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Introdução

O Projeto “Projeto Investigação, problema-
tização e proposições para orientar o deba-
te sobre o currículo da educação integral” 
tem por objetivo trazer elementos que 
possam orientar as discussões e definições 
acerca do currículo da educação integral a 
ser desenvolvido nessa rede. Nesse sentido, 
reúne aspectos ligados às concepções teó-
ricas referentes aos elementos centrais para 
esse debate – currículo e educação integral 
–, uma amostra do que vem mobilizando 
a atenção de pesquisadores em relação às 
experiências em torno da educação integral 
e uma caracterização do que tem sido de-
senvolvido na Rede Municipal de Ensino de 
Porto Alegre em torno do currículo da edu-
cação integral.

Com base nesses pontos, são apresentadas 
algumas orientações para o processo de 
construção do currículo da educação inte-
gral, em coerência com as experiências vivi-
das nessa rede e com a busca por uma edu-
cação de qualidade para todos.

O documento está organizado em três par-
tes. A primeira, “Aspectos teóricos”, reúne 
questões conceituais sobre educação in-
tegral e sobre currículo, um panorama das 
orientações legais sobre a educação integral 
e elementos destacados em pesquisas que 
focalizam o tema. A segunda, “Do que se está 
desenvolvendo na Rede Municipal de Ensino 
de Porto Alegre”, apresenta os resultados de 
análises de documentos dessa Rede sobre os 
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tópicos em epígrafe, bem como, de entrevis-
tas efetuadas com profi ssionais e estudantes 
da Rede e com profi ssionais de instituições 
conveniadas que desenvolvem atividades 
concernidas à educação integral. A terceira, 
“Proposições para orientar o debate sobre o 
currículo da educação integral”, toma os dife-
rentes aspectos trazidos nas duas primeiras 
partes para elencar alguns pontos sobre os 
quais se considera necessário investir esfor-
ços diversos na busca pela coerência entre 
os propósitos aqui apresentados e as esco-
lhas que constituirão o currículo da educa-
ção integral da Rede Municipal de Ensino de 
Porto Alegre.
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Sobre educação integral1

Frequentemente, a ideia de educação inte-
gral vem atrelada à de ampliação do tempo 
de permanência dos estudantes e professo-
res na escola – sendo por vezes denomina-
da de escola de tempo integral. Mas afirmar 
apenas esse aspecto, da extensão da jorna-
da escolar, não diz muito sobre o que se pre-
tende com um projeto de educação integral. 
Vale, então, uma breve análise sobre diferen-
tes formas de entender essa questão.

1 A apresentação dos aspectos históricos do debate sobre a edu-
cação integral tomou por referência o artigo “Educação em tempo 
integral: implicações para o currículo da escola básica” (GALIAN; 
SAMPAIO, 2012).

Aspectos teóricos

Um breve histórico

O debate sobre o tema encontra suas raízes 
no século XIX2, em diversas experiências de-
senvolvidas na Europa. O que as une é a afir-
mação da importância da formação humana 
tomada num sentido amplo e da necessida-
de de aproximação, na formação das novas 
gerações, entre o mundo das ideias e o mun-
do da ação, entre o trabalho intelectual e o 
manual, de maneira que os sujeitos ligados a 

2  Pode-se reconhecer já nos escritos de Johan Heinrich Pestalozzi 
(1746-1827), em especial na “Carta de Stanz” – que reúne reflexões 
sobre experiência educativa desenvolvida nos últimos anos do 
século XVIII –, elementos que remetem à ideia de uma formação 
integral das crianças.
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este ú ltimo nã o sejam dominados pelos que 
se ligam ao primeiro3.

No Brasil, uma experiê ncia que se destacou 
foi desenvolvida por Aní sio Teixeira, em Sal-
vador, na dé cada de 1950, no Centro Popular 
de Educaç ã o Carneiro Ribeiro. Segundo Cor-
deiro (2001), para Aní sio Teixeira, a escola tra-
dicional representava apenas uma oportuni-
dade de especializaç ã o em torno de ofí cios 
intelectuais e sociais. Esta incompletude do 
trabalho escolar fazia com que a escola tra-
dicional fosse a ofi cina do conhecimento ra-
cional e que a ofi cina do trabalho assumisse 
a funç ã o de escola do conhecimento prá tico. 
Em coerência com uma perspectiva liberal, 
Aní sio Teixeira afi rmava que o indiví duo de-
veria poder buscar na escola, e pela escola, 
o desenvolvimento de seus dotes inatos, o 
que lhe asseguraria uma melhor posiç ã o so-
cial. Ele clamava por uma escola ú nica, na 
qual as crianç as de todas as posiç õ es sociais 
deveriam ter assegurada a formaç ã o da inte-
ligê ncia, da vontade, do cará ter e de há bitos 
de pensar, agir e conviver socialmente (COR-
DEIRO, 2001, p. 243).

Outra experiê ncia relevante em relaç ã o à  
educaç ã o integral foi conduzida entre 1984 
e 1987, no Rio de Janeiro, em um programa 
que buscou inspiraç ã o nas ideias de Aní sio 
Teixeira. Trata-se da implantaç ã o dos Centros 
Integrados de Educaç ã o Pú blica (CIEP), sob 
coordenaç ã o de Darcy Ribeiro. Nela, assumia-

3  Para maiores informações sobre o conceito de educação inte-
gral nessa perspectiva histórica, ver: MORAES, José  D. Educaçã o 
integral: uma recuperação do conceito libertá rio. In: COELHO, Lí -
gia M. C. C. (Org.). Educaç ã o integral em tempo integral: estu-
dos e experiê ncias em processo. Petró polis, RJ: DP et Alii; Rio de 
Janeiro: Faperj, 2009. p. 21-39.

se o objetivo de operar uma revoluç ã o no 
sistema educacional capaz de diminuir os al-
tos í ndices de evasã o e repetê ncia (MIGNOT, 
2001, p. 155). Na aná lise da equipe da Secre-
taria de Educaç ã o responsá vel pela iniciativa, 
o quadro de abandono da escola pú blica só  
poderia ser revertido pela expansã o da rede 
fí sica, pela revisã o de objetivos e metodolo-
gias, pelo fornecimento de materiais didá ti-
cos a professores e alunos, pelo provimento 
de assistê ncia mé dica e nutricional.
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Poré m, no contexto dos CIEP, a criação de uma 
nova escola para novos tempos remeteu à am-
pliação da rede fí sica escolar. A nova proposta 
de trabalho pedagó gico implicava atrelar às 
atividades de estudo outras tantas, ligadas à  
saú de, à  nutriç ã o e ao esporte (MIGNOT, 2001, 
p. 157). A intenção que se afi rmava era de pro-
ver uma educaç ã o integral traduzida em jorna-
da escolar de dia inteiro (nove horas por dia) 
em escolas novas que contavam com salas de 
aula, salas de leitura, consultó rios mé dico-o-
dontoló gicos, refeitó rios bem equipados, qua-
dras de esporte e a casa dos alunos residentes. 
Era uma escola apresentada à  populaç ã o, tam-
bém, como a soluç ã o para o combate à  violê n-
cia (MIGNOT, 2001, p. 158).

Segundo Bomeny (2008, p. 20), para além de 
apreciações positivas, os CIEP também foram 
alvos de críticas. Entre elas, destacam-se:  “a 
divisão do professorado entre os que trabalha-
riam em horário integral e os que se manteriam 
com duas matrículas ou até três; a rapidez com 
que os CIEPs se ergueram; a defi nição arquite-
tônica dos CIEPs, inapropriada ao ensino, sem 
qualquer proteção contra o barulho entre salas 
de aula, além das péssimas condições de tem-
peratura; e a localização dos CIEPs, escolhida 
prioritariamente em função de conveniências 
políticas (visibilidade do projeto) e não pelo 
critério de atenção pedagógica na defi nição de 
ambientes próprios às atividades escolares”.

Para a autora (Op. cit., p. 23), era no funciona-
mento dos CIEP que estaria talvez “o problema 
mais grave”: 

o ensino em horário integral de-
pendia de profi ssionais em tem-
po integral e a “falta de condi-
ções de permanência, ou a falta 
de políticas que assegurassem a 
contratação dos profi ssionais em 
condições de trabalho apropria-
das” acabava gerando “espaços 
ociosos, crianças ociosas, tempo 
ocioso. Melhor receita para a 
não-educação difi cilmente se 
poderia prescrever”. 
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A despeito das críticas, a autora destaca que 
os CIEP “permanecem como referência em 
todas as discussões mais importantes que 
embasam a tomada de decisões de políticas 
educacionais no Rio de Janeiro. O tempo de 
permanência das crianças nas escolas conti-
nua sendo um tema estratégico a mobilizar 
mentes e corações” (Op. cit., p. 30).

Em síntese, depreende-se da apresentação 
destas experiências que a discussão sobre a 
educaç ã o integral vem se desenvolvendo no 
sentido de: (1) articular a formaç ã o intelectual 
e manual, (2) ampliar o acesso a bens culturais 
normalmente mantidos a distância do que se 
costuma defi nir como conhecimento escolar, 

e (3) ampliar o tempo de contato com os desa-
fi os do conhecimento, com a busca de novas 
confi guraç õ es de tempos, espaç os e saberes a 
fi m de garantir a aprendizagem dos alunos. 

Para além das divergências e de questões 
operacionais e administrativas no âmbito de 
secretarias de educação quanto à sua oferta e 
organização, nã o há como perder de vista que 
as muitas experiê ncias educativas respondem 
sempre a intenções formativas. A questã o que 
se impõe, portanto, é  qual a clareza que se tem 
sobre essas intenções, até  para que se possa 
pensar nas consequê ncias dessas escolhas so-
bre o currí culo, e para que se possa rever tais 
intenções, com base em outras prioridades.

As orientações em torno da 
educação integral

Do ponto de vista legal, as orientações para 
o avanço da educação integral – mais cla-
ramente no que diz respeito à sua face “de 
tempo integral” – vêm sendo apresentadas 
desde a Constituição Federal (1988), que 
teve papel fundante no fortalecimento da 
educação como um direito social funda-
mental (CENPEC, 2011). 

A LDB nº 9.394/96, em seu Artigo 2º, deter-
mina como princí pio e fi m da educaç ã o o 
“pleno desenvolvimento do educando, seu 
preparo para o exercí cio da cidadania e sua 
qualifi caç ã o para o trabalho”, apontando 
també m para uma concepç ã o de educaç ã o 
integral, embora sem assim nomeá -la. Alé m 
disso, prevê  a ampliaç ã o progressiva da jor-
nada escolar do ensino fundamental para o 
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regime de tempo integral (Art. 34, § 2º e Art. 
87, § 5º), embora não faça qualquer menção 
neste sentido aos demais níveis de escolari-
zação.

Já o Plano Nacional da Educação de 2001 
(BRASIL, 2001) estendeu o tempo integral, 
também, para a educação infantil e delimitou 
um tempo mínimo de sete horas diárias para 
a escola de tempo integral (MENEZES, 2009) – 
assumindo, portanto, uma preocupação cres-
cente com o aumento do tempo de professo-
res e alunos nas escolas e direcionando essa 
escola ampliada no tempo para a população 
considerada socialmente mais vulnerável. 
Fornecendo suporte a esse movimento, cabe 
ressaltar a criação do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb), em 2007, com a destinação de re-
cursos com fator de ponderação específica 
para as escolas de tempo integral.

Em 2007, o governo federal lança o Progra-
ma Mais Educação, criado com o intuito de 
“fomentar a educação integral” fornecen-
do apoio a “atividades sócio-educativas no 
contraturno escolar” com a “articulação de 
ações, de projetos e de programas do Gover-
no Federal e suas contribuições às propos-
tas, 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).

