Rodrigues e Castro (2017, p. 75) afirmam: “Os programas são, por definição, 

experimentações sociais com vistas à criação de políticas ou com o intuito de se 

direcionar a problemas específicos.” Ainda apontam que a dificuldade de realizar 

totalmente as propostas previstas nos programas estão relacionadas tanto às 
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dificuldades como falta de conhecimento sobre os problemas a serem resolvidos 

com o programa e também por não terem como controlar as variáveis no campo 

político.   

As formulações das políticas públicas estão fundamentadas em diversas 

negociações que geralmente envolve vários grupos, como grupos representantes do 

governo, representantes dos movimentos sociais e demais representantes da 

sociedade civil. Lunardi-Mendes e Seemann (2016) nos apresentam excelentes 

considerações sobre essa questão da educação de tempo integral nos textos 

políticos a partir da abordagem do ciclo de políticas. Os autores descrevem três 

processos que contextualizam a elaboração das políticas públicas.  

O primeiro se refere ao contexto da influência, no qual os autores definem 

como:  

 

[...] contexto de influência se configura como o território onde se 
criam os discursos, terminologias e conceitos, que pretendem 
legitimar uma determinada intervenção, logo, onde se produzem os 
princípios balizadores da política, decorrentes de tensionamentos e 
disputas de poder entre múltiplos atores pela hegemonia de seus 
interesses. (LUNARDI-MENDES; SEEMANN, 2016, p. 522).  
 
 

Os autores apresentam este como marco inicial, porém não é único uma vez 

que está sempre sofrendo influências e passando por reconfigurações.  

O segundo se refere ao contexto de produção dos textos:  

 

O contexto da produção de texto consubstancia o texto político, ou 
seja, onde se apresentam as narrativas do discurso, que se 
configuram como a representação, a expressão da política, ou seja, 
articulados com a linguagem do interesse público geral. [...] 
geralmente, são pouco claros e carregam consigo uma projeção 
idealizada de mundo. (LUNARDI-MENDES e SEEMANN, 2016, p. 
522). 
 
 

Os autores esclarecem ainda que este processo da construção dos textos 

políticos está imbuído de fundamentos históricos e ideais e se inter-relacionam: “[...] 

o texto político pode ser lido e compreendido considerando-se o jogo político em que 

foi construído [...].” (LUNARDI-MENDES e SEEMANN, 2016, p.523)  

  O terceiro e último se refere ao contexto da prática, que se configura no 

processo de execução das políticas públicas.  
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[...] constitui o processo de tradução ou transformação do texto 
político, na prática. Esse contexto é também marcado por disputas 
onde contestações, significações e ressignificações se processam, 
envolvendo múltiplos atores e interesses, através de empréstimos, 
adaptações e apropriações, realizadas por meio de redes.A tradução 
das políticas se dá por meio de leituras e releituras ativas, 
apresentações e reapresentações, contextualizações e 
recontextualizações, ordenamento e reordenamento de práticas, 
onde se aninham aceitação e resistência, colaboração e 
negociação.(LUNARDI-MENDES e SEEMANN, 2016, p. 522). 
 

 
Este contexto por sua vez, embora se refira a parte prática que se trata de 

uma etapa extremamente complexa, pois envolve invariáveis “relações de poder”, é 

um momento marcado tanto de “aceitação” quanto de “resistência”. Os textos 

políticos em que se configuraram a então política pública para a Educação Integral 

são apresentados de forma muito clara no texto estudado a partir da primeira 

menção da educação de tempo integral na legislação que é o Artigo 34 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação- LDB 1996. Com base na leitura da pesquisa das 

autoras, elaboramos um quadro apresentando a cronologia dos textos políticos 

construídos que subsidiaram o contexto da implementação da ampliação da jornada 

escolar com o viés de Educação Integral. 

O quadro abaixo apresenta a educação em tempo integral numa sequência 

que trouxe as propostas elaboradas nas legislações e programas voltados para a 

educação de tempo integral.  

 

Quadro 05 – Educação de tempo integral numa sequência de textos políticos 
1996 LDB Art. 34 prevê ampliação progressiva da jornada escolar  

2001 Lei nº 10.172- Aprovação do PNE para decênio 2001-2010 prevendo 
ampliação da jornada escolar nas metas 21 e 22  

2007  

 

Decreto Federal nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Instituiu Plano de 
Metas Compromisso Todos pela Educação 

2007 Portaria Normativa Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007. 
Instituiu o Programa Mais Educação  

2007 Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007 instituiu o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação- FUNDEB; 

2010  Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010, que define as 
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. 

Fonte: Elaboração própria 
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O quadro acima evidência a ordem cronológica da educação de tempo 

integral no campo das políticas publicas voltadas para a educação. Neste Campo, 

Lunardi-Mendes e Seemann (2016) destacam como forte contexto de influência o 

Movimento Todos pela Educação.  

Para entendermos a constituição do Programa Mais Educação, faz-se 

necessário entendermos a constituição de programas e de algumas políticas para a 

educação, que, segundo Rodrigues e Castro (2017), estão ligadas às intervenções 

ocorridas no campo político e econômico a partir dos anos 1990. 

 

Nesse discurso, a qualidade da educação está relacionada com a 
valorização de práticas de competição e empreendedorismo, 
baseadas no discurso liberal em que os indivíduos são 
autorreferenciados. Dessa forma, a disputa ocorre em torno dos 
significados da qualidade educacional, que, na visão dos movimentos 
sociais está associada ao direito à educação, à aprendizagem, 
condições de trabalho para os docentes, mas na visão neoliberal 
está restrita à melhoria dos resultados. (RODRIGUES; CASTRO, 
2017, p. 76) 

 

Assim, conforme as autoras, a implantação do Mais Educação surgiu a partir 

da intenção de alcançar melhoria na qualidade da aprendizagem, melhorias nos 

resultados das avaliações e proteção social.  

 

O programa Mais Educação se torna significativo quando está para 
amenizar as questões de desigualdade, de violência e risco social 
dos envolvidos, o que contempla a realidade vivida pela comunidade. 
Mas ainda é preciso muito trabalho para atingir as metas de uma 
educação integral que contemple despertar novas habilidades, 
fortalecer as potencialidades existentes e estabelecer as melhorias 
com satisfação. (MENEZES, 2015, p. 87)  

 

O programa ainda é uma experiência de educação em tempo integral de 

maior alcance que já tivemos em âmbito nacional, apresentando diferenças 

significativas em relação às experiências anteriormente realizadas no Brasil como é 

dos Centros de Atenção Integral à Criança- CAICs, implantados no Governo Collor 

que foram implantados mediante a construção de uma estrutura que capaz de 

oferecer todo o suporte para  a educação em tempo integral e os Centros Integrados 

de Educação Pública CIEPS, no Rio de Janeiro (CAVALIERI, 2009). O Mais 

Educação é implementado por meio de oficinas oferecidas no contraturno das aulas. 
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Estas oficinas acontecem em espaços diversos, desvinculados do espaço da escola, 

por isso Cavalieri (2009) o diferencia da educação de tempo integral oferecida pelos 

projetos anteriores. Os resultados da implantação da Educação Integral ainda são 

incipientes, embora a proposta date de meados do século XX: 

 

Na década de 1950, aparecem propostas de educação integral 
advogadas para todo o âmbito da rede escolar e voltadas, 
especialmente para as camadas populares. Os ideais escolanovistas 
de elevação da qualidade do ensino mantiveram-se no nível dessas 
propostas, mas as demandas sociais acabaram sobrepondo-se às 
questões pedagógicas. (GOMES, 2009, p.29) 

 

No histórico das propostas de educação, ela sempre fortificou o discurso da 

qualidade da educação. No entanto, assim como antes, ainda hoje continua 

atendendo, em grande parte, às demandas sociais, como por exemplo o desejo de 

diminuir o número de crianças na rua. Como bem aponta Gomes (2009), a 

Educação Integral ainda continua no âmbito das propostas. 

O fato de termos um grande número de escolas funcionando em tempo 

integral não quer dizer que haja uma Educação Integral que ofereça qualidade no 

ensino e ampliação do repertório cultural dos alunos. Ainda há muito a ser feito para 

termos, de fato, uma educação que ofereça uma formação integral. 
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SEÇÃO 3.  RETRATO LOCAL SOBRE AS ESCOLAS DAS ÁGUAS NO 
PANTANAL DE CORUMBÁ (MS) 

 

3.1 Históricos de Educação na região 

 
Esta pesquisa se propôs a fazer um estudo de caso sobre uma escola que 

está localizada no Pantanal em Corumbá, Mato Grosso do Sul, denominada como 

Escola Jatobazinho. A escola objeto da pesquisa é uma das extensões da Escola 

Municipal Rural Pólo Paraguai Mirim2, em que se adota o modelo de semi-internato: 

as crianças dormem nas dependências da escola durante a semana e retornam para 

casa aos sábados. A jornada de ensino, portanto abrange o tempo integral. Está 

localizado na região do Alto Pantanal, no Município de Corumbá, situada às 

margens do Rio Paraguai, portanto faz parte do grupo de Escolas Municipais do 

Campo.  

O histórico da Educação nessa região específica do Pantanal é algo recente, 

tendo em vista o ano de criação das escolas na região do Paraguai Mirim e Barra do 

São Lourenço. A Escola Municipal Rural Polo Porto Esperança/ E.M.R.P foi criada 

em 2006 com o decreto Nº 114/2005 de 14/04/2005. Autorização/ Deliberação/ 

CME/MS nº 215 e 216 de 12/12/2006, oferecendo 1ª a 9ª séries do Ensino 

Fundamental e Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Sobre o período de 

criação das escolas, temos a Escola Municipal Rural Polo Porto Esperança, fundada 

em 2005, localizada no distrito de Porto Esperança. Como Escola Pólo, ela era 

responsável pelas demais, que estavam vinculadas como extensões.  

O termo extensão é utilizado para se referir às escolas que funcionam em 

unidades separadas. Elas têm uma estrutura física de escola independente, como é 

o caso da Escola Jatobazinho, porém, nos documentos municipais estão vinculadas 

a uma escola pólo.  As extensões se distribuem em: 

                                                             
2O Município de Corumbá, ainda adota o termo “rural” para se referir e nomear as Escolas do Campo 
que fazem parte da sua Rede de Ensino. Vamos mencionar a nomenclatura utilizada para 
contextualizar o leitor, pois é a que se encontra nos documentos oficiais do município. Porém ao 
longo do texto vamos utilizar o termo Escolas do Campo e Escolas da Cidade para nos referir as 
escolas do Município de Corumbá que se encontram nestas posições por uma questão de 
reconhecimento aos povos do Campo. 
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A. Extensão Boa Esperança, fundada em 1975 na Fazenda Boa Esperança; 

Extensão Duque de Caxias, localizada no destacamento militar do exército 

brasileiro, conhecida como Porto Índio; 

B. Extensão Jatobazinho, fundada em 2009 por meio de uma parceria pública 

privada entre a Prefeitura Municipal de Corumbá e o Instituto Acaia; 

C. Extensão Nazaré fundada em 2008, localizada na colônia do Cedro na 

Fazenda Farroupilha;  

D. Extensão Paraguai Mirim, que foi fundada em 2005, localizada na Ilha 

Verde e, a partir de 2014, tornou-se Escola Pólo passando a ter como sua 

Extensão a Escola Jatobazinho;  

E. Extensão Santa Aurélia, fundada em 1975, situada na Colônia Bracinho, 

Fazenda Santa Maria;  

F. Extensão São João, criada em 1975, que se encontra na colônia São 

Domingos e faz parte da Fazenda Santa Irene;  

G. Extensão São Lourenço, que foi fundada em 2005 e está na comunidade 

da Barra de São Lourenço;  

H. Extensão Sebastião Rolon, também fundada em 2005, e está na Colônia 

do Bracinho.  

I. Extensão Santa Mônica que se iniciou em 2011. Esta é a unidade mais 

distante da cidade de Corumbá, com uma distância aproximada de 488 

quilômetros.  

          Assim como a extensão Jatobazinho, a Extensão Santa Mônica também foi 

fundada por meio de uma parceria público-privada entre o empresário proprietário da 

fazenda e a Prefeitura Municipal de Corumbá. O transporte mais utilizado para levar 

os educadores é via avião de pequeno porte.  

Quanto à característica da população ribeirinha no Pantanal, segundo os 

dados sociais disponibilizados no site da instituição responsável pela sua 

administração, a população dispõe de baixo grau de instrução, baixa renda, alto 

índice de analfabetismo e grande taxa de natalidade (Acaia, 2016).  

As famílias ribeirinhas que são atendidas pela escola, em sua grande maioria, 

são bem numerosas e os pais são relativamente jovens. Na maioria das casas, os 

únicos leitores são as crianças, o que comunga com os estudos de Amâncio (2008) 

nas comunidades Chane/Bonfim sub-região do Paraguai em Corumbá.  Moram em 

regiões cujo acesso é somente via embarcação. As residências, em geral, são de 
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palafitas, dispõem de poucos recursos sanitários, inclusive, pouquíssimas casas 

dispõe de banheiros, não há coleta nem tratamento de lixo. Também não há energia 

elétrica instalada na região e nem água tratada, sendo o Rio Paraguai a fonte 

hídrica. O sinal de telefonia celular é baixo, o que compromete e confirma o 

isolamento das pessoas que vivem em regiões de difícil acesso. Um recurso de 

comunicação muito utilizado pelos moradores e escolas da região são os avisos via 

o Programa de rádio Alô Pantanal3. 