O Programa Mais Educação tinha como fi-
nalidade “contribuir para a melhoria da 

aprendizagem” (BRASIL, 2010a), tendo como 
público prioritário “escolas de baixo IDEB, si-
tuadas em capitais, regiões metropolitanas 
e grandes cidades em territórios marcados 
por situações de vulnerabilidade social que 
requerem a convergência prioritária de po-
líticas públicas e educacional” (MOLL, 2009, 
p. 8 ). Visava assim, estimular a ampliação da 
jornada escolar e a organização curricular na 
perspectiva da educação integral promoven-
do a “ampliação de tempos, espaços, opor-
tunidades educativas e o compartilhamento 
da tarefa de educar entre os profissionais da 
educação e de outras áreas, as famílias e di-
ferentes atores sociais, sob a coordenação 
da escola e dos professores” (Op. cit., p. 6).
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Para Becker (2015), o Programa Mais Educa-
ção trata da “construção de uma ação inter-
setorial entre as políticas públicas educacio-
nais e sociais” (p. 46). Tal ação intersetorial 
objetivava contribuir para a diminuição das 
desigualdades educacionais e para a valo-
rização da diversidade cultural brasileira o 
que contribuiu para que se tornasse, segun-
do a autora, “o principal programa indutor 
deste movimento/agenda, promovendo a 
ampliação de dimensões, tempos, espaços e 
oportunidades educativas”.

Operacionalizado pela Secretaria de Educa-
ção Básica (SEB), as atividades desenvolvi-
das pelas escolas têm como referência dez 
macrocampos – Acompanhamento Pedagó-
gico; Educação Ambiental; Esporte e Lazer; 

Direitos Humanos em Educação; Cultura e 
Artes; Cultura Digital; Promoção da Saúde; 
Comunicação e Uso de Mídias; Investigação 
no Campo das Ciências da Natureza; e Edu-
cação Econômica –, com atividades que “se 
interligam com as quatro áreas de conheci-
mento constantes no currículo da base na-
cional comum – Linguagens, Matemática, 
Ciências da Natureza e Ciências Humanas” 
(BRASIL, 2014, p. 8).

Mais recentemente, o Plano Nacional de 
Educação de 2014 (BRASIL, 2014), estabele-
ce, na Meta 6, a ampliação da oferta da edu-
cação em tempo integral para os estudantes 
de toda a educação básica. Nesse sentido, a 
Estratégia 6.1 consiste em:
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[…] promover, com o apoio da União, a 
oferta de educação básica pública em 
tempo integral, por meio de atividades 
de acompanhamento pedagógico e 
multidisciplinares, inclusive culturais 
e esportivas, de forma que o tempo de 
permanência dos (as) alunos (as) na es-
cola, ou sob sua responsabilidade, passe 
a ser igual ou superior a 7 (sete) horas 
diárias durante todo o ano letivo, com 
a ampliação progressiva da jornada de 
professores em uma única escola.

E a Estratégia 6.9 assume interessante po-
sição, ao afi rmar a centralidade do que de-
nomina de “efetivo trabalho escolar4” como 
foco da ampliação da jornada: “adotar medi-
das para otimizar o tempo de permanência 
dos alunos na escola, direcionando a expan-
são da jornada para o efetivo trabalho esco-
lar, combinado com atividades recreativas, 
esportivas e culturais”. Essa concepção pare-
ce apontar para algo mais do que simples-
mente manter os alunos por mais tempo na 
escola, exigindo coerência com o que se vier 
a defi nir como trabalho escolar legítimo – o 
que remete à função que se atribui social-
mente à escola, ou seja, as aprendizagens de 
conhecimentos tradicionalmente associa-
dos ao e decorrentes do trabalho escolar.

4  A ideia de “efetivo trabalho escolar” é muito relevante para o de-
bate sobre o currículo da educação integral. Mais elementos para 
o aprofundamento dessa questão podem ser encontrados em 
Carnoy, Gove e Marshall (2009) ou em Carroll (1989), nos quais são 
abordados aspectos relativos ao uso do tempo escolar com vistas 
a aumentar a aprendizagem dos conteúdos escolares, apontando 
que não basta sua extensão física se a mesma não for acompa-
nhada de dispositivos pedagógicos voltados para a apropriação 
desses conhecimentos. 

Destaques da produção acadêmica 
sobre a educação integral

Recorrendo-se a um levantamento da pro-
dução acadêmica sobre o tema, sem a inten-
ção de ser exaustivo, pode-se situar o pre-
sente documento nos debates mais amplos 
sobre a educação integral, especialmente, 
no recorte temporal de 2002-2016, com 
base em artigos, publicados em periódicos 
nacionais, e em capítulos de livros. Nesse re-
corte temporal estão obras marcadas pelos 
debates em torno dos Planos Nacionais de 
Educação (de 2001 e de 2014), cuja leitu-
ra permite identifi car as preocupações e as 
perspectivas de pesquisadores brasileiros 
acerca das experiências em torno do que 
vem sendo denominado de educação inte-
gral/educação em tempo integral.

Na sequência, são apresentados pontos de 
destaque na produção acadêmica que contri-
buem tanto para fundamentar a compreen-
são do que se vem delineando na Rede Muni-
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cipal de Ensino de Porto Alegre quanto para 
orientar as escolhas a serem feitas no que se 
refere ao currículo da educação integral.

Uma importante pesquisadora da temática 
da educação integral no Brasil, Ana Maria Ca-
valiere, em artigo publicado em 2002, ressal-
ta o que denominou de um processo históri-
co de “incorporação desorganizada, imposta 
pelas circunstâncias, de novos elementos à 
rotina da vida escolar, que de complemen-
tares ou secundários, passaram a impres-
cindíveis, sem um correspondente projeto 
cultural-pedagógico” (CAVALIERE, 2002, p. 
249). As circunstâncias a que se refere a au-
tora correspondem a um quadro de baixa 
qualidade prática e simbólica do sistema de 
educação pública e a uma realidade social 
marcada por profundas desigualdades. Nes-
se contexto, proliferam iniciativas em torno 
de um “novo formato para essa escola que 
associe a instrução escolar a uma forte ação 

no campo da socialização primária e da in-
tegração social de contingentes da popula-
ção ainda em grande parte pouco marcados 
pelo ethos escolar” (Op. cit., p. 249-250).

Naquele momento, já preocupada com as 
escolhas que poderiam ser tomadas em 
torno dessa ampliação crescente das de-
mandas sobre o trabalho escolar e com a 
perda de sua especificidade, a autora apon-
tava que: “tanto poderão ser desenvolvidos 
os aspectos inovadores e transformadores 
embutidos numa prática escolar rica e mul-
tidimensional, quanto poderão ser exacer-
bados os aspectos reguladores e conser-
vadores inerentes às instituições em geral” 
(Op. cit., p. 250). E, com base principalmen-
te nas concepções de Dewey, a autora (Op. 
cit., p. 266) ressalta alguns elementos aos 
quais se deve estar atento no processo de 
fazer escolhas coerentes com a primeira 
dessas opções:

a) experiências diversificadas que en-
volvam aspectos cognitivos, morais, 
estéticos, políticos e práticos; b) permea-
bilidade aos fenômenos da vida pública 
que correm fora da escola; c) permeabi-
lidade às injunções sócio-comunitárias 
locais e específicas que afetam a popu-
lação infantil da escola; d) estruturas e 
regras definidas de maneira a envolver o 
conjunto da escola, ensejando um fun-
cionamento democraticamente susten-
tado; e) recepção de cada indivíduo em 
suas múltiplas dimensões psicológicas e 
sociais.
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Com contribuições 
importantes para refl etirmos 
a respeito das proposições em 
torno da educação integral, 
a mesma autora (CAVALIERE, 
2007, p. 1021-1022), defende 
a articulação das experiências 
oferecidas na jornada ampliada 
aos projetos pedagógicos 
das escolas: “[…] a ampliaç ã o 
do tempo de escola somente 
se justifi ca na perspectiva 
de propiciar mudanç as no 
cará ter da experiê ncia escolar, 
ou melhor, na perspectiva 
de aprofundar e dar maior 
consequê ncia a determinados 
traç os da vida escolar”.

Ela também aponta para diferentes visões 
da escola de tempo integral, bem como para 
as implicações para a formação escolar que 
se pretende desenvolver: a visão assistencia-
lista, a autoritária, a democrática e a multis-
setorial. Na visã o predominante, de cunho 
assistencialista, a escola de tempo integral é 
pensada como uma escola para os desprivi-
legiados, que deve suprir defi ciê ncias gerais 
da formaç ã o dos alunos; trata-se de uma es-
cola que busca substituir a famí lia em muitos 
aspectos e onde o mais relevante na escolha 
das ações formativas nã o é  o conhecimento 
abordado e sim a ocupaç ã o do tempo e a so-
cializaç ã o dos alunos. Cabe também pensar 
se, sob uma visão assistencialista, a jornada 
escolar em tempo integral também buscaria 
centralmente atender às demandas dos pais 
e responsáveis que trabalham, deixando de 
ter como força motriz os propósitos especí-
fi cos da escola.

Outra visã o, ressaltada pela autora, també m 
presente nos discursos de profi ssionais e go-
vernantes, é  a autoritá ria, na qual a escola de 
tempo integral é  tomada como uma espé cie 
de instituiç ã o de prevenç ã o ao crime. Segun-
do a autora, esta é uma concepç ã o dissimula-
da dos antigos reformató rios, e visa respon-
der ao medo da violê ncia e da delinquê ncia. 
A ê nfase neste caso está  nas rotinas rí gidas e 
é  frequente a alusã o à  formaç ã o para o traba-
lho, mesmo no ní vel do ensino fundamental.

Na concepç ã o democrá tica de escola de 
tempo integral, imagina-se que se possa 
cumprir um papel emancipató rio. O tempo 
integral seria um meio a proporcionar uma 
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educaç ã o mais efetiva do ponto de vista cul-
tural, com o aprofundamento dos conheci-
mentos, do espí rito crí tico e das vivê ncias 
democrá ticas. A permanê ncia por mais tem-
po na escola garantiria melhor desempenho 
em relaç ã o aos saberes escolares, os quais 
seriam ferramentas para a emancipaç ã o.

Por fim, Cavaliere (2007, p. 1028-1029) de-
fine o que seria uma concepç ã o multisse-
torial de educaç ã o integral. Segundo ela, 
esta educaç ã o pode e deve se fazer tam-
bé m fora da escola, ou seja, o tempo inte-
gral nã o precisa estar centralizado em uma 
instituiç ã o: “As estruturas de Estado, iso-
ladamente, seriam incapazes de garantir 
uma educaç ã o para o mundo contempo-

râ neo e a aç ã o diversificada, de preferê n-
cia de setores nã o-governamentais, é  que 
poderia dar conta de uma educaç ã o de 
qualidade”. Mas Cavaliere (2007, p. 1031) 
defende a centralidade da escola “mesmo 
que eventualmente algumas atividades 
sejam feitas fora [do ambiente escolar]”. E 
destaca que, na busca pelo oferecimento 
dessas atividades e vivências, podem ser 
estabelecidas parcerias com outras insti-
tuições ou instâncias:

 “A participaç ã o de organizaç õ es 
da sociedade civil e de outras 
instâ ncias da administraç ã o 
pú blica é  desejá vel e pode ser 
enriquecedora, desde que isso nã o 
signifi que pulverizaç ã o das aç õ es e 
sim o fortalecimento da instituiç ã o 
escolar” (Op. cit., p. 1032).