 A economia está baseada na pesca, catação de isca e benefícios sociais. Há 

ainda aqueles que se empregam em fazendas das regiões desempenhando as 

funções de peões, capatazes ou de cozinheiros (as). Além dessas atividades, há um 

grupo de mulheres que participam de uma das atividades ofertadas pelo Acaia 

Pantanal, que faz parte do programa relações com a comunidade. Este programa 

oferece oficinas de artesanato e trabalhos manuais voltados para geração de renda 

deste grupo conhecido na região como bordadeiras pantaneiras. Por meio dessas 

atividades, foi possível formarem um grupo de bordadeiras que estão conseguindo 

confeccionar e comercializar as peças bordadas com motivos pantaneiros. Essa 

atividade tem colaborado também com a economia de alguns ribeirinhos. 

O acesso da população à saúde e serviços sociais, conta com apoio de 

diferentes atores, a Secretaria de Assistência Social do Município de Corumbá, que 

mantém o programa Povos das Águas que faz acompanhamento trimestral dos 

ribeirinhos levando serviços de saúde e assistência social.  

O comando do Sexto Distrito Naval de Ladário, da Marinha do Brasil, também 

oferece apoio para os ribeirinhos da região. O navio hospitalar faz viagens 

periódicas oferecendo para a população os serviços de atendimento médico e 

odontológico. No caso de resgates que exigem emergência em atendimento médico, 

a Marinha presta socorro por meio de helicóptero que conta com equipe médica. O 

17º batalhão de Fronteira do Exército Brasileiro e a Polícia Militar Ambiental do 

Estado de Mato Grosso do Sul também estão presentes nessa região e realizam 

ações de proteção social para a população. Destaca-se também um projeto 

religioso, conhecido como Pantavida, de cunho missionário, que reúne várias 

denominações evangélicas. Além do propósito religioso, a embarcação também faz 

                                                             
3 Programa de rádio produzido pela rádio Difusora Matogrossense na cidade de Corumbá.  
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doações de alimentos, roupas, brinquedos e presta serviços médicos e 

odontológicos.  

A intenção de apresentar este esboço sobre a realidade da população 

atendida pela escola objeto da pesquisa é com intuito de contextualizar sobre o quão 

importante é a educação para essa região no Pantanal. Inclusive, a forma como as 

pessoas criam mecanismos para se adequarem às peculiaridades locais, lidando 

com as cheias dos rios, o isolamento geográfico e difícil acessibilidade à educação.  

 

3.2 Construção de identidade  
 

A ocupação do território na região do Paraguai Mirim se distribui nos terrenos 

marginais do Rio Paraguai que não se encontram em áreas de Reserva Particular de 

Proteção Ambiental – RPPN. Amâncio (2008) apresenta em seus estudos a 

preocupação da população com a implantação das reservas, tendo em vista que 

estas limitam o acesso dos moradores para retirada de recursos extrativistas como 

madeira, caça e pesca. 

Os moradores da região são considerados Povos Tradicionais conforme o 

Decreto nº 6.04/2007, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. O Decreto prevê como Povos 

tradicionais:   

 

[...] grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem 
como tais, que possuem formas próprias de organização 
social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais 
como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, 
ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 
e práticas gerados e transmitidos pela tradição, (BRASIL, 
2007). 

 
 

Dentre o grupo dos ribeirinhos, há iniciativas modestas de organização 

popular, sendo uma delas a Associação dos moradores do São Francisco.    

Essa associação contou com apoio de uma das ONGs que atuam na região, a 

ECOA que mediou a formação de algumas lideranças e também viabilizou a 

formação de alguns dos participantes para criação de um apiário.  Além de apoio 

com formação, os moradores também tiveram o apoio do Instituto Acaia para 

desenvolverem o projeto do apiário cedendo em comodato embarcação e motor 
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para realizarem as atividades.  Houve também uma parceria com umas das RPPN 

para o uso das áreas de florestas.  

As comunidades destas regiões se diferem de alguns grupos sociais que 

costumam protagonizar as questões que envolvem a reivindicação por direitos 

básicos como: saúde, moradia e educação. Como é o caso do Movimento dos Sem 

Terra que atua em várias regiões do país. As populações ribeirinhas do Alto 

Pantanal ainda não se organizaram a esse ponto para serem autônomas na busca 

por melhorias. É notória a presença de entidades governamentais ou não 

governamentais que os auxiliam em suas demandas. A implantação da educação na 

região é um exemplo claro. A primeira escola foi implantada em 2005 devido a uma 

reportagem que denunciava o trabalho infantil na região. E a Escola Jatobazinho, 

criada em 2009, surgiu a partir da parceria entre o Município de Corumbá e a 

Organização Não Governamental Instituto Acaia. 

As atividades de geração de renda não oriundas da pesca e da isca viva, 

também têm a participação das ONGs. Como é o caso do grupo de mulheres 

bordadeiras capacitadas e acompanhadas pelo Instituto Acaia, e o apiário que foi 

implantado mediante apoio da Ecoa. 

O uso das águas segue os princípios de uso sustentável, a pesca é 

regulamentada e fiscalizada pela Polícia Militar Ambiental. Há o período de defeso e 

o uso da pesca com rede é proibido. É proibido também a pesca em baias que se 

encontram nas RPPN. A navegação pelos rios é fiscalizada e regulamentada pela 

Marinha do Brasil. Não verificamos registros de enfrentamento da população 

ribeirinha com esses atores sociais.  

 

3.3  Breve apresentação da Escola Jatobazinho 
 

A parceria entre Prefeitura Municipal de Corumbá e Instituto Acaia, de acordo 

informações disponibilizadas pela direção da Instituição, não envolve recursos 

financeiros, está baseada em apoio. Conforme a diretora, a ideia Inicial do Instituto 

era oferecer apoio para a Escola Paraguai Mirim. Houve, por parte da prefeitura, 

uma solicitação para a criação de mais uma escola em um local onde havia crianças 

que precisavam do acesso à educação e não tinham como serem atendidas. Com 

isso, surgiu a Jatobazinho. Portanto, a Jatobazinho, assim como seus alunos e 

professores, faz parte da rede pública de ensino do Município de Corumbá, porém a 
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gestão e a manutenção são feitas pela Organização Não Governamental Instituto 

Acaia, que mantém, em Corumbá, o núcleo administrativo Acaia Pantanal.  

 

Imagem 01: Bloco das salas de aula Escola Jatobazinho 

 

Fonte: Francisca Renata Oliveira – 2018 

 

A contrapartida ofertada é o pagamento de 6 professores, sendo que um 

deles desempenha também a função de coordenador pedagógico. A prefeitura oferta 

uma cota de cerca de 10% do diesel utilizado para o gerador da Escola e também 

oferece uma parte da alimentação que corresponde a 6% do que é consumido na 

escola. O restante da alimentação e do diesel utilizado é ofertado pelo Instituto 

Acaia, que administra a Escola Jatobazinho por meio do núcleo Acaia Pantanal.  

A seleção de professores é feita pelo Instituto Acaia. Os critérios para seleção 

se baseiam em serem pedagogos, estarem cadastrados na Rede Municipal de 

Ensino para concorrerem vagas como professores contratados ou pertencerem ao 

grupo de professores efetivos da Rede. É necessário também ter disponibilidade 

para passar a semana nas dependências da escola. Além de um contrato de 

quarenta horas pelo Município, o professor também tem um contrato CLT com o 

Instituto Acaia. É preciso que tenham formação em Pedagogia para serem 

selecionados para as vagas de docente.  
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Além dos professores, o quadro dos educadores é também composto por três 

profissionais de nível médio, que são contratados apenas pelo Instituto Acaia. Estes 

são os profissionais responsáveis por acompanhar e orientar as crianças durante as 

refeições, recreações, intervalos, cuidados pessoais como banho, corte de cabelo, 

corte de unha e pernoite.  

O material didático utilizado é adquirido pelo Instituto Acaia, por meio de um 

convênio junto a Fundação Bradesco. Além do material didático, o Instituto também 

contrata a consultoria da Fundação Bradesco para orientar e acompanhar os 

professores no uso do material didático. Além do livro didático, foi observado 

também o uso freqüente de outros recursos nas praticas de ensino dos professores 

como: jornais, revistas, livros infantis, jogos pedagógicos, fantoches, filmes e 

imagens.  

 A maioria dos alunos ribeirinhos não teve acesso à educação infantil, por isso 

o primeiro contato com a escola geralmente acontece no primeiro ano do ensino 

fundamental. Por isso há uma preocupação em adaptar o material didático para 

atender as necessidades dos alunos. As escolas que se encontram na região do 

Pantanal em Corumbá passam por vários desafios. Estes perpassam questões 

como oferta da educação infantil, ensino médio, material didático adequado para o 

contexto social e cultural. Além dessas questões há também uma presença reduzida 

do poder publico para assumir e manter todas as escolas. 
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SEÇÃO 4: A EDUCAÇÃO NO PANTANAL DE CORUMBÁ (MS) 

 

4.1 As Escolas das Águas 
 

O município de Corumbá, segundo dados do Censo de 2010, contempla 

uma área de 64.961 km², possui uma densidade demográfica de 1,60 habitantes por 

quilômetro quadrado, tendo uma população estimada de 110.806 habitantes. A 

população do campo é estimada em 8.566 habitantes, que se distribuem em vários 

grupos como os ribeirinhos, assentados e também agregados em fazendas. As 

escolas do campo em Corumbá estão distribuídas pelos assentamentos, fazendas e 

margens dos rios que, em algumas delas, a via fluvial torna-se a principal forma de 

acesso.  

A educação para a população do Pantanal em Corumbá, em algumas 

regiões, apresenta uma história recente quanto a sua implantação. Ela tem sido 

realizada pelo Estado e também pela iniciativa privada, que são representados, 

neste trabalho, pela Prefeitura Municipal de Corumbá e as Organizações não 

Governamentais como é o caso do Instituto Acaia e Instituto Santa Mônica. 

O organograma das Escolas das Águas elaborado pela direção da Escola 

Municipal Rural Pólo Porto Esperança apresenta o ano de criação de todas as 

unidades escolares que a compõem. Nele é possível visualizarmos todas as 

unidades, o ano de criação, local de funcionamento e, ainda, a distância em que se 

encontram da cidade. 
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Figura 01: Organograma sobre formação inicial das Escolas das Águas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Corumbá 

EMR PÓLO PORTO ESPERANÇA 

Ano de Criação: 2005 
Localização: de Porto Esperança 

Distante do perímetro urbano: 75 km aproximadamente 
 
 

Ext. Boa Esperança 
Ano de Criação: 1975 
Localização: Colônia do Cedro (Corixão), 
Fazenda Boa Esperança. Região do 
Paiaguás. 
Distante do perímetro urbano: 180 km 
aproximadamente. 
 

 

Ext. Duque de Caxias 
Ano de Criação: 
Localização: Destacamento Militar                
( Porto Índio) 
Distante do perímetro urbano: 290 km 
aproximadamente 
 

 

Ext. Nazaré 
Ano de Criação: 2008 
Localização: Colônia do Cedro, Fazenda 
Farroupilha. Região do Paiaguás 
Distante do perímetro urbano: 190 km 
aproximadamente 
 

 

Ext. Jatobazinho 
Ano de Criação: 2009 
Localização: Ilha Verde. Região do 
Paiaguás 
Distante do perímetro urbano: 104 km  
aproximadamente 
 

 

Ext. Paraguai Mirim 
Ano de Criação:  
Localização: Ilha Verde, próximo a Serra 
do Amolar. Região do Paiaguás 
Distante do perímetro urbano: 60km 
aproximadamente 
 

 

Ext. Santa Aurélia 
Ano de Criação: 1975 
Localização: Colônia São Domingos, 
Fazenda Santa Maria. Região do 
Paiaguás 
Distante do perímetro urbano: 90 km 
aproximadamente 
 

 
Ext. São João 
Ano de Criação: 1975 
Localização: Colônia São Domingos, 
Fazenda Santa Irene. Região do 
Paiaguás. 
Distante do perímetro urbano: 88 km 
aproximadamente 
 

 

Ext. São Lourenço 
Ano de Criação: 2005 
Localização: Barra do São Lourenço 
Região do Paiaguás – próxima divisa dos 
estados de MT e MS. 
Distante do perímetro urbano: 60 km 
aproximadamente 
 

 
Ext. Santa Mônica 
Ano de Criação: 2011 
Localização: Fazenda Santa Monica. 
Região do Paiaguás 
Distante do perímetro urbano: 488 
kmaproximadamente 
 

 

Ext. Sebastião Rolon 
Ano de Criação: 1975 
Localização: Colônia do Bracinho. 
Região do Paiaguás. 
Distante do perímetro urbano: 180km 
aproximadamente 
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A partir de junho de 2014, a Escola Municipal Rural Pólo Porto Esperança 

passou por uma reestruturação, transformando algumas extensões em escolas 

pólos. Deixaram de ser vinculadas à Escola Pólo Porto Esperança como 

apresentamos anteriormente. Segundo o Diário Oficial do Município de Corumbá nº 

475, de 11 de junho de 2014:  

 

Art. 2º Fica criada, na região da Barra de São Lourenço, zona rural deste 
Município, nas coordenadas geográficas, Latitude: 17° 54’44 71” e 
Longitude: 57° 27’46 16” a Escola Municipal Rural Pólo São Lourenço e 
Extensões, a qual deixa de ser vinculada à Escola Municipal Rural Pólo 
Porto Esperança e passa a ser diretamente vinculada à Secretaria Municipal 
de Educação, cujo funcionamento será disciplinado por seu regimento 
interno, vinculando-se a ela as extensões abaixo: I - Extensão Duque de 
Caxias, situada no Porto Índio, Região do Paiaguás, a qual deixa de ser 
vinculada à Escola Municipal Rural Pólo Porto Esperança e Extensões; II - 
Extensão Santa Mônica, situada na Fazenda Santa Mônica, Região do 
Paiaguás, a qual deixa de ser vinculada à Escola Municipal Rural Polo Porto 
Esperança e Extensões.  
 