Em outro artigo, em que apresenta um le-
vantamento sobre experiências de amplia-
ção da jornada escolar pelo Brasil, sem pre-
tensão de esgotar ou reduzir as experiências 
analisadas, Cavaliere (2009) destaca dois mo-
delos de ações: a escola de tempo integral e o 
aluno em tempo integral. O primeiro modelo 
reúne as experiências que buscam garantir 
o “fortalecimento da unidade escolar, com 
mudanças em seu interior pela atribuição 
de novas tarefas, mais equipamentos e pro-
fi ssionais com formação diversifi cada, pre-
tendendo propiciar a alunos e professores 
uma vivência institucional de outra ordem” 
(Op. cit., p. 53). O segundo enfatizaria a “ofer-
ta de atividades diversifi cadas aos alunos 
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no turno alternativo ao da escola, fruto da 
articulação com instituições multissetoriais, 
utilizando espaços e agentes que não os da 
própria escola, pretendendo propiciar expe-
riências múltiplas e não padronizadas” (Op. 
cit., p. 53). Discutindo esses modelos e suas 
implicações, num contexto de precarização 
crescente da escola pública e da busca por 
estabelecimento de parcerias com outras 
instâncias ou instituições, a autora (Op. cit., 
p, 58) afi rma sua perspectiva:

[…] o aumento do tempo pode signifi car 
um aprofundamento de experiências 
cotidianas partilhadas, mas, para isso, o 
enriquecimento da vida intra-escolar e a 
estabilidade de seus quadros profi ssio-
nais são fundamentais. Se houver uma 
excessiva fragmentação e inconstância 
do tempo suplementar, com oferta de 
atividades em vários locais e com agentes 
sem a preparação adequada, ele pode se 
transformar ou em mero “atendimento”, 
com sentido limitadamente assistencialis-
ta, ou em mero “consumo”, isto é, ocupa-
ção com atividades desconectadas de um 
projeto político-pedagógico, organizadas 
como uma espécie de “mercado”.

Diante das iniciativas de ampliação da jornada, 
outra autora, Coelho (2012), entende que elas 
são justifi cadas de duas maneiras principais: 
como uma busca pela melhoria na qualidade 
do ensino, por meio da aposta em uma forma-
ç ã o mais completa, e como medidas de prote-
ç ã o à  crianç a em situaç ã o de vulnerabilidade 
social. Ela também destaca as duas formas de 
abordar a questão, explicadas por Cavaliere 
com os termos escola de tempo integral e alu-
nos em tempo integral. Para Coelho (Op. cit., p. 
82), a segunda expressão – aluno em tempo 
integral – pode estar se referindo essencial-
mente às:
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[…] concepç õ es de ampliaç ã o da jor-
nada que visam a proteç ã o social da 
crianç a [...]. Isto é  um problema? Pen-
samos que nã o necessariamente, desde 
que, referindo-se ao aluno, as atividades 
desenvolvidas fora da escola estejam, de 
alguma forma, a ela vinculadas – seja 
pelo projeto pedagó gico que formulou, 
seja pelos projetos construí dos pelos 
docentes, o que, convenhamos, nem 
sempre acontece.

Portanto, se tomarmos a defi nição de edu-
cação integral como aquela que contempla 
o ser humano em suas múltiplas dimensões, 
ambas as ideias – de aluno em tempo in-
tegral e de escola em tempo integral – são 
potencialmente capazes de conduzir a uma 
formação integral. Mas, a pesquisadora faz 
um alerta que merece atenção: muitas vezes, 
essa concepção de aluno em tempo integral 
traz em seu bojo um viés de assistencialis-
mo, de busca por cobrir lacunas formativas 
de muitas naturezas, especialmente quando 
o foco das ações recai sobre os alunos mais 
pobres e desfavorecidos, secundarizando ou 
mesmo perdendo de vista as atribuições es-
pecífi cas da escola, ligadas à criação de con-
dições para o acesso aos conhecimentos his-
toricamente produzidos e legitimados, que 
permitam a tomada de distância em relação 
à prática social na qual estão inseridos esses 
alunos. Para Coelho (2012), essa é uma pos-
sibilidade para a qual se deve estar atento, 
ainda que não tenha que ser necessariamen-
te nesses termos.

Nesse tocante, cabe destacar aspectos a se-
rem ponderados sobre o acesso à educação 
integral. Assim, Cavaliere (2014, p. 1206) per-
gunta: “a escola de tempo integral no Brasil 
promove o cumprimento do direito à edu-
cação?”. Referindo-se à vinculação cada vez 
mais evidente nos discursos sobre o tema 
entre aumento da qualidade da educação e 
ampliação da jornada, a autora destaca que

[ela] ainda permanece dúbia quanto ao 
fato de ser ou não um direito de todos, e, 
no limite, de vir a ser ou não obrigatória. 
Seria uma necessidade imperiosa e geral 
do conjunto da sociedade brasileira ou 
uma medida compensatória, emergen-
cial, para os mais desprovidos economi-
camente? Seria uma medida opcional 
a depender de realidades regionais ou 
locais específi cas, ou seria uma medi-
da necessária apenas para as crianças 
menores, dependentes de cuidados e 
proteção durante o dia inteiro?
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Para a autora (Op. cit., p. 1207), vincular a es-
cola de tempo integral a alguns alunos ape-
nas, segundo realidades específi cas, assume 
um tom compensatório, com foco nas neces-
sidades de determinados grupos. Por outro 
lado, encarar essa medida como expressão 
de um direito universal, seria expressão de 
um entendimento de que:

[…] ela trata o indivíduo como um ser 
complexo e indivisível; no âmbito escolar 
se expressa por meio de um currículo, 
também integrado, e que não é depen-
dente do tempo integral, embora possa 
se realizar melhor com ele; se empenha 
na formação integral do indivíduo em 
seus aspectos cognitivos, culturais, 
éticos, estéticos e políticos. E, acrescen-
taríamos, somente é defensável, em uma 
versão escolarizada, se tiver como práti-
ca e horizonte um radical sentido público 
e democrático.

[…] na vida contemporânea, em todos 
os grupos sociais, e para grande parte 
das realidades regionais e faixas etá-
rias, houve mudança de patamar de 
expectativa quanto à carga de respon-
sabilidade educacional da escola, que 
teria se ampliado signifi cativamente. 
Além da instrução escolar, ela estaria 
implicada na educação física e moral, na 
educação para a cidadania, na educação 
para a sociedade da informação e da 
comunicação, na difusão cultural, na so-
cialização primária no caso das crianças 
pequenas e, no caso dos jovens, na for-
mação para o trabalho. Tudo isso seria 
parte da justifi cativa para a ampliação 
da jornada e conformaria o que vem 
sendo chamado de “educação integral”.

Ainda nesse sentido, Cavaliere (2014, p. 1214) 
ressalta um conceito de educação integral que 
prescinde da ampliação da jornada e nova-
mente manifesta sua preocupação com a sim-
ples adição de um turno a mais, sem articula-
ção com o projeto da escola, o que representa 
risco de perda crescente da especifi cidade e 
da qualidade do trabalho escolar, destacando 
que a educação integral tem elementos intrín-
secos que devem ser garantidos, pois
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E retomando a questão “a escola de tempo integral no Brasil promove 
o cumprimento do direito à educação?”, Cavaliere (2014, p. 1218) res-
ponde que

[…] sim desde que a maior duração sirva à realização de um traba-
lho válido e indispensável para toda e qualquer criança ou adoles-
cente. De acordo com Cury (2008), a partir da Constituição Federal 
de 1988 a educação é “erigida em bem público”, para o que é impres-
cindível que tenha “algo de comum ou universal”. Ainda segundo 
o autor, a incorporação do direito à diferença, efetivada pela LDB 
1996, não exclui o direito à igualdade, pelo contrário, é somente a 
partir desse último que o primeiro pode existir.

Outro importante alerta é feito por Cavaliere (2014, p. 1219), ao de-
mandar a atenção sobre os caminhos que a ampliação da jornada 
pode adotar, indicando que

Há que se pensar se a inexistência de projetos pedagógicos 
específicos nas ETI [escolas de tempo integral], articulados 
a um verdadeiro fortalecimento da instituição escolar e de 
seus profissionais, para além de uma coleção de atividades 
oferecidas nos moldes aqui expostos [assumidos por dife-
rentes estados e municípios, especialmente com o desenvol-
vimento do Programa Mais Educação, do governo federal], 
está transformando esse tempo ampliado em tempo para a 
pacificação e controle dos alunos, com muito pouca reper-
cussão na qualidade educacional.

Considerando tal perspectiva, é importante des-
tacar que a ampliação da jornada dos alunos e 
professores na escola passa pela reconfiguração 
dos tempos, espaços e saberes, por meio de uma 
necessária reflexão sobre escolhas e práticas que 
objetivem qualificar essas dimensões, focalizando 
conhecimentos relevantes e proporcionando efe-
tiva aprendizagem. Assim, cabe resgatar a pon-
deração apresentada no documento “Percursos 
da Educação Integral em busca da qualidade e da 
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equidade” (LOMONACO; SILVA, 2013, p. 18) 
onde se destaca que

Tal reflexão acaba por apresentar elemen-
tos que reforçam a relevância e centra-
lidade de definir a formação pretendida 
em âmbito da educação integral. Incidin-
do mais diretamente sobre o currículo, na 
busca por definir no que consistiria o con-
junto de conteúdos a serem abordados 
na educação integral, Felício (2012, p. 5) 
começa pela afirmação do que se espera 
da educação integral, que deve responder 
a muitas exigências com vistas ao “aper-
feiçoamento humano, o que comporta a 
oferta de possibilidades para que o indiví-
duo possa evoluir, plenamente, em todas 
as suas dimensões (cognitiva, corpórea, 
social, cultural, psicológica, afetiva, eco-
nômica, ética, estética, entre outras)”.

O simples aumento do tempo na escola 
não garante processos de aprendizagem 
mais significativos, tampouco favorece o 
desenvolvimento de aspectos subjetivos e 
sociais dos indivíduos; assim, mais tempo 
em período escolar não quer dizer, neces-
sariamente, mais aprendizagem, o que 
torna ainda mais importante a reflexão 
sobre as diferentes dimensões da educa-
ção integral. [...] ao falar em ampliação 
necessária do tempo, estamos falando 
numa ampliação qualificada do tempo no 
qual o estudante estará exposto a situa-
ções intencionais de aprendizagem.
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Para Felício (2012, p. 7), o currículo da educa-
ção integral deve ser entendido como: “[…] 
um processo de construç ã o capaz de entre-
laç ar as diferentes á reas do conhecimento a 
fi m de responder a uma multiplicidade de 
exigê ncias do indiví duo e do contexto em 
que se vive” por meio de atividades “que dia-
loguem com os interesses dos indiví duos, 
com seus conhecimentos e valores”.

Acerca da centralidade dos interesses dos 
alunos nas escolhas curriculares, vale des-
tacar a análise de Silva (2014, p. 110), que 
parte do que denomina de “um breve diag-
nóstico acerca do espaço ocupado pelo co-
nhecimento escolar” em dois conjuntos de 
práticas curriculares voltados para a imple-
mentação da ampliação da jornada escolar 
no estado do Rio Grande do Sul: o Programa 
Mais Educação, do governo federal, e o pro-
jeto Escola de Tempo Integral da rede esta-
dual. O autor (Op. cit., p. 112) identifi ca nas 
referidas políticas curriculares uma “excessi-
va ênfase nas práticas e nos interesses advin-
dos das comunidades em que os estudantes 
estão inseridos”. Em oposição a isso, e cons-
tituindo outro importante alerta a ser con-
siderado neste documento, o autor confere 
centralidade à “relevância política e episte-

mológica do conhecimento escolar em nos-
sos currículos, vislumbrando suas potencia-
lidades na ampliação do repertório cultural 
de nossos estudantes” (Op. cit., p. 112).