 
Art. 3º Fica criada, na região do Paiaguás, zona rural deste Município, nas 
coordenadas geográficas, Latitude: 18° 36’ 59” e Longitude: 56° 51’ 18” a 
Escola Municipal Rural Pólo Sebastião Rolon e Extensões, a qual deixa de 
ser vinculada à Escola Municipal Rural Polo Porto Esperança e Extensões e 
a passa a ser diretamente vinculada à Secretaria Municipal de Educação, 
cujo funcionamento será disciplinado por seu regimento interno, vinculando-
se a ela as extensões abaixo:I - Extensão Boa Esperança, situada na 
Colônia do Cedro, região do Paiaguás, a qual deixa de ser vinculada à 
Escola Municipal Rural Pólo Porto Esperança e Extensões; I - Extensão 
Nazaré, situada na Fazenda Farroupilha, região do Paiaguás, a qual deixa 
de ser vinculada à Escola Municipal Rural Pólo Porto Esperança e 
Extensões. 
 
 
 Art. 4,°Fica criada, na região do Paiaguás, zona rural deste Município, nas 
coordenadas geográficas, Latitude: 18° 37’ 34.19” e Longitude: 56° 59’ 
30.54” a Escola Municipal Rural Pólo Santa Aurélia e Extensões, a qual 
deixa de ser vinculada à Escola Municipal Rural Pólo Porto Esperança e 
Extensões e passa a ser diretamente vinculada à Secretaria Municipal de 
Educação, cujo funcionamento será disciplinado por seu regimento interno, 
vinculando-se a ela a Extensão São João, situada na fazenda Irene, Colônia 
São Domingos, região do Paiaguás, a qual deixa de ser vinculada à Escola 
Municipal Rural Pólo Porto Esperança e Extensões.  
 
 
Art. 5° Fica criada, no Porto Paraguai Mirim, zona rural deste 
Município, a Escola Municipal Rural Polo Paraguai Mirim e Extensões, 
nas coordenadas geográficas, Latitude: 18° 28’ 50.39” e Longitude: 57° 
23’ 13.43”, a qual deixa de ser vinculada à Escola Municipal Rural Pólo 
Porto Esperança e Extensões e passa a ser diretamente vinculada à 
Secretaria Municipal de Educação, cujo funcionamento será 
disciplinado por seu regimento interno vinculando-se a ela a Extensão 
Jatobazinho, situada na Ilha Verde, região do Paiaguás, a qual deixa de 
ser vinculada à Escola Municipal Rural Pólo Porto Esperança e 
Extensões. (Grifo nosso) (CORUMBÁ, 2014, p.1) 
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Para ilustrar essa nova estrutura apresentada no Diário Oficial de Corumbá 

em 2014, elaboramos o organograma seguinte: 

 

Figura 02: Organograma com reestruturação das Escolas das Águas 

em 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

  Fonte: Elaborado por Francisca Renata de Oliveira, 2018   

Escola Municipal Rural Polo Paraguai Mirim, Porto Paraguai Mirim 

Extensão Jatobazinho, Ilha Verde, região do Paiaguás 
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Todas as escolas supracitadas e suas extensões concentram-se na sub-

região do Pantanal denominada como Paiaguás. Embora seja apresentada no texto 

do Diário Oficial como região, esta é uma das onze sub-regiões que compõe o 

Pantanal Sul- mato-grossense. 4 

Observa-se neste documento Municipal, no Diário Oficial, e também nos 

demais documentos das escolas, o uso o termo “rural” e “ zona rural” para se referir 

às escolas que se encontram neste contexto do campo e assim nomeá-las. O 

Município não apresenta o termo “campo” e “cidade”.  O movimento da educação do 

campo se posiciona contrário a estes termos “rural” e “urbano”, pois a palavra rural e 

a palavra urbana geram um sentimento de polarização entre estes dois espaços tão 

interdependentes. Inclusive, evitar que se considere rural algo rústico e grosseiro e 

urbano como educado e civilizado.  

Apesar das escolas terem passado por essa divisão que apresentamos 

acima, oficializando o desmembramento em novos pólos, estas ainda seguem o 

regimento interno e projeto político pedagógico da primeira escola pólo que é a 

Escola Municipal Rural Pólo Porto Esperança. O regimento interno e projeto político 

pedagógico das demais encontram-se em elaboração, por isso as informações de 

cunho documental sobre a Jatobazinho pautaram-se também nesses documentos. O 

regimento interno e o projeto político pedagógico, no momento da coleta de dados, 

também se encontravam em construção, por isso não foi possível o acesso a eles. 

Devido à dificuldade de acesso, algumas escolas funcionam em regime de 

semi-internato. Boa parte das unidades escolares funcionam com salas de aulas 

multisseriadas, sendo a Extensão Santa Mônica com salas bisseriada e a 

Jatobazinho com salas seriadas.  

Quanto à presença da iniciativa privada e Organizações Não Governamentais 

atuando na administração das unidades escolares, o mesmo documento apresenta 

essa validação da seguinte forma:  

 

Art. 6º Fica o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de 
Educação, autorizado a firmar ajustes com o Poder Público, iniciativa 
privada ou organizações não governamentais para a efetivação do presente 
Decreto. (CORUMBÁ, 2014, p. 1) 

 

                                                             
4  JOÃO DOS SANTOS VILA DA SILVA;  MVRIAN DE MOURA ABDON  

<https://seer.sct.embrapa.br/index.php/pab/article/viewFile/5050/7203> 
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Temos a presença de duas instituições que mantém apoio direto à educação 

para os povos que residem no Pantanal: o Instituto Santa Mônica, que apoia a 

Extensão Santa Mônica e o Instituto Acaia com o núcleo Acaia Pantanal, que 

mantém a Extensão Jatobazinho, objeto de análise desta pesquisa. O Instituto Acaia 

configura-se como administrador e um dos mantenedores principais da Escola 

Jatobazinho. 

 

Imagem 02: Vista aérea da Escola Jatobazinho 

 

 Fonte: Instituto Acaia/Acessado em 2018 
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Imagem 03: Embarcação de transporte escolar 

 

         Fonte: Francisca Renata Oliveira, 2018 

 

4. 2 Um pouco da história recente: relatos sobre construção e educação ao 
longo do Rio Paraguai 

 
O Acaia Pantanal iniciou suas atividades na região do Pantanal de Corumbá 

em 2008 segundo informações obtidas nos relatórios e entrevista concedida pela 

direção. Desde então, tem atuado com o projeto da Escola Jatobazinho, que abarca 

outras atividades como apoio aos ex-alunos da Jatobazinho que querem continuar 

os estudos na Escola da Fundação Bradesco Fazenda Bodoquena no município de 

Miranda (MS). Para estes, é oferecido todo o apoio logístico no transporte e também 

acompanhamento de um educador social que auxilia os pais fazendo a mediação da 

comunicação como avisos de reuniões, saída e retorno dos alunos para a escola. 

Além da escola e do apoio aos ex-alunos, a Instituição também mantém o programa 

relações com a comunidade que propicia para a comunidade ribeirinha oficinas 

voltadas para atividades sustentáveis de geração de renda. Formou-se um grupo de 

mulheres que, além da pesca e catação de isca viva, está gerando renda por meio 

de produtos feitos com técnicas do bordado, costura e tear.  
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 As atividades educacionais da Escola Jatobazinho, propriamente ditas, 

iniciaram-se em 2009 com a alfabetização de jovens e adultos da região do Paraguai 

Mirim e São Francisco.  Depois passou a funcionar como uma escola com regime de 

internato nas dependências de uma antiga pousada que se chamava Jatobazinho. 

Aos poucos, essa estrutura foi sendo adaptada para os padrões de escola e, desde 

2013, funciona como semi-internato com jornada integral, em que os alunos passam 

a semana nas dependências da Escola e retornam para casa nos finais de semana. 

A imagem a seguir nos foi disponibilizada pela Direção da Escola Municipal 

Rural Pólo Porto Esperança. Nela é possível visualizarmos todas as escolas e 

extensões que formam o grupo de Escola das Águas. 

 

 
Imagem 04: Mapa das Escolas das Águas 
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4.3 Análises dos resultados: Como se constitui a parceria público-privada na 
Escola Jatobazinho 

 

Para descrever melhor Escola Jatobazinho, é prudente esclarecer o modelo 

de parceria público-privada. Esse modelo de administração se firma com a Lei nº 

11.079, de 30 de dezembro de 2004, que instituiu as normas gerais para licitação e 

contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. O artigo 

2º define: “ parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na 

modalidade patrocinada ou administrativa” (BRASIL, 2004) .  

 A parceria entre o Instituto Acaia e a Prefeitura Municipal de Corumbá se 

traduz da seguinte forma: 

 

O Acaia Pantanal disponibiliza gratuitamente aos alunos ribeirinhos 
uma completa estrutura de ensino enquanto a Secretaria de 
Educação garante a contratação dos professores, além de ajuda com 
alimentos e combustível de geradores. A parceria confere ao Acaia 
Pantanal grande autonomia na gestão pedagógica da escola. 
(ACAIA, 2016, p. 70) 

 

A contrapartida desta parceria é esclarecida pela direção do Núcleo Acaia 

Pantanal como: 

 

A contrapartida do município é o pagamento de salário de 6 
professores, e a gente contrata CLT também, então eles têm um 
duplo vínculo, eles dão uma cota a parte de combustível que na 
verdade é só diesel é para funcionamento do nosso gerador, mas na 
verdade não atende nem 10% das nossas demandas, mas é uma 
cota a parte que o município se dispôs a doar. Nós temos uma cota a 
parte também que é a alimentação (...). Nós abrimos mão de alguns 
alimentos e hoje não atende nem 6 % toda a necessidade, o restante 
a gente compra fora considerando o que seja uma boa alimentação. 
Então, existe um apoio, não existe nenhum trâmite de recursos da 
prefeitura pra nós nem nós para a prefeitura. O que a gente faz 
também é apoiar a Prefeitura com outras demandas, então todo ano 
tem o evento literário, então a gente escolhe o autor, e a gente doa 
para a prefeitura os livros do autor que vai ser contemplado, mas 
recursos mesmo a parceria não envolve né, dinheiro propriamente 
dito não.  (FALA DA DIRETORA DO NÚCLEO ACAIA PANTANAL). 
 
 

A criação da extensão escolar baseia-se no Decreto nº 565, de 5 de fevereiro 

de 2009, que dispõe sobre a criação da Extensão rural Jatobazinho e dá outras 

providências.  
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Os motivos da escolha por uma parceria também são esclarecidos da 

seguinte maneira: 

 

A ideia inicial era apoiar o município, já havia uma escola na região, 
que é a Escola do Paraguai Mirim que era a região onde havia a 
intenção de atuar. O que foi oferecido no primeiro momento foi o 
apoio a essa escola. A ideia era oferecer para o município recurso 
para essa escola. Então livros, construção, apoio até financeiro 
mesmo para incremento das atividades que eram desenvolvidas lá. E 
o Município não quis, foi o próprio Município que solicitou o Acaia 
Pantanal que criasse uma outra escola, então essa ideia na verdade 
não surgiu no Acaia Pantanal, essa ideia surgiu no Município que 
demandou essa parceria. Tinha um número de crianças fora da 
Escola, elas precisavam de ajuda, não tinham como ser atendidas na 
escola existente e aí solicitaram que a gente montasse uma escola 
(...). A ideia nunca foi ter uma escola particular nessa região, a ideia 
do Acaia Pantanal sempre foi colaborar com os esforços do poder 
público. (...). É uma escola municipal que a gestão é feita por uma 
rede privada, nossos alunos são da rede municipal de ensino. Todo 
cadastro dos alunos e professores é feito na rede pública. (FALA DA 
DIRETORA DO NÚCLEO ACAIA PANTANAL). 

 

 

Com base nas informações obtidas nas entrevistas e também pela 

experiência da pesquisadora desta pesquisa como docente e coordenadora na 

Escola Jatobazinho entre o período de 2012 a 2105, descreve-se nos próximos 

parágrafos a formação do corpo docente. 

Este é formado por pedagogos e são selecionados pelo Instituto Acaia, porém 

é necessário que estes estejam devidamente cadastrados na Prefeitura Municipal de 

Corumbá para concorrerem às vagas de professores contratados ou serem 

concursados na mesma. No caso dos professores que são contratados, estes têm o 

seu vínculo iniciado em fevereiro com interrupção em julho e continuidade do 

contrato no semestre seguinte.  

As formações dos professores são feitas pelo Instituto Acaia durante as 

semanas de capacitação que ocorrem no início do ano letivo, no final e também nos 

intervalos entre um bimestre e outro. Ao todo são cinco períodos de capacitação ao 

longo do ano. A primeira formação acontece em janeiro, geralmente dura uma 

semana e meia ou duas semanas e acorre, na maioria das vezes, na sede da ONG 

em São Paulo. A segunda acontece no recesso de quinze dias que se dá entre o 

primeiro bimestre e tem duração de uma semana; a terceira, no recesso das férias 

de julho, após o término do segundo bimestre e também tem duração de uma 
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semana; a quarta acontece no recesso de quinze dias entre o final do terceiro 

bimestre e início do quarto e a última formação do ano ocorre em dezembro após o 

término das aulas. Esta formação contempla toda uma avaliação do trabalho 

realizado durante o ano tanto nas oficinas quanto nas aulas da BNC. Todo o 

trabalho é compilado apresentando estratégias utilizadas e resultados obtidos, cujas 

apresentações são feitas em dois dias para toda a equipe da escola e equipe 

gestora.  

Há ainda as atividades formativas que fazem parte da rotina de trabalho, 

ocorrendo nos horários de planejamento durante a semana. Cada professor tem 

doze horas destinadas ao planejamento, sendo alguns destes horários coletivos.  