E focalizando a forma pela qual os alunos – 
notadamente os que cursam os primeiros 
anos do ensino fundamental – entendem 
a ampliação da jornada escolar, Azevedo e 
Betti (2014) destacam, em pesquisa que to-
mou por base uma experiência desenvolvi-
da numa escola pública de um município do 
interior de São Paulo, que “as crianças têm, 
desde pequenas, percepção sobre muitas 
dicotomias presentes na educação escolar, 
por exemplo, as atividades de sala de aula 
versus as atividades fora da sala de aula, as-
sociando isso à escola ‘chata’ versus a escola 
‘legal’” (Op. cit., p. 269). E também apontam 
(Op. cit., p. 270), como conclusão, que

Quando uma escola passa a funcionar 
em tempo integral, não pode haver divi-
sões de equipes e é preciso cooperação e 
diálogo entre os profi ssionais, sejam os 
responsáveis pelas ofi cinas que ocorrem 
fora da sala de aula, sejam os professo-
res titulares de sala. As crianças são as 
mesmas, independente de estarem na 
sala de aula ou em ofi cinas pedagógicas. 
Não se pode pedir a uma criança do 1º 
ano que seccione suas vivências e condu-
tas: “agora pode” ou “agora não pode”. 
Mesmo que ela tenha a percepção do que 
é lúdico ou não, muitas vezes se cansa 
desse “vai e vem”, e, por ela, a escola seria 
uma só: “legal” do início ao fi m do dia.
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Também Souza e Charlot (2016) focalizaram a perspectiva dos estu-
dantes, neste caso de 9º ano do Ensino Fundamental, acerca da edu-
cação em tempo integral, a fim de discutir o impacto dessas experiên-
cias sobre a relação com o saber desenvolvidas por eles. Os autores 
constatam o elevado nível de evasão dos alunos nesse segmento da 
escolarização após a implementação do turno integral e discutem os 
significados da escola para esse grupo. Por meio de entrevistas e balan-
ço de saberes – um instrumento de pesquisa desenvolvido por Bernard 
Charlot, que consiste numa produção textual dos estudantes, em res-
posta a um cabeçalho específico –, os autores apontam para os

[…] efeitos perversos, ou seja, efeitos contrários aos objetivos 
pretendidos: um dispositivo de escola em tempo integral que visa 
à multidimensionalidade da formação do sujeito e à proteção dos 
jovens mais vulneráveis pode reduzir os espaços de formação e as 
oportunidades de aprender a vida. Não se trata de uma fatalida-
de, obviamente, mas esses resultados chamam a atenção para a 
necessidade de construir espaços de formação articulados e flexí-
veis sem considerar que a ampliação do tempo escolar vai, por si 
só, realizar uma educação integral (p. 1083, grifos dos autores).

Em Castanho e Mancini (2016), que analisaram 22 artigos em 11 perió-
dicos da área da Educação, na interface com a Psicologia e as Ciências 
Sociais (Qualis A e B5), referentes a experiências em torno da educação 
integral desenvolvidas entre 2007 e 2012, muitos dos aspectos desta-
cados por outros autores citados anteriormente se repetem. Para as 
autoras, evidencia-se uma tendência ao assistencialismo no que tan-
ge às concepções de educação integral que embasam essas experiên-
cias. Em relação às concepções filosóficas que as sustentam, as autoras 
(CASTANHO; MANCINI, 2016, p. 234) ressaltam que

5  Segundo consta na página da CAPES, o Qualis é um conjunto de procedimentos que “afere a qualidade 
dos artigos e de outros tipos de produção, a partir da análise da qualidade dos veículos de divulgação, 
ou seja, periódicos científicos e anais de eventos. […] Esses veículos são enquadrados em estratos indi-
cativos da qualidade - A1, o mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C - com peso zero”. Maiores informações 
estão disponíveis em: <http://www.capes.gov.br/component/content/article?id=2550:capes-aprova-a-
nova-classificacao-do-qualis>. Acesso em: 05 nov. 2016.
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[…] há uma tendência a se considerar as ações de jornada 
escolar ampliada como uma forma de dar assistência a crian-
ças e adolescentes e ajudar as famílias cujos fi lhos são vistos 
como em risco de vulnerabilidade social, em detrimento do 
reconhecimento do direito à educação em tempo integral 
como proposta articuladora de saberes formais e não for-
mais e ampliadora do conhecimento para o aluno.

Há, ainda, outras chamadas em torno do signifi cado da amplia-
ção da jornada escolar que merecem atenção. Nesse sentido, 
Libâneo (2016), ao discorrer sobre as políticas educacionais no 
Brasil, discute a perda da especifi cidade da função da escola e 
um empobrecimento da relação com o conhecimento escolar 
em ações desencadeadas por essas políticas. Assim, identifi can-
do uma ênfase na busca pela construção de uma específi ca rela-
ção entre pobreza e educação, Libâneo (2016, p. 40) destaca que

Outros dois pontos importantes da análise conduzida por Castanho e Mancini (2016, p. 242) 
dizem respeito ao currículo e à avaliação do impacto dessas experiências sobre a aprendiza-
gem dos alunos:

*  As análises que incidem sobre experiências que integram as 
ações de educação formal com ações de educação não for-
mal revelam um valor em potencial ainda a ser mais bem ex-
plorado na implantação de propostas de educação integral; 

*  Além da constatação de ampliação de propostas de jor-
nada escolar ampliada, do aumento do número de alunos 
benefi ciados nos últimos anos, poucos resultados avaliam 
os impactos dessas ações no efetivo desenvolvimento e 
aprendizagem das crianças e adolescentes [...].

Uma abordagem crítica das relações entre educação e pobreza requer, antes de tudo, uma 
pergunta fundamental: para que servem as escolas? E, principalmente, para que servem as 
escolas destinadas aos pobres? A defi nição de objetivos e funções da escola incide direta-
mente no projeto pedagógico, no currículo, nas formas de organização e gestão, na forma-
ção continuada de professores, nos modos de assistência pedagógica aos professores, na 
dinâmica da sala de aula, nas formas de avaliação do sistema, na avaliação escolar etc.
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Libâneo (2016, p. 51), considerando o Pro-
grama Mais Educação6 (BRASIL, 2009) como 
um exemplo dessas políticas nacionais, in-
dica que

Nessa orientação, a educação inte-
gral é a síntese das responsabilidades 
entre o poder público, a comunidade 
escolar e a sociedade civil, selando 
um compromisso coletivo de constru-
ção de projeto de educação voltado 
para o respeito aos direitos humanos 
e o exercício da democracia (BRASIL, 
2009, p. 27). No conteúdo do docu-
mento em análise, verifica-se um 
distanciamento do sentido genuíno 
de escola, a qual adquire um caráter 
difuso, concebida agora como lugar 
físico de aglutinar políticas sociais 
que envolvem políticas de saúde, as-
sistência social, esporte e lazer, mobi-
lizando a participação de empresas, 
famílias, integrantes da sociedade 
civil, voluntários, em consonância cla-
ra com as orientações de organismos 
internacionais.

Num importante alerta, Libâneo (2016, p. 
54) ressalta, ainda, com base em pesquisas 
sobre experiências de ampliação da jornada 
escolar no âmbito desse Programa federal, 
que se vê enfatizada

6  O Programa Mais Educação foi apresentado em linhas gerais no 
item 1.a do presente documento.

[…] a função da escola como compensa-
dora das carências da população pobre, 
que chama a si missões sociais por meio 
de programas difusos, [e] acaba-se por 
deixar em segundo plano a função de 
atuar com o conhecimento, a aprendi-
zagem escolar e o desenvolvimento da 
personalidade. É o que leva Nóvoa (2009, 
p. 64) a afi rmar a existência hoje de uma 
escola a duas velocidades: escola como 
centro de acolhimento social para os 
pobres, com forte retórica na cidadania, e 
escola do conhecimento e da aprendiza-
gem para os ricos.
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Para Coelho et al. (2015), o Programa Mais 
Educação (BRASIL, 2009) consiste numa “uni-
dade operacional de indução da política pú-
blica”, que “destina recursos para a estrutura-
ção e desenvolvimento desse tempo integral, 
sendo que essa destinação segue diretamen-
te para as escolas que aderem ao Programa” 
(p. 165-166). Um primeiro grande problema 
em relação a esse Programa, para as autoras, 
parece ser o atrelamento da oferta de edu-
cação integral a uma parcela da população e 
não a todos os estudantes. Coelho et al. (2015, 
p. 174) perguntam, nesse sentido,

[…] se é preciso levar em consideração 
determinados critérios para que os 
alunos sejam contemplados pelo Pro-
grama, como explicar aos demais alunos 
sua não inclusão nesse mesmo Progra-
ma? E o que pensar quando essa não 
inclusão ocorre com alunos dos anos 
iniciais do ensino fundamental - base 
para os demais anos de ensino e para a 
construção da cidadania?  (p. 174. Grifos 
dos autores).

Dentre um conjunto de estudos realizados pela Fundação Itaú-Social e pelo Banco Mundial 
que incidia sobre o tema da educação integral no Brasil, um deles teve como objetivo “mapear 
aprendizados locais que subsidiem esforços de aprimoramento do Mais Educação e novos es-
forços em prol da educação integral”, tento como objeto a implementação do Programa nos 
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municípios de Bonito (PE), Maracanaú (CE), Porto Alegre (RS), São Ber-
nardo do Campo (SP) e no estado de Goiás e no Distrito Federal (Fun-
dação Itaú-Social; Banco Mundial, 2015, p. 14). Em relação ao município 
de Porto Alegre, o estudo aponta um contexto diferente uma vez que 
já existia uma política própria de educação integral no âmbito do mu-
nicípio, anterior ao Programa Mais Educação. Desse modo, segundo o 
relatório (Op. cit., p. 26-27),

O grande diferencial é quanto o Mais Educação está incorporado na 
política de educação integral do município, sendo difícil identificar 
nas escolas a diferenciação entre as ações do programa e a política 
própria [...] Na escola visitada, ficou claro que as atividades do Mais 
Educação e da política própria se articulam de tal forma que fica 
difícil perceber qual é uma e qual é a outra.

Na visita técnica a uma escola de Porto Alegre, mencionada na citação 
– que envolveu entrevistas com a equipe escolar (gestores escolares, 
coordenadores pedagógicos, professores comunitários, monitores) e 
observação das atividades realizadas –, identificou-se o reconhecimen-
to de que o Programa Mais Educação teria trazido “a possibilidade de 
maior articulação das escolas com a comunidade”, oferecendo recursos 
e fazendo “com que os professores pudessem enxergar outras possibili-
dades e respeitassem o conhecimento de outras pessoas da comunida-
de”. Como grande dificuldade para escola, o Relatório indica o uso dos 
espaços físicos, “o que exige, na maioria dos casos, como reforçam os 
gestores, ‘montar um quebra-cabeça’” (FUNDAÇÃO ITAÚ-SOCIAL; BAN-
CO MUNDIAL, 2015, p. 27).

Como indicações para o aprimoramento do Programa, o referido Relatório destacou ainda 
que as experiências apontaram para duas direções. A primeira foi no sentido de uma con-
tínua atenção às “áreas de assessoramento técnico para equipes de secretarias ampliarem 
sua capacidade de apoio às escolas na implementação local” e às “áreas estruturais do pró-
prio programa [Mais Educação], que merecem ser revistas”, pois as iniciativas pesquisadas 
indicaram aspectos estruturais que “afetam a qualidade de sua implementação na escola” e 
que “escapam da esfera de influência de Estados e municípios” (Op. cit., p. 38).
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Mas ainda que a produção acadêmica em 
alguns momentos ressalte fragilidades asso-
ciadas às ações fomentadas pelo Programa 
Mais Educação, não se ignora que muitas ex-
periências consistentes e instigantes foram 
desenvolvidas sob a sua égide. São expe-
riências que de alguma maneira representa-
ram possibilidades de vivências enriquece-
doras para os estudantes e professores nelas 
envolvidos. Como exemplo, a reportagem 
constante do site Educação & Participação, 
de 21 de outubro de 20157, discute esse im-
pacto do Programa sobre as experiências de 
extensão da jornada escolar apontando que

7  Ver a reportagem completa em: <https://educacaoeparticipa-
cao.org.br/acontece/mais-educacao-desafios-e-conquistas/>. 
Acesso em: 22/11/2016.

Completando sete anos de atividade em 
2015, o Programa Mais Educação acu-
mula dados impressionantes: com 1.380 
escolas atendendo um público de 386 mil 
estudantes em 55 municípios em 2008 – 
dados do Ministério da Educação (MEC) –, 
ele deve registrar um crescimento apro-
ximado de 1.713% em número de bene-
ficiados e de 4.150% em unidades esco-
lares nas estatísticas referentes a 2014, 
ainda não divulgadas no site oficial. 
Dados preliminares indicam a adesão 
de 58.651 escolas, com a expectativa de 
atingir um total de 7 milhões de alunos, 
e a presença do Programa em ao menos 
uma unidade escolar de todos os municí-
pios brasileiros.

Esse crescimento da oferta de educação 
integral em unidades escolares reafirma 
o papel do Mais Educação como principal 
indutor de políticas de educação integral 
no País.

Na reportagem há, ainda, menção à pesqui-
sa anteriormente referida e fomentada pelo 
Banco Mundial em parceria com a Fundação 
Itaú Social. Segundo a reportagem, o estudo 
concluiu que: “mais do que um indutor para 
a implementação de políticas de educação 
integral, o Mais Educação acaba sendo uma 
das únicas referências sobre o tema”. E, ainda, 
afirma que: “há uma heterogeneidade muito 
grande na implantação do Mais Educação, 
de escolas que recebem a verba e atuam so-
zinhas na implementação e no acompanha-
mento pedagógico àquelas que recebem 
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forte auxílio de suas redes”. Tal heterogenei-
dade no desenvolvimento das experiências 
ligadas ao Programa Mais Educação aponta 
para outra questão ressaltada na produção 
acadêmica, que diz respeito às escolhas re-
lativas ao campo curricular. Nesse sentido, 
Silva (2015) destaca que “há uma tendência 
[no Mais Educação] em privilegiar um diálo-
go entre os saberes escolares e os saberes 
comunitários, ampliando a articulação entre 
escola e comunidade” (p. 102). Essa articula-
ção é delineada no documento “Rede de Sa-
beres” (BRASIL, 2009a) e, para Silva (2015, p. 
105), resulta num texto no qual

Uma amostra de experiências de extensão 
da jornada escolar - algumas delas vincula-
das ao Mais Educação - pode ser identifi cada 
em um material produzido pelo CENPEC e 
publicado em meio eletrônico em 2014 (LO-
MONACO e SILVA, 2013). Segundo as autoras, 
“a escolha do que destacar [...] teve o objeti-
vo de revelar, de acordo com a dinâmica da 
publicação, a área na qual a educação inte-
gral mais avançou, a que poderia dar ideias e 
soluções que pudessem ser compartilhadas” 
(Op. cit., p. 13). Galian e Sampaio (2014, p. 
21), em artigo no qual analisam esse mate-
rial, fazem o seguinte destaque:

Os saberes escolares são indicados de 
forma genérica, entre “habilidades, prá-
ticas e procedimentos”. De forma geral, 
podemos sublinhar provisoriamente que, 
ao distribuir suas atividades em ma-
crocampos e ofi cinas, o Mais Educação 
privilegia uma organização curricular 
que secundariza as dimensões política e 
epistemológica do conhecimento escolar, 
bem como os processos de transmissão 
escolar.

No que se refere às experiências apre-
sentadas [...], são trazidas dez indica-
ções – oito referentes a experiências de 
municípios e duas, desenvolvidas por 
estados. Desse grupo de dez experiên-
cias, quatro não fazem qualquer refe-
rência ao conteúdo do conhecimento 
escolar, restringindo suas indicações às 
mudanças referentes aos métodos, com 
menção ao uso de recursos tais como: 
bibliotecas e ferramentas tecnológicas 
(laptops) ou metodologias e formas de 
organização de tempo e espaço que 
representariam as mudanças necessá-
rias: atividades artísticas, culturais ou 
esportivas, em geral no contraturno, na 
escola ou em outros espaços do muni-
cípio, mudanças na duração das aulas, 
desenvolvimento de ofi cinas, projetos, 
vivências, etc.
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As autoras (Op. cit., p. 21-22) ainda salientam 
que entre as demais experiências também 
se verifi ca essa mesma ênfase no que se re-
fere ao método de abordagem, ao uso de re-
cursos tecnológicos ou à forma de organiza-
ção de tempos e espaços, em detrimento da 
discussão sobre o conteúdo do ensino,

[…] quando [as experiências escolhidas 
como relevantes na composição do ma-
terial] se referem ao conteúdo instrucio-
nal do currículo dessa escola de tempos 
alargados, sobre a qual recai o objetivo 
de desenvolver uma formação integral, 
as indicações são bem mais ligeiras e 
inespecífi cas. Assim, destacam aspectos 
tais como a busca por adequar a matriz 
curricular, de forma a mesclar os saberes 
do núcleo comum com os do núcleo di-
versifi cado, por exemplo – o que aparece 
em quatro experiências.

Também preocupadas com essa questão da 
centralidade da discussão sobre o conheci-
mento no currículo da educação integral, 
Coelho e Maurício (2016, p. 1108) ressaltam 
sua preocupação com a secundarização des-
se debate em nome de medidas que visam a 
proteção dos alunos e alunas:

[…] os conhecimentos universais – sua 
veiculação e apropriação pelas crianças 
das classes populares – são o pilar de 
uma escola pública que se pretende justa. 
Nessa perspectiva, destacam-se as formas 
diferenciadas que esse tempo pode criar 
para que as crianças realmente se apro-
priem do conhecimento historicamente 
construído. No entanto, nem todas as 
propostas de ampliação da jornada têm 
esse pressuposto como base: algumas ex-
periências e projetos que vêm se desenvol-
vendo no Brasil, contemporaneamente, 
elegeram a proteção integral como eixo 
norteador, colocando em segundo plano 
aquele pilar a que nos referimos.
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Importa destacar o que Coelho e Maurício (2016, p. 1109) com-
preendem como conhecimento relevante cujo acesso deve ser 
garantido aos alunos e alunas envolvidos nas experiências de 
ampliação da jornada escolar. Para os autoras,

[…] entendemos os conhecimentos universais, historicamente constituídos e veiculados pela 
escola, como necessários e imprescindíveis à emancipação das classes populares: com eles, 
essa emancipação não é totalmente garantida; sem eles, estamos levando as crianças des-
sas classes a uma inclusão excludente, utilizando expressão de Kuenzer (2005). Enfatizamos 
que os conhecimentos universais incluem também todos os saberes práticos requeridos para 
a vida em sociedade no século XXI, assim como todas as linguagens expressivas e artísticas 
que revelam compreensões próprias de fenômenos naturais e sociais.

Na mesma direção, da preocupação com a centralidade da 
transmissão cultural operada pela escola, Silva e Fabris (2016, p. 
426), tratando de iniciativas ligadas ao Ensino Médio, referem-
se à ideia de uma “pedagogia das proteções”, a qual remete a 
uma “configuração pedagógica [que se materializa] na pers-
pectiva de produção de um conjunto de iniciativas destinadas 
à intervenção social nas comunidades escolares, visando ope-
rar em contextos de riscos, contenções e vulnerabilidades so-
ciais”. Nessa perspectiva, para os autores (Op. cit., p. 438), com 
base nessa preocupação com a proteção, “[…] o currículo passa 
a ser adequado às múltiplas funções que essa escola assume 
para si, desde a prevenção às doenças, seleção de uma alimen-
tação equilibrada até a prevenção às drogas, violência e saúde 
financeira de cada um”.

Silva e Fabris, ainda, ressaltam, no que se refere a um currículo 
renovado, a necessidade de não se restringir o acesso aos co-
nhecimentos na escola apenas ao que pode ser diretamente re-
metido às experiências cotidianas dos alunos, seja em busca do 
seu interesse, seja como forma de valorizar a cultura local. Tam-
bém questionam a vinculação aparentemente obrigatória que 
se apresenta em iniciativas que se pretendem transformadoras à 
abordagem interdisciplinar dos conhecimentos. Assim, indicam 
(Op. cit., p. 441) que
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[…] talvez seja importante se perguntar 
se os conhecimentos quando retirados 
apenas da realidade social ou com esse 
componente de utilidade para a comu-
nidade não podem deixar alguns conhe-
cimentos necessários e que fazem parte 
do repertório cultural de uma sociedade 
em segundo plano, ou nem abordados? 
Quem sairia perdendo neste tipo de 
currículo das proteções? A forma inter-
disciplinar de abordagem dos conteúdos 
também pode fragilizar algumas áreas 
específi cas se não forem sufi cientemente 
aprofundados em cada área.

Silva e Fabris (2016, p. 442), sobre as esco-
lhas referentes ao currículo como meio para 
fomentar o potencial da extensão da jorna-
da escolar de alunos e professores na dire-
ção de uma formação integral, indicam que

Não se deve descuidar dos conhecimen-
tos escolares como foco central de um 
currículo que pode proteger, mas que tem 
compromisso com o acesso ao patrimônio 
cultural em todas as áreas, de forma quali-
fi cada. Destaca-se ainda a necessidade da 
construção de pautas pedagógicas mais 
justas curricularmente, que garantam aos 
jovens do século XXI, que transitam em 
escolas de jornada integral, experiências 
formativas relevantes, que, em nossa lei-
tura, não se esgotam em ações cotidianas 
restritas à dimensão do fazer.

Esses autores trazem questionamentos com-
patíveis com o que indicam os pesquisado-
res anteriormente citados no que se refere 
à marcada preocupação com a preservação 
da função específi ca da escola, e, em espe-
cial, com a escola que atende a população 
mais pobre. 

De modo geral, os apontamentos advindos 
da produção acadêmica dirigem-se a três 
focos principais para se estar atento na pro-
dução de uma proposta curricular para a 
educação integral: (1) a questão da justiça 
social no que se refere à oferta da educação 
integral; (2) a ampliação crescente das de-
mandas sobre o trabalho escolar e a perda 
de sua especifi cidade; (3) a necessidade de 
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articulação das experiências oferecidas na jornada ampliada aos projetos pedagógicos das es-
colas. As análises apresentadas salientam que as experiências em torno da educação integral 
frequentemente se afastam da função cultural que cabe à escola, o que faz com que, mesmo 
resultando em vivências interessantes, sejam insuficientes no que se refere à ampliação das 
possibilidades de compreensão do mundo segundo referenciais distintos daqueles ligados ao 
cotidiano dos alunos. Desses muitos alertas, desponta a demanda por uma permanente atitu-
de crítica diante de iniciativas que possam visar apenas a compensação de lacunas cujas abor-
dagens não podem ser desenvolvidas tão somente na escola, sob o risco de se perder a função 
específica dessa instituição.

Sobre currículo8

Lidamos com o termo currículo no dia a dia, 
em diferentes situações e com diferentes 
significados: referimo-nos aos documentos 
curriculares produzidos em diferentes esfe-
ras – no nível federal, estadual ou munici-
pal, no nível da escola etc. – e às listagens 
de conteúdos, competências, habilidades, 
objetivos, direitos de aprendizagem etc. Por 
vezes, falamos em currículo como o conjun-
to de atividades desenvolvidas na escola, 
restritas ao que envolve o trabalho com o 
conhecimento, ou, numa perspectiva mais 
abrangente, incluindo todas as experiências 
vividas no ambiente escolar.

No campo teórico, também, o currículo vem 
sendo entendido de diferentes maneiras, 
desde uma perspectiva mais técnica, para 
a qual não cabe o questionamento sobre o 
que se ensina, mas, unicamente, sobre a for-

8  Este item tomou por base o artigo “Currículo e conhecimento 
escolar na perspectiva da educação integral” (GALIAN, 2016).
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ma de fazê-lo, até visões mais críticas, que 
ressaltam o viés político do debate sobre 
o tema. Os teóricos dessa linha mais crítica 
enfatizam que o currículo é uma constru-
ção social que só pode ser contemplada na 
especifi cidade do contexto sócio-histórico 
no qual foi desenvolvida e que expressa as 
tensões, as lutas por signifi cação, por repre-
sentação de interesses de grupos distintos 
(MOREIRA; SILVA, 1994, SILVA, 1999). Daí, in-
clusive, a sua importância nos estudos his-
tóricos (GOODSON, 1995). De tal modo que 
cada forma de teorização do currículo busca 
explicitar e legitimar as escolhas referentes 
ao tipo de cidadão que se pretende formar 
e ao lote de conhecimentos que viabiliza-
rão a formação desse cidadão. Vale ressaltar 
uma dessas defi nições de currículo, presente 
em texto de Moreira e Candau (2007, p. 22) 
para quem o currículo remete às “experiê n-
cias escolares que se desdobram em torno 
do conhecimento, permeadas pelas relaç õ es 
sociais, buscando articular vivê ncias e sabe-
res dos alunos com os conhecimentos histo-
ricamente acumulados e contribuindo para 
construir as identidades dos estudantes”. Tal 
defi nição é mencionada no Parecer CNE/CEB 
nº 7/2010 (BRASIL, 2010b), referente às Dire-
trizes Curriculares Nacionais para a Educa-
ção Básica (BRASIL, 2010c).