Todos os professores e residentes pedagógicos têm um momento na semana para 

se reunirem individualmente com a coordenação pedagógica e com o colega que faz 

dupla de trabalho para o desenvolvimento das oficinas. Além desses horários 

destinados à discussão e elaboração do planejamento, há, durante a semana, os 

momentos dedicados aos estudos e reuniões que acontecem das sete da manhã até 

às sete e cinquenta da manhã. Estes momentos distribuem-se da seguinte forma: na 

terça feira há a reunião pedagógica com coordenador pedagógico, professores, 

estagiários e residentes pedagógicos.  Na quarta-feira, tem o estudo coletivo que 

consiste no estudo sobre a obra de algum autor escolhido. Durante o período de 

observação, estavam estudando as obras de Jorge Amado, cuja finalização deste 

estudo foi produzir uma crônica sobre esta experiência. Às quintas, acontece o 

colóquio pedagógico, momento dedicado para discutirem questões relacionadas à 

rotina da escola, alunos que estão com dificuldade de aprendizagem e também 

discussão sobre a construção do Projeto Político Pedagógico da Escola. Na sexta 

feira, tem o momento educador cultural, é dedicado para a leitura e escrita de artigo 

científico. Consiste  numa  preparação para participação em concursos promovidos 

para educadores e publicações científicas.   

O espaço físico da escola foi organizado para receber 60 alunos. As 

dependências físicas são formadas por: seis alojamentos, sendo dois destinados 

aos alunos, divididos por meninos e meninas, três dos alojamentos, destinados aos 

funcionários e um que, geralmente, abriga visitantes como equipe de reportagem, 

pesquisadores, entre outros. Todos os alojamentos dispõem de estrutura necessária 

para os pernoites na escola como camas, armários e banheiros. No caso dos 

alojamentos dos alunos, estes oferecem espaço de lazer com diversos brinquedos, 



66 
 

jogos de mesa, cantos de leitura, tanques para lavar roupas íntimas, varal, banheiros 

com sanitários separados dos chuveiros, camas, armários e roupa de cama 

(cobertores, lençóis e toalhas de banho). A Escola Jatobazinho também oferece 

uniforme completo para os alunos.  

A escola conta também com um refeitório onde são servidas as refeições 

principais, a cozinha, câmara fria para conservação dos alimentos, lavanderia sede 

administrativa, sistema de captação e tratamento de água, uma piscina, um ateliê 

com banquetas, pias e duas alas para aulas e oficinas de artes, uma cozinha 

pedagógica equipada, sala de leitura, brinquedoteca, laboratório de informática, 

cinco salas de aula bem arejadas com pias e armários, duas trilhas para 

caminhadas, campo de futebol, pista de pouso para pequenos aviões, espaço 

coberto para atividades físicas, sala de vídeo, horta com estrutura em estufa, 

dispondo de mesas, bancos e tanques.    

A administração escolar acontece com duas coordenações, que são 

supervisionadas por uma direção institucional, sendo a coordenação administrativa 

responsável por coordenar a equipe de limpeza, cozinha, manutenção e todas as 

questões logísticas para manter a escola funcionando com uma estrutura que 

atenda adequadamente funcionários e alunos.  

A coordenação pedagógica é responsável pela equipe de educadores e 

demais atividades relacionadas à educação como aprendizagem dos alunos, 

contatos com familiares, entre outros. O corpo de profissionais responsáveis 

especificamente à educação é formado por um coordenador pedagógico, cinco 

professores e três monitores. Além deste quadro fixo de educadores, a escola 

também recebe, ao longo do ano letivo, estagiários e residentes, que também se 

integram na rotina de trabalho, pois esta mantém um programa de residência 

pedagógica e de estagiários. 



67 
 

SEÇÃO 5. ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

5.1 Oficinas e a Educação de Tempo Integral 

 
A definição da educação em tempo integral, assim como na Escola 

Jatobazinho ou em qualquer outra escola que adere esse modelo de ensino, é a 

mesma. Como bem aponta o Decreto nº 7.083, de 20 de janeiro de 2010, “igual ou 

superior a sete horas diárias” e o artigo 34 da Lei de Diretrizes e Bases que previa a 

ampliação progressiva da jornada escolar no ensino fundamental. 

O que difere a Escola Jatobazinho das demais são as suas   características 

geográficas, pois se encontra no Pantanal Sul-mato-grossense, exigindo que a 

jornada seja ampliada com o sistema de semi-internato e seja adotado o modelo de 

administração em parceria com o Município de Corumbá. 

Embora a Jatobazinho tenha iniciado suas atividades com seus alunos já em 

tempo integral, devido à condição de internato que se iniciou e a atual, que é o semi-

internato, a validação oficialmente como Escola Integral/ Tempo Integral se deu em 

2012. O Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal Rural Pólo Porto 

Esperança assim define: para melhor atender a clientela da região, esta unidade 

passa, a partir de 2012, desenvolver o projeto experimental de Escola Integral nas 

Extensões Jatobazinho e Santa Mônica ” (PPP). 

A escola atende as séries iniciais do ensino fundamental I, suas atividades se 

distribuem no período matutino, vespertino e também noturno. O período matutino é 

dedicado às disciplinas da Base Nacional Comum (BNC), no período da tarde, 

acontecem oficinas que abordam outras temáticas também relacionadas com a 

educação e que são planejadas mediante elaboração de projetos, desenvolvidos ao 

longo do ano letivo (Acaia 2016). As oficinas ocorrem à noite com atividades que são 

conduzidas pelos educadores, sendo: cinema, leitura, contação de história, cuidados 

pessoais (banho, escovação de dente, corte unhas, entre outros), brinquedoteca, 

entre outras. 

Com base na grade de horário dos professores, reunimos as informações do 

quadro abaixo que aponta os horários que as crianças estão em aulas. 
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Quadro 06: Rotina das aulas da Jatobazinho no período Matutino e Vespertino 

Dia  Horário Atividades Escolares 

Segunda feira 13h;17h15m Aulas da BNC (língua portuguesa, matemática, 

história, geografia, inglês, educação física e 

ciências) 

Terça à sexta 08h;14h Aulas da BNC (língua portuguesa, matemática, 

história, geografia, inglês, educação física e 

ciências) 

14h; 17h15m Base diversificada (oficinas) 

Sábado  08h; 11h15m Aulas da BNC (Educação física) e base 

diversificada (oficina Agrícola)  

 

A rotina escolar conta com intervalos para as seguintes refeições: café da 

manhã, lanches, almoço e jantar. Durante os horários das refeições, banhos e 

descanso, as crianças são acompanhadas pelos monitores. As meninas contam com 

uma monitora e os meninos, com um monitor. Estes são os profissionais 

responsáveis por acompanhar e desenvolver atividades relacionadas à higiene e 

demais cuidados pessoais. Dentre eles, destaca-se a “hora da beleza” que é um 

momento destinado ao corte de cabelo dos meninos, corte das unhas, retirada dos 

piolhos, entre outras. A escola disponibiliza para os alunos, além dos uniformes, 

roupas, pijamas, e todos os itens necessários para higiene pessoal durante a 

permanência deles na escola.  

Identificamos, nos relatórios, as oficinas que foram desenvolvidas nos últimos 

seis anos na Escola Jatobazinho.  

O quadro seguinte busca apresentar o trabalho realizado no contraturno 

escolar, fazendo uma comparação com o que prevê o Decreto nº 7.083, de 20 de 

janeiro de 2010, e a Portaria Interministerial nº- 17, de 24 de abril de 2007. Ambos 

se referem à implantação do Programa Mais Educação. 
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Quadro 07 - Oficinas desenvolvidas no contra turno escolar nos últimos seis anos 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

● Agrícola 

● Culinária 

● Artesanato com 

sucata 

● Dança 

● Teatro 

● Informática 

● Astronomia 

● Saúde bucal 

● Educação 

ambiental 

● Jogos e 

recreação  

● Assembleia dos 

alunos 

 

● Agrícola  

● Artesanato 

(argila)   

● Expressão 

corporal  

● Informática 

● Assembleia dos 

alunos  

● Atividades 

recreativas  

● Cuidados 

pessoais (corte 

de cabelo, 

higiene capilar, 

unhas e higiene 

bucal 

● Agrícola  

● Artesanato 

(argila);   

● Expressão 

corporal 

● Formação cidadã; 

● Iniciação 

esportiva 

● Assembleia dos 

alunos 

●  Cuidados 

pessoais  

● Jogos e 

recreação;  

 

 

● Agrícola  

● Artesanato 

(argila);   

● Expressão 

corporal;  

● Formação cidadã; 

● Iniciação 

esportiva 

● Assembleia dos 

alunos 

● Cuidados 

pessoais  

● Jogos e 

recreação;  

 

● Agrícola  

● Artesanato 

(argila)  

● Culinária 

● Jogos lógicos 

● Formação cidadã 

● Iniciação 

esportiva 

● Comunicação e 

mídias 

● Jogos e 

recreação   

 

● Agrícola 

● Artes  

● Minha História / 

Yoga  

● Comunicação 

 

● Jogos lógicos 

 
● Iniciação 

esportiva 

 

Fonte: Elaboração própria 
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De acordo com as informações disponíveis nos relatórios anuais, as oficinas 

têm como objetivo “[...] trabalhar habilidades e competências exigidas na vida 

cotidiana e para o exercício da cidadania através da ampliação de repertório cultural, 

sociabilidade, conhecimentos e valores.” (ACAIA, 2016). 

De acordo com a grade de horário dos professores e conforme a observação, 

as oficinas acontecem após o cumprimento das aulas da base nacional comum. Ao 

longo da semana, totalizam uma carga horária de oito horas, distribuídas às terças, 

quartas, quintas, sextas e sábados. 

Os alunos distribuem-se em quatro grupos mistos, sendo, assim, cada grupo 

tem duas horas de cada oficina. Os grupos foram identificados com um nome 

escolhido pelos alunos, que, no período de observação eram: grupo Martim 

Pescador, grupo Maracanã, grupo Tuiuiú e o grupo Arara.  

O ano em que se iniciou a pesquisa propriamente dita foi 2017. Vamos 

detalhar as oficinas e atividades trabalhadas neste período. Por isso, os dados se 

baseiam em levantamento documental e observações no ambiente da escolar. 

A oficina agrícola é uma atividade desenvolvida aos sábados, as aulas 

aconteciam na horta da escola e na cozinha pedagógica. As atividades trabalhadas 

nesta oficina foram: composteira, plantio de hortaliças, preparação de saladas e 

troca de saberes sobre as plantas medicinais da região.  

A oficina de artes era desenvolvida, em grande parte, no ateliê, envolveu 

atividades como: brincadeiras cantadas, teatro de bonecos, modelagem de bonecos 

com argila e pintura.   

A oficina Minha História era desenvolvida de forma bem descontraída, 

acontecia geralmente debaixo da sombra de uma mangueira e num quiosque. 

Envolvia estratégias diversificadas como desenho, leitura e Yoga. Os temas 

trabalhados perpassavam questões que envolvia trabalhar com as emoções (medo, 

felicidade, raiva, saudade, entre outros) e a família que se baseava em saber um 

pouco da origem familiar e as características de cada uma respeitando as 

diferenças. 

Na oficina de comunicação, que também acontecia no contraturno, foi 

elaborado um telejornal, envolvendo a professora e os alunos. Tinha como objetivo 

trabalhar os gêneros da comunicação, buscando abranger questões relacionadas à 

aprendizagem de língua portuguesa. 
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A iniciação esportiva envolvia vários espaços da escola, como campo de 

futebol, piscina, trilha e espaço coberto para as atividades físicas. Dentre as 

atividades trabalhadas, estavam: capoeira, futebol e natação.  

A recreação se dá de diversas formas e em espaços diferentes como sala de 

leitura, brinquedoteca, sala de leitura, alojamentos, entre outros. Envolve atividades 

como: caminhadas, cinema, futebol, leitura e jogos de tabuleiro. Como a yoga 

trabalha o corpo, assim como as outras atividades, todos os alunos participam. Há 

também o uso de jogos lógicos como xadrez, sudoku e outros de tabuleiro. 

Para fazermos esta apreciação, primeiramente nos empenhamos na leitura do 

que prevê a Portaria e Decreto do Mais Educação. Com base nestes temas, 

elegemos quatro grupos com assuntos próximos. O quadro seguinte apresenta essa 

separação. 

 

Quadro 08: Temas ligados à Educação Integral nos documentos nacionais  
Grupo 01 

 

Arte, cultura, lazer, esporte 

 Grupo 02 Consciência ambiental, cidadania, direitos humanos e 

democracia 

Grupo 03 Saúde, consciência corporal, segurança alimentar e nutricional 

Grupo 04 Tecnologias, comunicação social, convivência, 

compartilhamento comunitário e dinâmicas de redes.  

Fonte: Elaboração própria  

 

A partir desta separação dos temas previstos para serem trabalhados na 

Educação Integral, vamos separar os projetos e atividades trabalhados na Escola 

Jatobazinho. 
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Quadro 09: Comparativo dos temas propostos na diretriz do Mais Educação e 
oficinas da Escola Jatobazinho  

Grupos formados com temas dos 

documentos nacionais  

Oficinas e atividades trabalhadas no contra 

turno as Escola Jatobazinho nos últimos 6 

anos 

 

Grupo 01 Artesanato com sucata, dança, teatro, 

recreação, artesanato com argila, expressão 

corporal, Iniciação esportiva, Jogos lógicos 

Artes  

 

Arte, cultura, lazer, esporte 

Grupo 02 

 

 

Educação ambiental, assembléia dos alunos, 

agrícola 

 Consciência ambiental, cidadania, direitos 

humanos e democracia 

Grupo 03  

Saúde bucal, Cuidados pessoais, Formação 

cidadã, Culinária, yoga 

 

Saúde, consciência corporal, segurança 

alimentar e nutricional 

Grupo 04    

Astronomia, informática, comunicação e 

mídias, Minha História 

 
Tecnologias, comunicação social, 

convivência, compartilhamento 

comunitário e dinâmicas de redes. 