Neste ponto, importa defi nir a concepção 
de currículo com a qual se vai lidar ao longo 
desta análise. Nesse sentido, em primeiro lu-
gar, afi rma-se o que se entende como a fun-
ção social da escola: proporcionar o acesso 
de todos a um tipo de conhecimento ao qual 
não se tem acesso em outro lugar, ao me-
nos quando se pensa na grande maioria da 
população. Portanto, a escolha do que será 
ensinado está diretamente ligada ao tipo 
de cidadão que se pretende formar: é uma 
escolha política. As discussões sobre o cur-
rículo, dessa forma, não podem se restringir 
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ao debate sobre a forma de organizar a escola e o trabalho de profes-
sores e alunos, ou mesmo sobre os métodos de ensino, sobre materiais 
didáticos ou mesmo sobre como avaliar a aprendizagem. Currículo é 
visto aqui como um processo que envolve muitas dimensões que, se 
consideradas isoladamente, não permitem a compreensão da sua com-
plexidade.

Esse conceito de currículo como um processo (GIMENO SACRISTÁN, 
2000) permite entender porque muitas das tentativas de melhorar a 
qualidade da educação por meio de reformas curriculares pouco se 
aproximam, quando o fazem, dos seus pretensiosos objetivos. Se pen-
sarmos no currículo como um processo que deve ser considerado nas 
múltiplas articulações entre suas dimensões, fica fácil perceber que as 
mudanças implicam uma abordagem bem mais complexa do que a 
que normalmente se conduz nos processos de conceber e implemen-
tar novas políticas curriculares.

É importante, portanto, identificar essas dimensões. São elas:

•	 Currículo prescrito – os documentos elaborados pelas esferas 
centrais para orientar o trabalho da escola;

•	 Currículo planejado – os materiais produzidos para uso por pro-
fessores e alunos nas escolas;

•	 Currículo organizado – a forma de organização no interior da es-
cola, que envolve arranjos de tempos, espaços, sujeitos e saberes;

•	 Currículo em ação – o conjunto de atividades desenvolvidas por 
professores e alunos nas salas de aula, na articulação entre esses 
agentes e o conhecimento a ser ensinado/aprendido;

•	 Currículo avaliado – os processos que explicitam o que é consi-
derado legítimo em termos de aprendizagem, expresso em me-
canismos que podem ser produzidos no âmbito interno ou no 
âmbito externo à escola.
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Na concepção de currículo em processo, é a 
articulação entre essas dimensões, nas quais 
atuam diversos agentes – desde os formula-
dores de políticas curriculares, passando pelos 
autores e editores de livros didáticos e outros 
materiais, chegando até os professores e 
elaboradores de avaliações externas à escola – 
que constitui o currículo real.

Na passagem de uma dimensão do currícu-
lo para a outra, os textos produzidos sofrem 
transformações ligadas ao conjunto das 
condições que configuram cada contexto. 
Assim, o texto produzido, por exemplo, no 
nível governamental – a prescrição curricu-
lar – é deslocado do seu contexto de pro-
dução e relocado num novo contexto – das 
editoras de livros didáticos que, com suas 
características distintas e seus interesses es-
pecíficos, moldarão um novo texto a partir 
do primeiro. E assim sucessivamente em to-
das as dimensões antes apontadas – e essas 
transformações, denominadas por Bernstein 
(1996, 2000) de recontextualização, envol-
vem a atuação de diversos agentes.

Do ponto de vista da formação que é de-
senvolvida nas escolas, Forquin (1993) res-
salta a incontestável relação entre educação 
e cultura afirmando que o “conteúdo que 
se transmite na educação é sempre algu-
ma coisa que nos precede, nos ultrapassa 
e nos institui enquanto sujeitos humanos, 
[portanto, a essa seleção] pode-se perfeita-
mente dar-lhe o nome de cultura”. Contudo, 
o autor não ignora a questão da escolha, ou 
seja, o que se escolhe e quem escolhe esse 

conteúdo: “reconheçamos, contudo, a par-
cela de arbitrário que implica um tal empre-
go da palavra ‘cultura’” (Op. cit., p. 10) – daí 
sua preocupação em aprofundar as muitas 
acepções do termo em sua abordagem. Mas, 
assumindo o papel da escola como instância 
de “transmissão cultural”, Forquin (1993, p. 
12) esclarece

Então, o que significa a palavra “cultura”, 
quando se fala da função de transmissão 
cultural da educação? Essencialmente, 
um patrimônio de conhecimentos e de 
competências, de instituições, de valores 
e de símbolos, constituído ao longo de 
gerações e característico de uma comu-
nidade humana particular, definida de 
modo mais ou menos exclusivo.
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Porém, Forquin (1993, p. 14) não enfatiza ape-
nas a forma pela qual a cultura marca a edu-
cação; importa-se também com as transfor-
mações que o processo de formação escolar 
vão operando sobre a cultura, de modo que

[…] pode-se dizer perfeitamente que 
a cultura é o conteúdo substancial da 
educação, sua fonte e sua justifi cação 
última: a educação não é nada fora da 
cultura e sem ela. Mas, reciprocamente, 
dir-se-á que é pela e na educação, através 
do trabalho paciente e continuamente 
recomeçado de uma “tradição docente” 
que a cultura se transmite e se perpetua: 
a educação “realiza” a cultura como 
memória viva, reativação incessante e 
sempre ameaçada, fi o precário e promes-
sa necessária da continuidade humana.

E ainda, como alerta da maior relevância, 
Forquin (1993, p. 15) destaca que na defi -
nição do currículo, se opera um recorte na 
cultura. Isso significa que a educação, de for-
ma mais ampla,

[…] transmite, no máximo, algo da cul-
tura, elementos de cultura, entre os quais 
não há forçosamente homogeneidade, 
que podem provir de fontes diversas, ser 
de épocas diferentes, obedecer a princí-
pios de produção e lógicas de desenvol-
vimento heterogêneos e não recorrer aos 
mesmos processos de legitimação. […] 
No que se refere mais particularmente à 
educação do tipo escolar, a consciência 
de tudo o que ela conserva do passado 
não deve encorajar a inconsciência de 
tudo o que ela esquece, abandona ou 
rejeita. A cada geração, a cada “renova-
ção” da pedagogia e dos programas, são 
partes inteiras da herança que desapa-
recem da “memória escolar”, ao mesmo 
tempo que novos elementos surgem, 
novos conteúdos e novas formas de sa-
ber, novas confi gurações epistêmico-di-
dáticas, novos modelos de certeza, novas 
defi nições de excelência acadêmica ou 
cultural, novos valores.
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É necessário pensar também na transforma-
ção daquilo que constitui o objeto dessa se-
leção cultural, notadamente o conhecimen-
to especializado, ligado às diversas áreas do 
conhecimento, na constituição do conheci-
mento escolar. E, sem dúvida, não se pode 
deixar de enfatizar que à escola cabe não só 
a abordagem do conhecimento especiali-
zado como, também, o tratamento de uma 
série de normas de conduta, valores e dispo-
sições considerados legítimos para a forma-
ção do cidadão.

Igualmente é preciso destacar o já ampla-
mente reconhecido papel desempenhado 
pelos professores no acompanhamento e no 
apoio aos alunos para que consigam identifi-
car pontos de contato entre o que já sabem 
sobre determinado fenômeno que está sen-
do objeto de estudo e o conhecimento novo, 
que aos poucos lhes vai sendo apresentado. 
Nesse processo, não se trata apenas de sim-

plificar o conhecimento especializado para 
garantir a compreensão por parte dos alunos, 
mas de um processo muito mais complexo e 
que, portanto, implica sérias discussões sobre 
a formação desse professor e sobre as condi-
ções nas quais desenvolve seu trabalho.

Cortesão e Stoer (2003) afirmam que esse 
espaço para a transformação por parte dos 
professores é crucial para que se possa fa-
zer a gestão da diversidade na escola. Esses 
autores tratam, por exemplo, dos saberes 
que o professor deve acionar para selecio-
nar conteúdos e formas de abordagem vi-
sando a aprendizagem de um determinado 
grupo de alunos, sempre marcado pela di-
versidade. Nesse sentido, ressaltam que, ao 
fazer essas seleções, os professores precisam 
acionar dois tipos de conhecimentos: (1) 
aqueles que levantam a partir do reconhe-
cimento das especificidades do grupo – que 
envolvem, portanto, um mapeamento de 
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múltiplas características dos alunos e da co-
munidade na qual vivem, de natureza socio-
lógica, psicológica, cognitiva, emocional etc. 
e (2) conhecimentos envolvidos na recria-
ção de conteúdos e na concepção de uma 
metodologia adequada aos contextos e aos 
tipos de alunos. Este, para os autores, repre-
senta um cruzamento fecundo e original do 
conhecimento especializado com os contri-
butos das teorias do currículo, das didáticas 
das diferentes disciplinas etc. Trata-se, assim 
de duas transformações que são conduzi-
das no processo de recontextualização que 
se desenvolve na atuação do professor: do 
conhecimento especializado num novo tex-
to com base nos conhecimentos prévios dos 
alunos e no processo pedagógico, com base 
nas ciências da educação. Constitui-se, por-
tanto, sob a batuta do professor e com base 
no conhecimento sócio-antropológico de 
sua turma, um espaço de tradução cultural.

Constata-se a necessidade de que esse im-
portante espaço de recontextualização, de 
transformação dos textos de forma coerente 
com as características dos grupos de alunos 
e das escolas, seja garantido e valorizado do 
ponto de vista da elaboração de políticas 
educacionais. Isso, por conseguinte, exige 
a atuação em muitas frentes (1) na busca 
por uma sólida formação inicial e continua-
da dos professores da escola básica – o que 
implica profunda discussão acerca do que 
conferiria tal solidez –, (2) na valorização do 
professor, expressa inclusive, mas não uni-
camente, na remuneração desses agentes, 
passando, também, pelo respeito e pela con-
sideração do trabalho desenvolvido por eles 
e pelas escolas nas proposições de políticas 
educacionais, e (3) no apoio governamental, 
em especial das instâncias locais, no que se 
refere ao acompanhamento das escolas e à 
articulação do seu trabalho com o de outras 
instituições sociais.

A título de síntese, portanto, na apresentação 
do conceito de currículo em processo, bem 
como da complexidade de uma análise que 
nele se paute, afirmou-se que a função da 
escola é proporcionar acesso a um conheci-
mento não disponível, para a maioria da po-
pulação, em outros contextos além do esco-
lar. Este conteúdo da educação, que envolve 
elementos do conhecimento especializado e, 
também, um lote de saberes ligados aos valo-
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res, normas, disposições e procedimentos que norteiam a vida numa sociedade, em determinado 
contexto, deverá ser apresentado a um público muito diversifi cado. Defendeu-se que, na produ-
ção do conhecimento escolar, o papel do professor é central e que as escolas devem ser apoiadas 
em suas iniciativas e assistidas pelas secretarias de educação no sentido de buscar a coerência 
e a viabilidade das suas ações em relação ao plano formativo expresso nos seus projetos peda-
gógicos, que, sem dúvida, se articulam com as defi nições curriculares mais amplas assumidas 
nas esferas governamentais. Mas, claro, essa articulação terá especifi cidades e assim deve ser. 
Quanto mais detalhadas as defi nições/orientações centrais, menor é o espaço para esses ajustes 
locais, absolutamente indispensáveis quando se pensa nas características muito diferenciadas 
nas quais escolas, professores e alunos desenvolvem seus papéis.

Sobre as escolhas 
curriculares da Rede 
Municipal de Ensino de 
Porto Alegre

Considerando que o documento que resul-
tará do processo em desenvolvimento expli-
citará determinadas escolhas referentes ao 
que deve ser priorizado no currículo escolar, 
é importante trazer elementos que permi-
tam compreender o que se vem valorizando 
nas propostas curriculares produzidas pela 
Secretaria Municipal de Educação de Porto 
Alegre ao longo do tempo. Antes dessa in-
vestida na história das propostas curricula-
res do município, porém, vale delinear um 
panorama mais amplo do campo do currícu-
lo no Brasil.

O campo do currículo no Brasil

Destaca-se aí que a década de 1980 carac-
terizou-se por um intenso movimento de re-
novação curricular, em especial nas regiões 
Sudeste e Sul do Brasil, a partir de eleições 
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de governos de oposição ao regime militar. Segundo Moreira (2000, p. 111), “a 
intenção prioritária” desse movimento foi

[…] melhorar a qualidade do ensino oferecido na escola pública e redu-
zir as altas taxas de repetência e evasão escolar que penalizavam, domi-
nantemente, as crianças das camadas populares. Procurava-se, também, 
incentivar a participação da comunidade escolar nas decisões, de forma 
a superar-se o autoritarismo de reformas anteriores, com frequência im-
postas de “cima para baixo. (grifos nossos)

Nessa década, as reformas curriculares se apoiaram em duas principais linhas teó-
ricas: a educação popular, especialmente referenciada nos estudos de Paulo Freire, 
e a pedagogia crítico-social dos conteúdos, embasada centralmente nos escritos 
de Dermeval Saviani. As duas linhas tinham como ponto comum a afirmação da 
necessidade de “teorizar a partir da situação específica da realidade educacional 
brasileira” e a “urgência de se construir uma escola de qualidade para os alunos 
das classes populares” (MOREIRA, 2000, p. 111). Mas, os pontos de divergência 
eram bastante marcados e merecem algum aprofundamento.

Para a pedagogia crítico-social dos conteúdos, era importante ter “programas 
oficiais a serem desdobrados pelos professores, consideradas as condições da 
escola, as experiências dos alunos, bem como as situações didáticas específi-
cas às diferentes séries e matérias” (Op. cit., p. 112). Assim, as reformas levadas 
a cabo nos estados de Minas Gerais e São Paulo, nela fundamentadas, empe-
nharam-se basicamente em “oferecer aos alunos das camadas populares um 
bom ensino e em democratizar o espaço escolar” (MOREIRA, 2000, p. 112). Não 
se tratava de questionar a organização disciplinar e tampouco as disciplinas 
escolares em si.

Já a outra linha, da educação popular, valorizava “o saber popular, dele buscava 
partir e o empregava no processo de conscientização das camadas subalternas”. 
De acordo com essa perspectiva, “os currículos […] deveriam ter como eixo orga-
nizador as necessidades e as exigências da vida social, não as disciplinas escola-
res” (Op. cit., p. 114). O Rio de Janeiro é um exemplo de estado que construiu sua 
proposta com base nessa perspectiva, embora o autor destaque que, nessa ex-
periência: “as disciplinas e os métodos de ensino tradicionais foram basicamente 
preservados e associados a diferentes atividades culturais, pautadas pelo respei-
to à cultura popular” (MOREIRA, 2000, p. 115).
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Sobre a década de 1980, Moreira (2000, p. 116) conclui que, no âmbito 
dessas propostas curriculares alternativas,

Em decorrência dos estímulos das administrações em pauta e/ou da mobilização do profes-
sorado, em consonância com a organização da sociedade civil na década de 1980, criaram-se 
alguns espaços para novas relações entre escolas e secretaria, entre os diversos sujeitos da 
escola, bem como entre a escola e a comunidade. […] O esforço por instituir a democracia na 
escola contribuiu para reverter, ao menos parcialmente, o autoritarismo das reformas oficiais 
da ditadura, conduzidas por “comissões de notáveis” que, sem a participação dos sujeitos 
diretamente interessados, elaboravam “pacotes” dificilmente “digeríveis” nas escolas.

Outro texto que nos permite entender um 
pouco mais sobre o panorama mais amplo 
de produção de propostas curriculares no 
país entre as décadas de 1980 e 1990 pre-
tendeu desenvolver uma comparação entre 
dois relatórios de pesquisa que focalizaram 
propostas curriculares de estados e muni-
cípios brasileiros (GALIAN, 2014). Nele, são 
ressaltadas permanências e mudanças iden-
tificadas na produção desses documentos, 
de um período ao outro. O primeiro relató-
rio, desenvolvido pela Fundação Carlos Cha-
gas, sob a coordenação de Elba de Sá Bar-
retto, em 1995, permite reconhecer algumas 
características de propostas elaboradas no 
final da década de 1980. O segundo, pro-
duzido no âmbito do Projeto Currículo em 
Movimento, do MEC, e coordenado por Ma-
ria das Mercês Ferreira Sampaio, em 2010, 
focalizou propostas desenvolvidas nos anos 
finais da década de 1990 e na primeira déca-
da dos anos 2000.

Sobre o teor desses relatórios e, portanto, 
das propostas curriculares analisadas nos 
dois contextos distintos, Galian (2014, p. 
663) destaca que

[…] foram identificadas importantes mu-
danças […]: a afirmação, no relatório de 
2010, da garantia de um maior espaço para 
a participação de diferentes agentes – nota-
damente de professores das redes públicas 
de ensino – no debate em torno do currículo 
e a indicação de um movimento de valoriza-
ção e busca por articulação entre as discipli-
nas escolares, com a tendência de, na práti-
ca, isso se restringir à parte dos documentos 
na qual se faz a declaração de intenções. 
Como permanências importantes, desta-
cam-se: a escolha da principal fundamen-
tação teórica, em torno dos princípios do 
construtivismo, e o ainda insuficiente apro-
fundamento nas questões relativas à diver-
sidade e à pluralidade cultural.
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Ainda no que diz respeito às permanências, Galian (Op. cit., p. 663) 
aponta a ênfase na organização do currículo por disciplinas e na avalia-
ção de caráter formativo, com a observação de que se pode:

[…] identifi car uma ênfase no relatório de 1995 em relação à con-
sideração da bagagem cultural trazida pelo aluno e à melhoria 
da qualidade do ensino por meio da análise contínua do processo 
desenvolvido por ele, enquanto, no relatório de 2010, destaca-se a 
importância da avaliação como meio para verifi car o alcance das 
habilidades elencadas, assumidas, talvez, como objetivos do ensino 
e norteadoras dos sistemas de avaliação externa.

Em pesquisa mais recente realizada, em 2015, pelo Centro de Estudos 
e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), com 
o apoio da Fundação Victor Civita (FVC), intitulada “Currículos para os 
anos fi nais do ensino fundamental: concepções, modos de implanta-
ção e usos”, a partir do recorte das políticas curriculares dos estados 
brasileiros e do Distrito Federal destinadas aos anos fi nais do ensino 
fundamental foram delimitados objetivos e procedimentos que re-
sultaram em trê s estudos independentes, mas articulados (CENPEC, 
2015). Buscando uma análise das propostas curriculares mais recentes 
no Brasil, dois desses estudos trazem importantes contribuições para 
esse esforço inicial de delineamento de um panorama mais amplo do 
campo do currículo no Brasil.

O primeiro deles, que teve como objeto de estudo os documentos 
curriculares de 23 estados e do Distrito Federal, também estabele-
ceu um paralelo entre esses dados e a pesquisa realizada, em 
2009, por Sampaio e colaboradores (2010) “que examinou 
documentos curriculares dos diferentes estados e de um 
nú mero expressivo de municí pios que fazem parte do gru-
po dos 200 mais populosos do paí s” (CENPEC, 2015, p. 18). O 
estudo identifi cou um movimento recente, e intenso, de renova-
ç ã o das propostas curriculares em relaç ã o à s analisadas em 2009 por 
Sampaio, sendo tal movimento caracterizado por: uma produção e im-
plementação que passam a estar circunscritas a um conjunto mais am-
plo de medidas – como “avaliaç õ es externas (Cf. GIMENES et al., 2013), 
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da elaboraç ã o e distribuiç ã o de materiais di-
dá ticos (BATISTA; COSTA VAL, 2004) e de uma 
inicial, mas progressiva, implantaç ã o de me-
didas de responsabilizaç ã o (BROOKE, 2013)” 
(CENPEC, 2015, p. 28); e por novos princípios, 
com uma tendência de diminuição do foco 
sobre os fundamentos e fi nalidades e maior 
detalhamento de conteú dos e orientaç õ es 
didá ticas, atuando, assim, sobre “os elemen-
tos do processo de ensino-aprendizagem” 
(CENPEC, 2015, p. 54-55), reiterando-se adi-
cionalmente que

Se, em anos anteriores, os modelos subja-
centes a essa construç ã o davam origem a 
documentos de natureza mais geral, que 
apresentavam fundamentos, princí pios, 
bem como “competê ncias” e “conteú dos” 
de modo mais amplo, os modelos ora 
postos em prá tica conduzem a uma apre-
sentaç ã o mais explí cita e pormenorizada 
de conteú dos, seja na forma de matriz, 
que evoca, em certos casos, o formato 
da matriz de avaliaç ã o do Saeb, seja na 
forma de grade curricular, que sinaliza 
uma progressã o de conteú dos que pode 
ir do ano ao bimestre, neste caso, espe-
cialmente quando se trata de Lí ngua 
Portuguesa e Matemá tica.

Já o segundo estudo – que analisou 16 do-
cumentos curriculares com o intuito de 
apreender tanto as concepç õ es que orien-
tavam tais produções quanto a forma como 
os conteú dos dos componentes curricula-
res eram abordados, fazendo neste último 
caso um recorte para seis estados brasileiros 
– evidenciou a predominância de uma “ló -
gica disciplinar que predomina sobretudo 
na organizaç ã o dos ‘conteú dos’, mesmo que 
organizados em á reas e ainda que alguns es-
tejam iniciando experimentos de formas de 
integraç ã o e de interdisciplinaridade.” (Op. 
cit., p. 152).

Ademais, os resultados do estudo indicam 
tentativas de “inovaç ã o ou rompimento com 
perspectivas mais tradicionais de abordagens 
de conteú dos em vá rias disciplinas”, mas ain-
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da sendo identificada como fraca a “presença 
de “conteúdos” que promovam a construção 
de identidades plurais nas várias disciplinas 
que compõem os documentos curriculares 
analisados” (CENPEC, 2015, p. 151):

A “diversidade” tende a aparecer dos 
seguintes modos: como “conteúdos” que 
se ensina para os próprios “diversos” 
(quilombolas, indígenas, adultos); como 
orientação geral explícita nos textos 
iniciais dos documentos curriculares; 
associada a indicações de que as escolas 
e professores procedam ao trabalho de 
identificar os modos pelos quais será tra-
tada, sem que haja explicitação de estra-
tégias e critérios de operacionalização.

Propostas curriculares na 
Rede Municipal de Ensino de 
Porto Alegre

Diante desse quadro mais amplo, a análise 
agora se volta para a produção de propostas 
curriculares na Rede Municipal de Ensino de 
Porto Alegre, desde meados da década de 
1990. Mais uma vez, Moreira (2000, p. 118) 
contribui para essa reflexão, ao se referir às 
propostas curriculares alternativas produzi-
das nessa década, considerando que tais do-
cumentos, embora
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[…] influenciados pelos estudos culturais, pelo pós-modernismo e pelo pós-estruturalismo, 
[…] preservaram a preocupação com o conhecimento escolar, abordando ainda temas 
como: o nexo poder-saber no currículo, a transversalidade no currículo, novas organizações 
curriculares, as interações no currículo em ação, o conhecimento e o cotidiano escolar como 
redes, o currículo como espaço de construção de identidades, o currículo como prática de 
significação, a expressão das dinâmicas sociais de gênero, sexualidade e etnia no currículo, 
o multiculturalismo. […] A penetração do que vem sendo chamado de teorização pós-crítica 
nas propostas curriculares no Brasil, nos anos 90 limitou-se a algumas sugestões sobre multi-
culturalismo, gênero e sexualidade.