Fonte: elaboração própria 

 

O quadro acima buscou apresentar a proximidade que há nas oficinas 

trabalhadas na Escola Jatobazinho com os temas propostos para a educação 

integral no Programa Mais Educação. A Escola Jatobazinho trabalha estas áreas do 

conhecimento de forma diferenciada das demais escolas vinculadas ao Programa. 

Ela contempla em seu currículo as áreas que abrangem uma formação integral. A 

principal diferença está no fato das oficinas serem desenvolvidas pelos seus 

educadores e de uma maneira contínua. Isso a diferencia de qualquer experiência 

do Programa Mais Educação em que as oficinas são desenvolvidas por voluntários e 

se acontecem muitas das vezes desvinculadas de um currículo.  

Todas as oficinas que compõem a grade escolar são planejadas e ministradas 

pelos educadores, e estas estão incluídas na jornada de trabalho. Há ainda outras 

oficinas como recreação, contação de histórias que são ministradas e 

acompanhadas pelos monitores. Isso se deve ao fato de que as crianças passam a 
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semana na escola, e, quando não estão com os professores, estão com os 

monitores. Mesmo que seja um horário livre, os estudantes não ficam 

desacompanhados. 

 

5.2 Educação Integral/Tempo Integral: análise das entrevistas 
 

Considerando que a educação de tempo integral não é sinônima de educação 

integral, os entrevistados responderam duas perguntas sobre essa temática para 

que fosse possível levantar a percepção dos professores sobre Educação 

Integral/tempo integral. 

Quando se menciona Educação Integral e Educação de Tempo Integral, é 

necessário diferenciar uma da outra, pois uma irá focar no desenvolvimento pleno do 

educando e a outra, muitas das vezes, irá se concentrar basicamente em aumentar 

o tempo do educando nas escolas. Para esclarecer essas questões, apresentam-se 

os conceitos acerca do tema elaborados por Moacir Gadotti: 

 

Mas, o tema não é novo; é tema recorrente, desde a antiguidade. Aristóteles 
já falava em educação integral. Marx preferia chamá-la de educação 
“omnilateral”. A educação integral, para Aristóteles, era a educação que 
desabrochava todas as potencialidades humanas. O ser humano é um ser 
de múltiplas dimensões que se desenvolvem ao longo de toda a vida. 
Educadores Europeus como o suíço Édouard Claparède (1873-1940), 
mestre de Jean Piaget (1896-1980), e o francês Célestin Freinet (1896-
1966) defendiam a necessidade de uma educação integral ao longo de toda 
a vida. (GADOTTI, 2009, p. 21.) 

 

Além dessa linha cronológica de pensadores apresentada por Gadotti, ele 

também aborda a concepção da educação de tempo integral na rede pública.  

 

A educação integral é uma concepção da educação que não se confunde 
com o horário integral, o tempo integral ou a jornada integral. Alguns 
projetos de escola de tempo integral surgiram, como é o caso dos Cieps 
para compensar deficiências do meio familiar, da própria sociedade. Os 
Cieps foram criados, tanto no Estado quanto no Município do Rio de 
Janeiro, nas décadas de 1980 e de 1990, como um “Programa Especial de 
Educação”. Neste caso, o adjetivo “especial” qualifica o tipo de programa 
implementado como objetivo de atender crianças provenientes de famílias 
de baixa renda, sem o qual estariam condenadas à exclusão social. 
(GADOTTI, 2009, p. 28.). 

 
Sobre a qualidade das experiências de Educação Integral que temos:  
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As diversas experiências de educação integral têm em comum tanto uma 
dimensão quantitativa (mais tempo na escola e no seu entorno) quanto uma 
dimensão qualitativa (a formação integral do ser humano). Essas duas 
dimensões são inseparáveis. (GADOTTI, 2009, p.33.). 
 
 

Gadotti (2009) diferencia ainda a educação integral quanto à oferecida pela 

escola privada e a oferecida pela escola pública. Segundo ele, as escolas privadas 

já oferecem, para as classes ricas e altas, esse tipo de educação que contempla um 

currículo de formação ampla. Já para as camadas mais pobres, a educação integral 

oferecida se restringe basicamente em passar mais tempo na escola. A educação de 

tempo integral não deve se restringir apenas à ampliação da jornada escolar.  

 

O debate atual sobre a questão da jornada integral, da educação integral ou 
escola de tempo integral, ocorre no momento em que o Brasil está vivendo 
o desafio da qualidade de sua educação básica. Ampliamos o acesso à 
educação básica, mas sem a correspondente qualidade. (GADOTTI, 2009, 
p. 51). 

 

Com base no entendimento do que é Educação Integral e Educação de 

Tempo Integral apresentado por Moacir Gadotti, elegemos para nosso questionário o 

tema gerador das nossas questões da seguinte forma: nos últimos anos houve uma 

expansão da Educação de tempo integral, com isso surgiram às propostas que 

incentivam a intersetorialidade entre a educação, cultura, saúde, esporte, meio 

ambiente, direitos humanos, assistência social e formação para a cidadania, como 

meio de se desenvolver uma educação integral (BRASIL, 2009). 

  Os entrevistados responderam duas perguntas sobre essa temática: O que 

você considera como Educação Integral? O que você considera como Educação de 

tempo Integral? Todos responderam, alguns com um pouco mais de segurança, 

outros com um pouco de incerteza e houve também alguns que se reportaram direta 

ou indiretamente ao tema gerador para elaborar suas respostas. 

 

5.3 Análise dos resultados: Nexos da Educação Integral 
 

A palavra nexo foi escolhida para estar no título desta dissertação por ser 

capaz de traduzir a variedade de significados que ouvimos quanto ao termo 

Educação Integral. 

Quando questionados sobre o que consideram como educação integral, todos 

os entrevistados se posicionaram com alguma resposta. Houve, entre eles, alguns 
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que declararam não dominar os conhecimentos técnicos para responder esse 

questionamento ou se reportaram ao tema gerador (PROFESSOR 02): 

 

Eu não sei a diferença entre uma e outra, a educação integral talvez 
seja aquela educação em que integra tudo que o discente necessita 
para sua formação. (PROFESSOR 01) 

 

Como o próprio nome diz integral, é você integrar não só a área do 
ensino como conteúdo, outras áreas também como formação cidadã, 
direitos humanos, cuidar do meio ambiente. Então é integrar a 
totalidade, a realidade do aluno. (PROFESSOR 02) 

 

 No mesmo grupo, houve entrevistados que responderam com mais 

segurança sem reportar ao tema gerador o que eles consideravam por Educação 

Integral. 

 

Considero uma educação com proposta para atender a formação 
integral dos alunos seja necessidades intelectuais, emocionais, social 
e cultural. E ainda também considera as contribuições de toda a 
comunidade escolar. (PROFESSOR 03). 

 

Então, essa educação integral eu considero essa que você consegue 
atender as necessidades que o aluno precisa, o sujeito precisa, tipo 
você consegue ensinar o conteúdo curricular e também consegue 
prepará-lo para atuar como um cidadão. (PROFESSOR 04) 

 

 O entendimento dos entrevistados quanto ao conceito de Educação Integral 

não se distancia do que defendiam os filósofos precursores da Educação integral 

(GADOTTI, 2009).   

Outra pergunta sobre o tema “O que consideram como Educação de Tempo 

Integral” também foi feita para os participantes que responderam da seguinte forma: 

 

[...] de tempo integral acho abordaria o tempo que a criança fica 
dentro da instituição. Então o tempo que a Base diversificada é 
inserida no contra turno. (PROFESSOR 01). 

 

[...] eu vejo que é o aluno freqüentar a escola desde as sete da 
manhã, ficar um período além do que ele ta estudando, ou seja, ficar 
até a tarde, e no contra turno, supondo que seria a tarde, ta 
desenvolvendo oficinas. (PROFESSOR 02). 
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Tempo Integral está relacionada a organização das unidades das 
escolas por meio de programas que inclui um tempo maior de 
permanência dos alunos na escola para atividades extracurriculares. 
(PROFESSOR 03). 

 

Acredito que (pausa) eu penso que seja uma manhã e uma tarde, 
que eu consiga ficar um tempo na escola e que um complemente um 
o outro, que não seja separadamente, então os conteúdos que eu 
aprendo no curricular, ele tenha também uma ligação ou que pelo 
menos seja visto ou discutido de maneira mais completa. 
(PROFESSOR 04). 

 

Eu acho que é aquela que abarca mais de um período, manhã e 
tarde e no caso da Jatobazinho é manhã, tarde e noite né? 
(PROFESSOR 05). 

 

Os entrevistados não se distanciam quanto a conceituar educação de tempo 

integral relacionada à ampliação da jornada escolar e à ligada às oficinas. Apenas 

um dos entrevistados reportou indiretamente ao Programa Mais Educação para 

elaborar sua resposta quando menciona “a organização das unidades das escolas 

por meio de programas”. A maioria associa à ampliação da jornada escolar 

relacionada à ampliação dos conteúdos extracurriculares que complementam a base 

curricular que é trabalhada no outro período escolar. Essa tem sido realmente a 

tentativa do Programa Mais Educação ao oferecer uma complementação ao ensino 

por meio da ampliação da jornada escolar quando propõe realizar uma educação 

integral. 

Quanto à Escola ser apresentada nos documentos municipais como Escola 

Integral, a direção da Escola Jatobazinho tem o seu posicionamento; 

 

 

O município considera a gente como escola integral, mas nós mesmo 
se olhando no espelho não se considera como escola  
Integral. A gente se vê de outra maneira, as nossas oficinas que são 
feitas não têm nenhum paralelo com as oficinas feitas em outras 
escolas. A gente se vê como uma escola de alternância. (DIREÇÃO) 
 
 



77 
 

Nota-se na fala da direção um posicionamento sobre a nomenclatura que a 

escola recebe do município, no entanto há uma preocupação em ressaltar que há 

diferença das demais que também se denominam escola integral. 

Os principais motivos devem-se ao fato de ser um internato e por trabalharem 

as oficinas de forma diferente: 

 

Considero que a escola está pautada nessas diretrizes. Acredito que 
a escola desenvolve até mais que ta ali no papel. Porque aqui a 
realidade é um pouquinho diferente, as crianças ficam no regime de 
internato. Cuidamos como cuidamos de nossos filhos. Então vai além 
do que as diretrizes pregam. (PROFESSOR 02). 

 

 A fala do coordenador esclarece essa junção do tempo e formação integral: 

 

[...] como coordenador, professor e monitor a gente também tem que 
se dispor em tempo integral em fazer coisas em momentos integrais 
sabe? É um negócio muito abrangente e que pra nós é uma 
formação em tempo integral como profissional. A gente vai 
aprendendo e tem que lidar com diversas situações e funções que 
aprecem aqui. (COORDENADOR PEDAGÓGICO) 

 

Todos os educadores, assim como os alunos, precisam passar a semana nas 

dependências da Escola Jatobazinho. Por isso, a questão do Tempo Integral se faz 

com maior intensidade do que em outras escolas da cidade que também aderiram à 

jornada ampliada para o ensino. Os educadores estão indiretamente o tempo todo 

em contato com atividades, sejam elas educacionais ou de cuidados com os alunos.  

As dimensões tempo e espaço escolar no universo da Escola Jatobazinho se 

consolidam pela circunstância de ser uma escola que funciona em regime de semi-

internato. Por isso, as atividades de ensino tornam-se indissociáveis do fator tempo. 

Os alunos acabam adquirindo ensinamentos tanto na sala de aula quanto nos 

momentos livres de recreação e nos alojamentos. Essa realidade se assemelha ao 

conceito de Gadotti (2009) quando este afirma a importância de não se separar as 

dimensões quantitativas do tempo com as dimensões qualitativas. 

 

5.4 Oficinas do contraturno escolar e suas práticas de trabalho 
 

 O desenvolvimento das oficinas na Escola Jatobazinho apresenta, conforme 

os quadros anteriores, uma variedade de temas que foram desenvolvidos ao longo 

dos anos letivos. Elas são definidas pela instituição como: 
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A Escola Jatobazinho e as Oficinas Jatobazinho são atividades 
distintas, porém integradas, e compõem um conjunto uno e 
articulado, sustentado por uma proposta pedagógica construtivista-
sócio-interacionista. Este conjunto de atividades funciona em regime 
de alternância que mescla períodos bimestrais em regime de 
internato na escola com períodos quinzenais em casa. (ACAIA, 2016, 
p 70) 

 
 

 Por isso uma das nossas questões foi identificar como as oficinas são 

escolhidas, planejadas e desenvolvidas. As oficinas totalizam oito horas semanais 

de cada temática, que são: artes, agrícola, minha história, jogos lógicos, 

comunicação, iniciação esportiva e recreação. Cada grupo tem duas horas semanais 

destas atividades que, ao longo da semana, se distribuem em dias diferentes.  

 

[...] primeiro a gente reconhece o saber da equipe, o que de melhor 
cada profissional lá tem pra dar, esse é um elemento importante, 
porque esse saber lá é considerado para constituição da oficina. 
Existe claro, algumas exigências do instituto, vou citar um exemplo: 
nós acreditamos muito nos jogos lógicos, temos trabalhado muito 
nesse sentido de trabalhar lógica, memória, estratégia e não 
necessariamente nossos professores têm essa competência. Então 
nós formamos esses professores para que eles adquiram essa 
habilidade, essa competência e possam oferecer aos alunos, então é 
um misto, a gente pega as demandas do professor, as demandas da 
comunidade.( DIREÇÃO) 

 
 

A escolha das oficinas se dão por estes critérios que foram mencionados pela 

direção. Quanto ao planejamento delas, este é efetivado por meio de projetos. 

 

[...] Fazemos uma metodologia de projeto adaptada, nós também nos 
damos a liberdade também de dentro do mesmo eixo mudar a 
proposta da oficina, temos uma flexibilidade muito grande, desde que 
a gente não saia daquele grande eixo. Por exemplo artes, se num 
bimestre trabalhamos teatro, no outro possivelmente podemos 
trabalhar a questão da música né? Enfim, a gente mexe muito nisso, 
acho que isso nos difere das outras escolas também. (DIREÇÃO) 

 

 

 Os projetos que culminam nas oficinas são elaborados e desenvolvidos pelos 

professores que também contam com apoio de residentes pedagógicos durante a 

aplicação. Eles são desenvolvidos ao longo dos semestres. Tal proposta de ensino 
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se aproxima das ideias escolanovistas quanto à ampliação do dever da Escola e a 

experiências com projetos.  

As próximas falas apresentam trechos dos relatos concedidos durante a 

entrevista sobre as experiências dos professores nas oficinas desenvolvidas. 

A oficina de arte conta com o suporte físico do ateliê, e todas as suas 

atividades foram observadas neste espaço.  

 

Então o meu projeto de arte para ser trabalhado é sobre retratos do 
pantanal, minha vida meu lar. O que é isso? É a gente abordar por 
meio das pinturas o mundo deles, o lugar onde eles vivem retratar 
família, retratar o lar, eles enxergarem o pantanal como uma 
extensão do lar deles e alem disso, tem todo um trabalho para que 
eles cuidem, preservem o lugar onde eles moram. (PROFESSOR 02) 

 

Observa-se na fala da professora uma relação da prática desenvolvida com o 

contexto destes alunos que é o Pantanal. Sua prática aproxima-se dos princípios 

das praticas pedagógicas da Escola Nova que se preocupou em centrar o ensino no 

aluno. Um material muito utilizado nas oficinas de arte é a argila disponível no 

terreno da Escola Jatobazinho que é preparada pelos alunos e professores. 

A oficina Minha História é desenvolvida também por meio das atividades de 

Yoga. A oficina trabalhava questões como identidade, emoções, grupo familiar e 

demais questões ligadas à diferença que há entre as pessoas. 

 

[...] nós iniciamos a oficina trabalhando o nome da criança. Então foi 
um levantamento com eles assim de autoconhecimento antes de 
chegar na família [...] E aí como nossa temática é a família nesse 
bimestre, discutimos, quem é minha família? Como ela é? Quais as 
pessoas? E aí também tendo essa relação com a criança de como é 
a composição dessa família? Tendo todo um cuidado de não causar 
constrangimento. Tem criança que não tem a mãe, tem criança que 
não tem a presença de um pai, ou a criança que é cuidada pela avó! 
Então a gente sempre toma esse cuidado de valorizar as pessoas 
que mora com ele, a pessoa que cuida dele, então tudo isso é 
família! Eles ficam a vontade, se não quiserem contar algum 
depoimento não contam, ou as vezes contam só para o professor, ou 
as vezes eu leio os cadernos depois para ver  o que tá acontecendo. 
(PROFESSOR 03). 
 
 

Além dos recursos da Yoga, a professora explorava bastante a literatura 

infantil para despertar essa observação para os tipos de família e também para as 

emoções. O espaço mais utilizado pela professora para desenvolver a oficina era o 
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gramado que ficava debaixo da sombra de uma mangueira. Durante a observação, 

identificou-se um respeito muito grande dos alunos em ouvir o outro e também a 

professora além da preocupação em respeitar a diversidade que compõe o núcleo 

familiar.  

A oficina de jogos, durante o período de observação, estava trabalhando com 

os jogos de xadrez e sudoku. 

 

[...] o xadrez foi um desafio, mas não foi uma dificuldade, porque eu 
adoro xadrez. [...] Trabalhamos em matemática bimestre passado a 
tabela de dupla entrada! Tabela de dupla entrada tem toda relação 
com o xadrez, então é um assunto que talvez eu demoraria muito 
mais tempo caso eles não tivessem xadrez. Eles pegaram muito 
mais rápido relacionando só com o xadrez em si. Isso facilita muito, 
por exemplo, na minha turma eu tenho um aluno que é muito rápido 
em raciocínio lógico, ele apresenta isso também no xadrez, isso para 
matemática é bem visível. (PROFESSOR 01) 

 

Percebe-se que há uma contribuição das atividades desenvolvidas nas 

oficinas de jogos com as aulas de matemática. Essa interdisciplinaridade acontece 

por meio da associação do conhecimento que os alunos adquirem na oficina com o 

conteúdo estudado em matemática.  

A oficina de comunicação, assim como as outras também, acontece de forma 

direcionada:  

 

 É uma oficina que a gente ta construindo um jornal. Um jornal 
gravado né? Onde ele será apresentado para as crianças. A gente 
passa na hora do jantar, faz todo um clima de jornal como se fosse 
na casa deles. O objetivo é trabalhar a questão dos gêneros, a gente 
faz gêneros para comunicação.  

 

 Durante a observação da oficina, a professora estava trabalhando o texto verbal e 

não verbal. Ela usou uma imagem para que os alunos elaborassem uma legenda 

para a fotografia. As experiências relacionada a esta oficina se reportaram muito a 

questão da comunicação e o seu papel na sociedade. Este instrumento foi 

amplamente explorado por Freinet que a entendia: “A comunicação, que equivale à 

socialização, torna-se instrumento por excelência do acesso à escrita.” (FREINET 

apud LEGRAND, 2010, p. 16). 

Em vez de um jornal impresso como recorria Célestin Freinet para fazer 

veicular as informações obtidas dos estudos dos alunos, a professora da Escola 
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Jatobazinho, recorreu aos recursos audiovisuais disponíveis. Assim foi possível 

elaborar um jornal televisivo para comunicar à comunidade escolar as descobertas 

de seus alunos. 

A agrícola foi das oficinas em que identificamos uma maior variedade de 

temas trabalhados quanto ao meio ambiente e costumes locais. Dentre eles, 

observamos questões como preservação do meio ambiente, alimentação saudável 

por meio da horta, reaproveitamento de dejetos com a iniciativa da composteira e 

também plantas medicinais da região.  

 
[...] tentamos trazer um pouco do conceito do consórcio né? Que é 
um sistema muito usado na agricultura familiar, [...]. É um sistema 
que é o oposto ao da monocultura! Em vez de você plantar uma 
planta só numa extensão de terra. A gente tentou ampliar um pouco 
também para dar uma noção de conservação ambiental. A gente 
tinha como meta do produto final que era eles levarem mudas pra 
casa. Então ao longo do bimestre a gente foi recolhendo lata de leite 
em pó que sobravam da escola, depois eles fizeram rótulo, a gente 
furou a lata e eles levaram para casa. (PROFESSOR 04) 

 

A horta da escola abrigava uma variedade de hortaliças que foram plantadas 

pelos alunos durante a oficina. Devido à distância que a escola se encontra da 

cidade, a horta é o meio mais fácil de se obter hortaliças na alimentação da escola. 

 

[...] a gente estudou plantas medicinais, já era um trabalho já vinha 
sendo feito antes, então a gente meio que deu continuidade 
perguntando o que conheciam em casa o que podiam trazer. 
Fizemos um passeio pelo aterrão em volta da escola. Levamos dois 
funcionários que são da região que conhecem bem as plantas, então 
eles ajudaram a fazer esse reconhecimento das plantas que já 
existiam lá. E foi muito bacana principalmente com o grupo dos 
maiores, porque conseguimos fazer uma lista de tudo que 
observaram e das principais plantas que tinham lá. E dessa lista 
fizemos um levanto de quais plantas tinham uso medicinal. 
(PROFESSOR 04) 
 
 

O trabalho de mapeamento das plantas medicinais disponíveis no espaço da 

escola é uma estratégia de ensino que fortalece a cultura dos alunos quanto ao meio 

onde vivem. As experiências desenvolvidas nesta oficina se aproximam muito dos 

fundamentos da educação do campo que é valorizar o contexto em que o aluno se 

encontra e trabalhar com os aspectos culturais da região.   



82 
 

As oficinas de recreação são os momentos de lazer dos alunos da Escola 

Jatobazinho. Tanto a recreação como as visitas à brinquedoteca são momentos em 

que não há atividades dirigidas, são somente acompanhadas pelos educadores.  

 

Geralmente é uma atividade mais livre, [...] é onde elas têm mais 
tempo para brincar, onde elas podem fazer aquilo que é uma 
linguagem bem própria das crianças que é a brincadeira. 
(COORDENADOR) 

 

As recreações também são realizadas com passeios pelas trilhas e pelo 

pomar e o uso piscina da escola. No entanto, estas atividades precisam e são 

acompanhadas pelos monitores e residentes pedagógicos. Estes se encarregam dos 

cuidados com os alunos durante essas atividades. Observamos que a recreação é 

um momento muito importante na rotina dos alunos da Jatobazinho. Uma vez que 

ela propicia para o educando o direito ao lazer que é algo imprescindível para o 

desenvolvimento infantil.  

 

5.5 Eventos culturais e científicos no calendário escolar 
 

Além das oficinas que deixam os alunos em contato com as experiências 

próprias de cada temática, destaca-se no calendário escolar da Jatobazinho um 

evento que se chama estudo do meio. Este estudo, como o próprio nome diz, é parte 

das estratégias de ensino utilizada pelos educadores que acontece todos os anos. 

Consiste no deslocamento dos alunos e educadores para realizarem estudos em 

espaços diferentes dos da escola. Os passeios se alternam em visitas à cidade de 

Corumbá, fazendas no Pantanal e reservas ambientais que estão próximas da 

escola. 

 Na cidade de Corumbá, fazem visitas guiadas em museus, centros culturais, 

órgãos da administração pública como a Prefeitura Municipal, praças históricas que 

fazem parte da história da cidade como Praça da Independência e a restaurantes. A 

experiência de fazer este passeio na cidade permite que os alunos a vejam de forma 

diferente. A maioria deles quase não vem à cidade com seus pais devido aos altos 

custos que tem esse trajeto, sendo que a família só o faz para resolver questões 

bancárias, seguro do defeso durante a piracema, compra de alimentos e também 

atendimento médico especializado.   
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 Nas Fazendas da região do Pantanal e nas reservas ambientais, o estudo do 

meio busca despertar diversos sentidos nos alunos. Dentre eles estão: cuidados 

com o Pantanal e a sua preservação, o modo de vida pantaneiro, lendas e causos 

da região, alimentos regionais, plantas medicinais, animais do Pantanal, a criação de 

gado, alteração no relevo, entre outros. Todos os alunos recebem um caderno que 

tem a função de ser um diário de bordo para registro dos relatos do passeio. Essa 

estratégia de ensino se assemelha com os pressupostos da Pedagogia Freinet que 

tinha como um dos métodos de ensino as aulas passeios. Movido pelos ideais da 

Escola Nova, Freinet buscou aprimorar as práticas de ensino fora do ambiente da 

sala de aula. 

As aulas-passeios eram entendidas por Freinet como “[...] a necessidade 

imperiosa, experimentada física e psicologicamente, de sair da sala de aula em 

busca da vida existente no entorno mais próximo, [...]”. (FREINET apud  LEGRAND, 

2010, p 15). As estratégias de ensino baseadas em experiências extraclasse não 

foram novidades da pedagogia Freinetiana. Estavam presente nas propostas de 

ensino do também teórico da Educação Nova Jean Ovide Decroly que as preconizou 

como estudo do entorno (LEGRAND, 2010). 

Destaca-se também no calendário escolar da Jatobazinho um evento 

registrado como Encontro Literário. O evento promove um encontro de todos os 

estudantes das demais unidades das Escolas das Águas na Escola Jatobazinho. As 

escolas elegem um autor e uma obra que serão trabalhados, sendo a Escola 

Jatobazinho o ponto de encontro deste evento. Nele são promovidas as várias 

atividades relacionadas ao autor e obra escolhidos. 

 Além do estudo do meio e encontro literário, a Escola Jatobazinho também 

promove anualmente a festa junina da escola.  

 

5.6 Planejamento das oficinas 
 

O planejamento das oficinas acontece de uma maneira bem peculiar. Este se 

difere das demais escolas da região devido ao fato de terem investimento com 

recursos próprios levantados pela ONG para promover as capacitações.  

 

É montado um projeto escrito e dentro desse projeto são feitos os 
planos de aula com as atividades detalhadas. Atualmente estamos 
tendo o auxílio de uma professora que está trabalhando mais tempo 
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aqui na escola, então ela está auxiliando na construção desse 
projeto, nessa adequação e nesse desenvolvimento do projeto. 
(PROFESSOR 02)  
 

Há outra questão relevante que observamos durante a prática de trabalho dos 

professores que é o trabalho em equipe e o compartilhamento das experiências 

entre eles. 

 

[...] então quando eu cheguei no primeiro bimestre, eu não pensei e 
não planejei tanto porque eu não conhecia, não sabia como era o 
planejamento, então na capacitação, no horário que os professores 
tinham para planejar eu me juntei com um professor, e esse  
professor já tinha uma  estrutura que ele tinha usado no ano 
passado, então eu meio que fiquei a par do que ia acontecer mais do 
que ajudei a pensar. No segundo bimestre eu já montei o projeto 
junto com a professora. Então foi bem diferente, porque a gente 
montou os objetivos, montamos os materiais que seriam usados, 
pensamos aula por aula, as atividades que iam ser feitas, os livros 
que íamos utilizar, qual ia ser a proposta a partir desse livro? Aí na 
hora de atuar né? Ficou muito mais simples né, porque a gente já 
tinha tido um envolvimento mesmo emocional antes né? Foi muito 
bom porque nós três conseguimos ter uma dinâmica bem legal. 
(PROFESSOR 04) 

 

Observa-se uma prática constante, entre os educadores, de reuniões e 

estudos coletivos. Nesses momentos, acontecem discussões de diversas pautas 

ligadas ao trabalho deles no cotidiano. Além da observação das reuniões da equipe 

no qual foi evidenciado discussão sobre a prática de ensino a ser desenvolvida. É 

notório na fala deles, durante as entrevistas, o diálogo entre eles para planejar e 

desenvolver o trabalho pedagógico. Assim como os alunos, eles também têm uma 

rotina de atividades em tempo integral. 

Foi unânime entre os entrevistados a relevância que tem as capacitações. 

Estas, segundo eles, dão suporte para elaborarem e desenvolverem os projetos que 

são aplicados por meio das oficinas. As formações oferecidas e a variedade dos 

recursos disponibilizados pela instituição foram destacadas por todos os professores 

como um facilitador para desenvolverem a prática de ensino tanto para o contraturno 

escolar como para as aulas da BNC. 

 

Nós temos capacitações para essas questões, temos assessoria! 
Temos pessoas que ajuda a gente a olhar de fora! Outras visões que 
assim, a instituição ela acaba também dando pra nós todo o suporte 
técnico de pessoal e de formação para que estas rotinas e nosso 
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trabalho aconteçam da melhor forma. (COORDENADOR 
PEDAGÓGICO) 

 

Destaca-se não somente o trabalho em equipe realizado pelos educadores, 

mas também as formações, parcerias e variedade de recursos que a Escola dispõe 

para seus funcionários. Identificamos, na fala dos educadores, a menção à parceria 

com o curso de Educação Física por meio do projeto de Extensão da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul, com instituições culturais como SESC, grupos de 

capoeira da cidade e Instituto Moinho Cultural.   

Quanto aos desafios ou dificuldades encontradas pelos educadores para 

desenvolverem as atividades no contraturno escolar, a maioria relaciona a questão 

do tempo. Segundo eles, embora sejam oito horas de oficina durante a semana, 

cada grupo tem duas horas de cada oficina apenas ao longo da semana. A 

distribuição da carga horária de uma das oficinas que se concentra em um único dia 

da semana também foi uma das dificuldades apontada por uma das professoras que 

desenvolvia a oficina agrícola. 

 

[...] as crianças vão à horta uma vez por semana. E você não 
mantém uma horta indo lá uma vez por semana! Então também é 
difícil dar continuidade a esse trabalho para que as crianças possam 
acompanhar esse desenvolvimento da horta, entender os cuidados 
necessários que você tem que ter e manter esses cuidados né? 
Aprender os cuidados necessários e poder praticar esses cuidados 
né? São duas horas, mas é tudo junto! A horta é um espaço muito 
quente que tem muito mosquito. Então você pensar em atividades 
para ficar dentro da horta duas horas é muita coisa principalmente 
com as crianças menores que vão de 6 a 8, 9 anos mais ou menos. 
Mas ao mesmo tempo quando você pensa, poxa! Não vou ficar 
trabalhando na horta sendo que esse é o único momento que eu 
tenho lá? Também é difícil, mas não dá conta, então você vai pensar 
em outras atividades relacionadas com a horta que não precisa estar 
lá dentro. (PROFESSOR 04) 
 
 

Para dinamizar esta oficina e amenizar as dificuldades causadas pela 

distribuição da carga horária, a professora mencionou que contava com o suporte do 

vasto acervo de livros, vídeos e revistas disponíveis na sala de leitura da escola. 

Este ponto que envolve captação de recursos pela ONG, investimento em 

formações e espaços adequados para desenvolvimento das oficinas, difere a Escola 

Jatobazinho das demais escolas que também trabalham com jornada ampliada.  
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A Escola Jatobazinho aproxima-se do que Cavaliere (2007; 2009) apresenta 

como “escola de tempo integral” em que a autora traduz como uma escola 

fortalecida com estrutura e diversidade na formação que gera um aprendizado com 

maior amplitude. A autora aponta que grande parte das escolas com jornada 

ampliada opta por outro modelo que é o aluno em tempo integral. Esse modelo 

consiste no deslocamento dos estudantes para outros espaços culturais da cidade 

durante o período do contraturno escolar. Isso se deve à falta de investimentos nas 

escolas para serem capazes de promover espaços interativos e atividades 

diversificadas. 

Embora a Escola Jatobazinho diferencie-se de boa parte das escolas com 

jornada ampliada devido ao seu aporte estrutural, modelo de semi-internato e 

formação de professores, ela também enfrenta algumas das dificuldades apontadas 

pelos pesquisadores Nunes (2015), Menezes (2015), Vale (2011) quanto a 

elaboração de documentos pedagógicos que podem garantir a continuidade das 

atividades pedagógicas desenvolvidas.   

A Escola Jatobazinho apresenta-se como uma amostra das políticas 

públicas a partir dos anos noventa que deram abertura para a participação da 

sociedade civil na gestão pública.  

 

5.7 Desafios e adaptações 
 

A dificuldade mencionada quanto ao tempo disponível para realização das 

oficinas também pesa quanto ao planejamento destas. A estrutura do contraturno é 

uma proposta que requer, em termos de planejamento, um formato diferente do que 

é feito para as aulas do período matutino.  Exige um aprofundamento sobre as 

temáticas, elaboração do projeto a ser desenvolvido, seleção de materiais, 

cronograma de aplicação e acompanhamento quando se trata da oficina agrícola em 

que grande parte das atividades são desenvolvidas na horta. Isso não quer dizer que 

não há contribuição para a prática do professor e a aprendizagem dos alunos, pois 

todos mencionaram o impacto positivo que as oficinas desenvolvidas no contraturno 

proporcionam para o desenvolvimento dos alunos no nível acadêmico quanto no 

nível pessoal. 
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Por estar vinculada ao sistema de ensino do Município de Corumbá, todas as 

propostas pedagógicas desenvolvidas na escola Jatobazinho precisam ter 

conteúdos que se ajustem à estrutura da matriz curricular do Município.  

 

A gente tem muito esse movimento nas oficinas, a cada ano elas 
mudam, era o nosso desejo que as crianças dentro dessa proposta 
de metodologia de projetos, pudessem escolher o que elas 
quisessem fazer. Mas o Município nos impediu de fazer dessa 
maneira, eu entendo, não estou criticando, mas eles nos 
apresentaram uma consideração que todas as crianças têm que 
fazer tudo. Então hoje as crianças não escolhem, todas passam por 
todas as oficinas. Fazemos uma metodologia de projeto adaptada. 
(DIRETORA) 

 

 

O município tem na matriz curricular da base diversificada para as escolas de 

tempo integral as seguintes disciplinas: orientação para estudo, pesquisa e 

oralidade, iniciação esportiva, atividades artísticas culturais, comunicação e mídias e 

formação cidadã. Embora haja a flexibilidade quanto à metodologia de ensino 

utilizada pela escola e autonomia total da gestão, a matriz curricular impõe alguns 

limites neste processo pedagógico uma vez que a estruturação da matriz curricular 

do município não abre campo para inclusão de novas disciplinas. 

São essas disciplinas que aparecem no diário dos professores e estarão no 

histórico escolar dos alunos. Os conteúdos trabalhados nas oficinas correspondem 

às competências e habilidades exigidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais, pois 

desenvolve a transversalidade e interdisciplinaridade dos conteúdos, por isso são 

coerentes com a base diversificada do Município. No entanto, a nomenclatura 

utilizada nas oficinas da Jatobazinho não pode ser inserida nos documentos 

municipais mesmo desenvolvendo uma proposta de trabalho que contemple a 

ementa municipal. Para explicar esse ajuste de maneira mais simples, tomamos 

como exemplo a oficina Minha História e a oficina agrícola. Os conteúdos 

trabalhados nestas oficinas durante o ano de 2017 eram declarados como 

conteúdos da disciplina Formação Cidadã. O coordenador pedagógico declara: “A 

de formação cidadã é mesclada em duas oficinas que é agrícola e oficina minha 

história”. 

Como os alunos precisam ter presença e nota em todas as disciplinas que 

compõem a base diversificada da Secretaria Municipal de Educação, são feitas as 

adequações para compor o registro de notas e conteúdos. 



88 
 

A Escola Jatobazinho, assim como algumas das outras escolas que também 

trabalham com jornada ampliada, apresenta um desafio em comum que é a 

elaboração de projeto político pedagógico que a fundamente de acordo com seus 

métodos de trabalho.  Sobre esse documento, durante o período da pesquisa, nos 

foi informado que ele estava em processo de elaboração, por isso não tivemos 

acesso. 

Outro desafio que se faz necessário mencionar, refere-se ao campo pessoal 

dos educadores. A maioria deles mencionou como maior dificuldade o fato de 

estarem longe dos seus familiares, também o calor e os mosquitos. Embora haja um 

incentivo no salário para os professores que trabalham nas Escolas de difícil acesso, 

no caso das Escolas das Águas, o calor, a distância e os mosquitos, às vezes, 

tornam-se os principais desafios dos professores, pois as unidades não dispõem de 

energia elétrica para ventiladores e os enxames dos mosquitos (pernilongos) são 

constantes. 

Assim como os alunos, os professores também ficam alojados na escola, pois 

o deslocamento diário para a cidade é algo difícil devido à distância e o trajeto ser 

feito por via fluvial. No caso específico da Escola Jatobazinho, eles passam quinze 

dias alojados na escola e um final de semana na cidade. As demais unidades da 

Escola das Águas, nesse período, estendem a um bimestre que, entre um e outro, 

costuma ter um intervalo de 15 dias.   

Devido às dificuldades e desafios próprios do contexto das Escolas das Águas, 

é comum alta rotatividade dos professores e profissionais no início da carreira. 

Identifica-se que, no grupo de entrevistados, apenas uma professora está na equipe 

escolar há mais de três anos. Outro dado que chama a atenção é o tempo de 

conclusão da graduação. A maioria do corpo docente tem menos de cinco anos de 

formada, sendo apenas uma professora com mais de cinco anos.  
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CONSIDERAÇÕES  

 

Com base nos dados apresentados, julgamos que a Escola Jatobazinho é 

uma escola que compartilha uma realidade diferenciada. Essa diferença se faz tanto 

pelas questões de localização, em que há a permanência na escola de alunos e 

professores durante a semana, pela gestão administrada por meio de parceria 

público-privada, pela metodologia de trabalho no contraturno escolar com oficinas, 

projetadas para serem desenvolvidas semestralmente pelos professores da unidade 

e não por voluntários. Portanto, compará-la com outras escolas que também 

trabalham com a jornada ampliada é um tanto quanto arriscado, uma vez que se 

encontra em um universo diferente das demais escolas da região.  

Tendo em vista que a Escola Jatobazinho não precisa lidar com recursos 

reduzidos, precarização da mão de obra, infraestrutura precária e falta de formação 

para seus professores, o desempenho das suas atividades pedagógicas se torna 

mais exequíveis.   

 Verifica-se que o sucesso para o desempenho das oficinas no contraturno 

deve-se ao empenho da instituição em investir nas formações de seus profissionais, 

na captação de recursos e parcerias. Por isso, é possível manter a continuidade de 

algumas propostas no seu calendário escolar uma vez que identificamos uma certa 

frequência de alguns temas trabalhados ao longo do ano letivo.   

Considerando os conceitos de Educação Integral como formação que garante 

amplitude na formação do estudante, a Escola Jatobazinho apresenta esses nexos 

que englobam a Educação Integral, pois apresenta atividades pedagógicas que 

contemplam a formação integral do sujeito, trabalha com uma jornada ampliada das 

atividades escolares e também tem os seus alunos e professores em tempo integral, 

pelo semi-internato. Por isso, espaço, tempo e formação escolar alinham-se dentro 

desse universo tão representativo que é o Pantanal. 

Dentro dos três processos que envolvem o contexto de influência, contexto de 

produção de textos e o contexto da prática, os quais contextualizam a Educação 

Integral na política pública para educação, concluímos que a Jatobazinho se 

apresenta no contexto de escola de tempo integral uma prática que se alinha com 

uma perspectiva de educação integral. As estratégias adotadas colaboram com o 

processo de desenvolvimento de uma educação que oferece qualidade para os 
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alunos. Neste caso específico da Jatobazinho, temos dois fatores que representam 

setores adversos que é o poder público e o terceiro setor.  

Destacamos, neste estudo, a relevância dos dados documentais para reunir 

informações sobre as Escolas do Campo no Município de Corumbá e, que, 

infelizmente, há pouca informação escrita disponível e o pouco que se tem, 

encontra-se desatualizado. Por exemplo, o próprio nome Escola das Águas e 

Escolas da terra, são termos conhecidos oralmente.  

A estruturação dos documentos que validam as políticas para a educação do 

campo em Corumbá subsidia também a questão dos recursos, uma vez que os 

alunos das regiões alagadas, embora representem menor número, requerem um alto 

custo para mantê-los e a seus professores. Assim, é necessário ter uma estrutura 

mínima como geradores a diesel para energia elétrica, combustível para as 

embarcações de transporte escolar, cozinha, alojamentos, entre outros. 

 Além dos documentos de ordem municipal, destacamos também a 

importância de um Projeto Político Pedagógico próprio da Escola Jatobazinho por 

conter as especificidades da sua comunidade escolar. 

Evidenciamos as estratégias desenvolvidas pela escola para desenvolver 

oficinas que contribuam de forma mais contínua com a formação dos alunos uma 

vez que, dentro das oficinas, identificamos conteúdos que colaboram com a 

formação integral dos educandos.  

A escola Jatobazinho e as demais escolas que se encontram isoladas no 

Pantanal representam uma conquista importante para a população local quanto ao 

direito à educação. Esse acesso ainda que restrito para os seguimentos do ensino 

fundamental, pois não há escolas que ofereçam ensino médio aos estudantes, já é 

uma conquista e tem sua relevância na história da educação para esta região onde é 

tão difícil o acesso aos direitos sociais.   

Destaca-se que, com o refinamento de busca das pesquisas sobre o tema 

educação integral ou em tempo integral, nas escolas que se encontram no campo, 

identificamos que há muita produção no que se refere à educação do campo. 

Porém, relacionada à educação integral no campo, identificamos poucos trabalhos. 

Em pesquisas semelhantes realizadas entre 2011 a 2015, há resultados análogos no 

que se refere aos desafios encontrados pelas escolas quanto à infraestrutura 

adequada, pois não dispõem de espaço físico que atenda todas as demandas 

propostas para a jornada de tempo integral. Foram abordadas dificuldades na 
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gestão, na construção e validação de projetos políticos pedagógicos que garantam a 

continuidade das propostas planejadas. Assim, este estudo demonstra que a área 

da educação integral necessita ainda de muitos outros desenvolvimentos, análises, 

revisão de processos e uma demanda de planejamento individualizado, que atenda 

às questões de cada região ribeirinha e que sejam respeitadas as singularidades de 

cada população.  
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ANEXO 1 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Título do projeto: Os nexos da educação integral no pantanal de Corumbá/MS: 

práticas de ensino na Escola Jatobazinho 

 

Prezada/ Prezado Participante, 

Você está sendo convidada (o) para participar voluntariamente como 

entrevistada (o) da pesquisa: Os nexos da educação integral no pantanal de 

Corumbá/MS: práticas de ensino na Escola Jatobazinho, que será desenvolvida 

por Francisca Renata Oliveira, discente do Programa de Pós-Graduação em 

Educação – Educação Social, da Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul/Campus do Pantanal e pesquisadora responsável pela pesquisa.  

O objetivo central do estudo é analisar os componentes curriculares e 

práticas pedagógicas desenvolvidos por uma escola do Pantanal, que se relacionam 

com a estratégia da Educação Integral defendida pelos documentos nacionais.  

O convite a sua participação deve-seà sua experiência como diretor (a) 

coordenador (a), professor (a) monitor (a), ou seja, profissional que está diretamente 

envolvido com o desenvolvimento da proposta de educação na Escola Jatobazinho. 

Sua participação é voluntária, não havendo nenhuma remuneração ou 

custos. Sua participação não é obrigatória e você tem plena autonomia para decidir 

se quer ou não participar. Você não será penalizado de nenhuma maneira caso 

decida não consentir sua participação, ou desistir da mesma. Contudo, ela é muito 

importante para a execução da pesquisa em pauta. 

No sentido de garantir o sigilo das informações e a privacidade da (o) 

entrevistado (a), todo e qualquer dado que possa identificá-la (o) será omitido na 

divulgação dos resultados da pesquisa e o material armazenado em local seguro. 

Caso você deseje que seu nome ou de sua instituição conste no trabalho 

final de pesquisa, é importante que isso seja informado e registrado pela 

pesquisadora. A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você 

poderá solicitar a pesquisadora informações sobre sua participação e/ou sobre a 

pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contatos explicitados neste 

Termo. 
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A sua participação consistirá em responder perguntas de um roteiro de 

entrevista à pesquisadora do projeto e aceitar a presença da mesma para 

observação da sua prática de ensino e outras pedagógicas. A entrevista será 

gravada com autorização da (o) entrevistada (o). O tempo de duração da entrevista 

é de aproximadamente quarenta minutos, será previamente agendada de forma que 

não traga transtornos para desempenho das suas atividades. As entrevistas serão 

transcritas e armazenadas em arquivo digital, mas somente terão acesso às 

mesmas a pesquisadora e sua orientadora. Ao final da pesquisa, todo o material 

será mantido em arquivo, por pelo menos cinco anos, conforme regras do Conselho 

Nacional de Pesquisa - CNPq. 

Como benefícios diretos de sua participação nesta pesquisa, consideramos 

que seus comentários e observações acerca do tema em estudo na Escola 

Jatobazinho, podem contribuir para a compartilhar a experiência da prática de 

ensino adotada, com o rigor científico e apontamentos que favoreçam o 

conhecimento para outros pesquisadores.  

Serão tomadas todas as medidas para que não haja qualquer tipo de 

constrangimento para a entrevistada (o) antes, durante ou depois das entrevistas. 

No entanto, caso aconteça algum imprevisto, fica a pesquisadora responsável por 

esclarecer ou justificá-los, para os sujeitos da pesquisa. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados em palestras dirigidas ao 

público acadêmico, artigos científicos publicados e na dissertação de mestrado 

disponibilizada à comunidade. 

Este Termo é redigido em três vias, sendo uma para a (o) participantes da 

pesquisa e outra para a pesquisadora assinadas e rubricadas nas duas páginas. 

Qualquer dúvida ou esclarecimentos a entrevista ou seu conteúdo poderá ser feito 

por telefonema para a pesquisadora responsável FRANCISCA RENATA OLIVEIRA: 

(67) 996993027, e-mail: francisca8002@hotmail.com, ou no endereço do Comitê de 

Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Pró -reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (CEP/PROPP/UFMS), 

Av. Costa e Silva, s/n, Bairro Universitário, CEP 79070-900, Campo Grande, MS. 

Telefone (067) 3345-7187. 

 

Francisca Renata Oliveira 

Pesquisadora responsável 

mailto:francisca8002@hotmail.com
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Mestranda em Educação - Educação Social 

RGA – 2016-33910 

 

Declaro que entendi os objetivos da pesquisa, a metodologia de trabalho e 

os procedimentos nela envolvidos, bem como as condições de minha participação e 

concordo em participar como entrevista (o) do estudo:Os nexos da educação integral 

no pantanal de Corumbá/MS: práticas de ensino na Escola Jatobazinho. 

 

      Autorizo a gravação da entrevista   

      Não autorizo a gravação da entrevista 

      Autorizo a observação das minhas práticas de ensino e demais atividades 

pedagógicas. 

 

Nome: ________________________________________________________ 

 

RG: ____________________________  SSP/  

 

______________________________________________________________ 

Assinatura do Entrevistado/ Entrevistada 
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ANEXO 2 
 

 

Roteiro de Entrevistas 

Coordenador pedagógico 

 

Identificação do projeto: Os nexos da educação integral no pantanal de 

Corumbá/MS: práticas de ensino na Escola Jatobazinho 

Orientadora: Profª. Drª. Claudia Araújo de Lima 

Mestranda: Francisca Renata Oliveira 

Contato: (67) 996993027/ (67) 32335154, e-mail: francisca8002@hotmail.com 

Objetivo da dissertação: Analisar os componentes curriculares e práticas 

pedagógicas desenvolvidos por uma escola do Pantanal, que se relacionam com a 

estratégia da Educação Integral defendida pelos documentos nacionais.   

Formação 

Formação em: ________________________________________________ 

Tempo de magistério: ___________________________________________  

Tempo de experiência na função: __________________________________ 

Carga horária: _________________________________________________ 

Tempo de atuação na Escola Jatobazinho_________________________________ 

Participa de projetos/ programas de formação continuada. Não (  ) sim (   ) quais? 

___________________________________________________________________

__ 

Foi a primeira experiência de trabalho em escola de tempo integral?  Sim (  ) não (  ) 

 

Tema gerador: educação integral  

Nos últimos anos houve uma expansão da Educação de tempo integral, com isso 

surgiram as propostas que incentivam a intersetorialidade entre a educação, cultura, 

saúde, esporte, meio ambiente, direitos humanos, assistência social e formação 

para a cidadania, como meio de se desenvolver uma educação integral 

(BRASIL,2009). 

 
 
 

 Questões da pesquisa 
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1) - O que você considera como Educação Integral? 

2) - O que você considera como Educação de Tempo Integral? 

3) - O que o motivou a trabalhar em uma escola de tempo integral 

 

4) - Como se desenvolve as funções do coordenador pedagógico na Escola 

Jatobazinho? 

 
5) - A escola se fundamenta nas diretrizes da Escola de tempo integral? 

 
6) - Quais oficinas são trabalhadas no contra turno escolar, e a carga horária diária 

de cada uma? 

 
7) - Como elas são planejadas, e desenvolvidas?  

 
8) - Há aceitação da família e envolvimento dos alunos nas oficinas? 

 

 
9) - Com relação a aprendizagem dos alunos, cite alguns aspectos que você 

considera que estejam associados às oficinas que são trabalhadas.  

 
10) - O que você considera que possa ser um grande desafio para desenvolver uma 

educação integral na Escola Jatobazinho? 
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ANEXO 3 

 

 

Roteiro de entrevista 

Professor (a) 

 

Identificação do projeto: Os nexos da educação integral no pantanal de 

Corumbá/MS: práticas de ensino na Escola Jatobazinho 

Orientadora: Profª. Drª. Claudia Araújo de Lima 

Mestranda: Francisca Renata Oliveira 

Contato: (67) 996993027/ (67) 32335154, e-mail: francisca8002@hotmail.com 

Objetivo da dissertação: Analisar os componentes curriculares e práticas 

pedagógicas desenvolvidos por uma escola do Pantanal, que se relacionam com a 

estratégia da Educação Integral defendida pelos documentos nacionais.   

 

Formação 

Formação em: ________________________________________________ 

Tempo de magistério: ___________________________________________  

Tempo de experiência como professor: __________________________________ 

Carga horária: _________________________________________________ 

Tempo de atuação na Escola Jatobazinho_________________________________ 

Participa de projetos/ programas de formação continuada. Não (  ) sim (   ) quais? 

_______________________________________________________________ 

Foi a primeira experiência de trabalho em escola de tempo integral?  Sim (  ) não (  ) 
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Questões da pesquisa 

 

Tema gerador: educação integral  

Nos últimos anos houve uma expansão da Educação de tempo integral, com isso 

surgiram as propostas que incentivam a intersetorialidade entre a educação, cultura, 

saúde, esporte, meio ambiente, direitos humanos, assistência social e formação 

para a cidadania, como meio de se desenvolver uma educação integral 

(BRASIL,2009). 

 

1) - O que você considera como Educação Integral? 

2) - O que você considera como Educação de Tempo Integral? 

3) - O que o motivou a trabalhar em uma escola de tempo integral 

 

4) - Você considera que escola se fundamenta nas diretrizes da Escola de tempo 

integral? 

 
5) - Quais oficinas você já desenvolveu e qual está desenvolvendo no momento? 

 
6) - Como elas são escolhidas, planejadas, e desenvolvidas?  

 
7) - Pensando na sua prática docente, o que você considera como desafio para 

desenvolver atividades educacionais em tempo integral, e o que você 

considera que possa ser um facilitador para este processo? 

 
8) - Há tempo e espaços suficientes para desenvolver as oficinas de forma eficiente? 

 
9) - Há aceitação da família e envolvimento dos alunos nas oficinas? 

 

 
10) - Com relação a aprendizagem dos alunos, cite alguns aspectos que você 

considera que estejam associados às oficinas que são trabalhadas.  
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ANEXO 4 
 

 
 

Roteiro de entrevista 

Monitor (a) 

 

Identificação do projeto: Os nexos da educação integral no pantanal de 

Corumbá/MS: práticas de ensino na Escola Jatobazinho 

Orientadora: Profª. Drª. Claudia Araújo de Lima 

Mestranda: Francisca Renata Oliveira 

Contato: (67) 996993027/ (67) 32335154, e-mail: francisca8002@hotmail.com 

Objetivo da dissertação: Analisar os componentes curriculares e práticas 

pedagógicas desenvolvidos por uma escola do Pantanal, que se relacionam com a 

estratégia da Educação Integral defendida pelos documentos nacionais.   

 

Formação 

Formação: ________________________________________________ 

Tempo de experiência como monitor (a): __________________________________ 

Carga horária: _________________________________________________ 

Tempo de atuação na Escola Jatobazinho_________________________________ 

Participa de projetos/ programas de formação continuada. Não (  ) sim (   ) quais? 

_______________________________________________________________ 

Foi a primeira experiência de trabalho em escola de tempo integral?  Sim (  ) não (  ) 

 

Questões da pesquisa 

 

Tema gerador: educação integral  

Nos últimos anos houve uma expansão da Educação de tempo integral, com isso 

surgiram as propostas que incentivam a intersetorialidade entre a educação, cultura, 

saúde, esporte, meio ambiente, direitos humanos, assistência social e formação 

para a cidadania, como meio de se desenvolver uma educação integral 

(BRASIL,2009). 
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1) - O que você considera como Educação Integral? 

2) - O que você considera como Educação de Tempo Integral? 

3) - O que o motivou a trabalhar em uma escola de tempo integral? 

 

4) - Quais oficinas você já desenvolveu e qual está desenvolvendo no momento? 

 
5) - Como são escolhidas, planejadas, e desenvolvidas?  

 
6) - Pensando na sua experiência como monitor (a) cite alguns pontos que você 

considera como grande desafio para trabalhar as oficinas. E o que você 

considera que possa ser um facilitador para desenvolvê-las. 

 
7) - Há tempo e espaços suficientes para desenvolver as atividades de forma 

eficiente? 

 
8) - Há aceitação da família e envolvimento dos alunos nas oficinas? 

 
9 - Cite outras atividades educacionais que você desenvolve com os alunos no 

contra turno escolar. 

 
10) - Com relação a aprendizagem dos alunos, cite alguns aspectos que você 

considera que estejam associados às oficinas que são trabalhadas ou de 

demais atividades educacionais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

ANEXO 5 
 
 
 

Pauta de observação 

 

Identificação do projeto: Os nexos da educação integral no pantanal de 

Corumbá/MS: práticas de ensino na Escola Jatobazinho 

Orientadora: Profª. Drª. Claudia Araújo de Lima 

Mestranda: Francisca Renata Oliveira 

 

Contato: (67) 996993027/ (67) 32335154, e-mail: francisca8002@hotmail.com 

● Estrutura física e recursos pedagógicos disponíveis na escola 

● Número de educadores 

● Número de crianças atendidas 

● Oficinas trabalhadas 

● Planejamento das oficinas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