Como exemplo de experiências que se opu-
nham ao caráter centralizador assumido 
pelo MEC, em especial com a publicação dos 
PCN, no final dos anos 1990, o autor se refere 
ao que viveram quatro municípios: São Pau-
lo (1989-1992), Rio de Janeiro (1993-1996 e 
1997-2000), Belo Horizonte (1993-1996) e 
Porto Alegre (a partir de 1994). Neste últi-
mo município, foi organizada uma propos-
ta político-pedagógica denominada Escola 
Cidadã que, segundo Alavarse (2007), pro-
curando demarcar o combate à evasão e à 
repetência como forma de garantir o acesso 
ao conhecimento principia-se por centrali-
zar a importância do currículo.

Em documento no qual se resgata o proje-
to Escola Cidadã, a Secretaria Municipal de 
Educação de Porto Alegre (SMED) conside-
rou a necessidade de “pensar em alternati-
vas viáveis para estabelecer contrapontos ao 
discurso político-pedagógico hegemônico” 
que acabava por impor “uma lógica de pen-
samento alinhada aos fundamentos de uma 
educação conservadora, mas que se preten-

de eficiente em função de sua ‘objetivida-
de para ensinar e avaliar’” (PORTO ALEGRE, 
2003, p. 3).

Entendendo a necessidade de repensar seu 
modelo não apenas em seu recorte organi-
zacional, mas também pedagógico, para dar 
conta de uma educação pública que passou 
por um processo de ampliação de seu aces-
so, a SMED demarca como imprescindível 
considerar a “esfera política e cultural asso-
ciada a uma outra concepção epistemológi-
ca”, sistematizando um documento que ao 
discutir sua “Proposta Político-Educacional 
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para Organização do Ensino e dos Espaços-
Tempos na Escola Municipal” tem como pri-
meiro tópico a concepção de currículo. No 
documento (PORTO ALEGRE, 2003, p. 10) é 
demarcado que o currículo de uma escola

[…] se expressa através de um conjunto de atividades que de maneira direta ou indireta 
interfere no processo de criação, produção, transmissão e assimilação do conhecimento.

Nessa perspectiva o currículo é pensado em seu sentido mais abrangente, o qual insere as 
atividades teórico-práticas presentes na vida escolar e o processo de desenvolvimento da 
aprendizagem, dentro e fora do espaço restrito da escola; portanto, não cabe pensar nas vi-
vências escolares e extra-escolares como experiências dissociadas e até mesmo antagônicas.

Desse modo, baseando-se em uma perspec-
tiva processual do currículo, que permitisse 
um movimento dialético de ação-refl exão-a-
ção, a proposta estruturava o ensino funda-
mental em ciclos. No documento (Op. cit., p. 
12) é sublinhado que

As escolas que se organizam por ciclos 
(seja no Brasil ou no exterior) têm de-
monstrado que essa maneira de estrutu-
ração curricular promove um continuum 
no processo de ensino-aprendizagem pelo 
qual passam os educandos, o planeja-
mento e a prática pedagógica dos educa-
dores, isto é, o conjunto da prática escolar. 
Assim, os Ciclos de Formação contribuem 
para que sejam respeitados o ritmo, o 
tempo e as experiências de cada educan-
do, facilitando a organização coletiva e 
interdisciplinar da escola.
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Para Moreira (2000, p. 121-122) no projeto Escola Cidadã “a marca dis-
tintiva [foi] o trabalho com temas geradores ou complexos temáticos”. 
Sobre essa escolha, o autor ressalta aspectos que foram alvo de críticas 
e, por outro lado, de elogios. No que tange às críticas, o autor demarca 
que os temas de conotação social, “por se pautarem no que Paulo Freire 
preconiza para programas de educação de adultos”, acabam não abran-
gendo adequadamente aquilo que é singular ao interesse infantil, bem 
como as diferenças entre as faixas etárias. Referindo-se aos escritos de 
Barretto (1998), Moreira (Op. cit.) alerta para os riscos nos cursos que 
possuem longa duração uma vez que “o emprego do mesmo tema tor-
na tênue o fi o condutor que deve assegurar o progresso e a abordagem 
dos conteúdos”, o que pode ter como consequência tanto “o recurso à 
sequência tradicional de conteúdos, como a falta de sistematização e a 
superfi cialidade no seu tratamento”. O autor destaca, ainda, as posições 
de outros críticos quanto ao fato de “a utilização das disciplinas tradicio-
nais no estudo de temas geradores, com seus territórios ainda delinea-
dos, [manter] a fragmentação que se pretendia evitar”.

Em face de propostas curriculares alternativas, Moreira (2007, p. 289) as 
analisa criticamente e pondera sobre a possibilidade de que a associação 
entre a “supervalorização do aluno e de suas experiências culturais” e a 
“secundarização do conhecimento escolar”, encontradas pelo autor no 
discurso dessas propostas, crie um contexto de segregação das crianças 
das camadas populares que as demarque como “incapaz[es] de apreen-
der conteúdos formais das disciplinas científi cas”, o que acabaria por re-
duzir “suas possibilidades de autonomia na sociedade”.

Quanto à avaliação positiva sobre os temas geradores ou complexos temá-
tico, Moreira (2000) afi rma que costumam produzir “efeitos positivos” e em 
razão disso são elogiados. Segundo o autor, “ao elaborar seu planejamento, 
a partir dos problemas selecionados, cada professor precisa defi nir e justifi -
car a importância de certos conteúdos de suas disciplinas” (Op. cit., p. 122), o 
que é potencialmente relevante para a qualifi cação do processo de ensino.

Estando ainda o projeto Escola Cidadã em desenvolvimento, Moreira 
(2000) já reunia elementos de crítica e de valorização dessa experiência 
conduzida em Porto Alegre, que se estendeu até 2004. Em nota, o autor 
destaca a importância da continuidade da gestão municipal, que teria 
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permitido o que denomina de “sucesso da Es-
cola Cidadã” e as importantes ações de forma-
ção continuada desenvolvidas em seminários 
nacionais e internacionais. O que parecia unir 
as abordagens teóricas difundidas nesses se-
minários – inicialmente mais ligadas aos es-
tudos culturais e à perspectiva pós-moderna 
e pós-estrutural e, depois, mais voltadas para 
questões políticas e pedagógicas –, até 1999, 
para Moreira (2000, p. 133)

[…] eram posicionamentos políticos comuns: a valorização da escola; o compromisso com 
a democratização da sociedade e com a socialização do conhecimento; a defesa da parti-
cipação da comunidade nas decisões; a rejeição aos princípios pedagógicos pautados em 
preceitos neoliberais; o respeito ao universo cultural do aluno; a quebra de barreiras entre 
a cultura erudita e a cultura popular. A partir de 2000, as abordagens se aproximam, con-
figurando uma clara opção pelo enfoque crítico na análise das questões educacionais e 
pedagógicas.

Alavarse (2007) também destaca o potencial 
dessa proposta para o lugar que avaliação 
deve ocupar na escola, que é o de um pro-
cesso que não pode “centrar-se no aluno, 
mas, sim, voltar-se para a escola como um 
todo, ressaltando-se seu caráter processual, 
contínuo, participativo, diagnóstico e inves-
tigativo, para permitir um redimensiona-
mento da ação educativa, quando necessá-
rio”. O autor problematiza, ainda, trazendo 
a posição de Andréa Krug (2002) ao estudar 
as iniciativas desenvolvidas na rede muni-
cipal de Porto Alegre, que é também nessa 
reorganização do currículo, articulada com 
os grupos de idade, que se poderia superar 
o questionamento sobre as dificuldades que 

os ciclos impõem ao processo pedagógico 
ao não comporem as turmas por proximida-
de de domínio cognitivo. No caso dos com-
plexos temáticos, os conteúdos não são de-
finidos completamente de fora para dentro; 
ao contrário, procuram envolver os alunos 
em sua definição e delimitação, o que, por si, 
já induz outra relação com o conhecimento.

Para Santos e Gandin (2013), a Escola Cidadã 
representou uma mudança significativa na 
educação desenvolvida na Rede Municipal 
de Ensino de Porto Alegre – ainda que reco-
nheçam as inúmeras tensões que estiveram 
presentes ao longo de todo o seu processo 
de implementação. Entretanto, analisando 
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os desdobramentos dessa proposta nos últimos anos, tais autores cons-
troem uma perspectiva de entendimento, na qual enfatizam as mudan-
ças nos discursos e nas práticas desenvolvidas nas escolas da Rede Mu-
nicipal de Ensino de Porto Alegre. Para eles (Op. cit., p. 396-397),

Atualmente, apesar de a proposta pedagógica da Escola Cidadã constar ainda do ponto 
de vista legal como o documento referência para as escolas de Porto Alegre […] muitas de 
suas ações e diretrizes foram abandonadas ou modificadas. Além de um claro enfraqueci-
mento da prática dos Ciclos de Formação no decorrer deste tempo, outra importante mu-
dança ocorreu no campo do currículo. Não há relatos na RME de que alguma escola ainda 
organize o seu currículo por Complexos Temáticos e tampouco houve, durante as gestões 
investigadas, uma política curricular norteadora do ponto de vista teórico-metodológico.

Heckert (2004, p. 273), por sua vez, pesqui-
sou os embates e tensões na implementa-
ção das “propostas político-pedagógicas” de 
Porto Alegre com a Escola Cidadã, a Escola 
Plural, em Belo Horizonte, e a Escola Cabana, 
em Belém, o intuito foi “apreender os pontos 
de tensão [...] que poderiam nos dar pistas 
dos processos que hoje atravessam as prá-
ticas educacionais nas escolas públicas”. A 
autora destaca que mesmo que tais propos-
tas tenham sido articuladas “a partir de um 
intenso processo de discussão com os pro-
fissionais da educação e usuários da escola” 
emergiram no processo de implementação 
embates que “se forjam em torno da implan-
tação das políticas educacionais”. Nesse to-
cante, o levantamento realizado pela autora 
identificou na formulação e na implementa-
ção dessas propostas “descompassos entre 
as equipes dirigentes das secretarias de edu-
cação e as escolas, como também no interior 
das próprias escolas e secretarias”. Segundo 
Heckert (2004, p. 249),

Tais descompassos são atravessados por 
questões de várias ordens. Os processos 
eleitorais que em alguns casos parecem 
impor a necessidade; a diversidade de 
concepções político-pedagógicas dos 
profissionais da educação; as práticas 
educacionais cristalizadas em modos 
“bancários” de transmissão do conhe-
cimento; os compromissos assumidos 
pelas administrações municipais em 
formular políticas de governo em conso-
nância com princípios que consideram 
relevantes; as mudanças de equipe em 
virtude de eleições de novos prefeitos, 
mesmo que estes sejam vinculados ao 
mesmo partido político; os meios de tra-
balho existentes, bem como os que são 
possíveis de serem criados, para que se 
dê conta da proposta político-pedagógi-
ca alinhavada; dentre outros.
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Ao trazer a fala de sujeitos entrevistados sobre os embates em torno 
da implementação, a autora destaca questões que se expressam como 
“resistência por parte de professores” em modifi car o funcionamento da 
escola, em reverter concepções, bem como o “medo de perda de alguns 
privilégios”. Porém, ela indica a necessidade de cautela ao analisar essas 
tensões, uma vez que entende que: “lidar com os embates que se forjam 
nos processos de implementação das políticas educacionais, remeten-
do-os à pura reação e oposição contribui para esvaziar e desqualifi car 
tais embates” (HECKERT, 2004, p. 250). Nesse sentido, pondera que para 
alguns educadores, por exemplo, a recusa não se concentrava no que 
estava sendo proposto pelas Secretarias, mas sim, na “falta de informa-
ção e de condições para efetivarem algumas mudanças” (Op. cit., p. 252).

Algumas críticas também recaíram sobre a política de formação perma-
nente dos educadores. Para Azevedo (2000), embora muitos avanços 
e conquistas tenham acontecido nesse âmbito, ainda permanecia um 
discurso de punição e repressão “como ‘solução pedagógica’”. Entre as 
difi culdades delimitadas pelo autor, estão aspectos como a “superação 
da concepção de avaliação classifi catória e seletiva”, a “identifi cação das 
concepções emancipatórias que valorizam e perseguem o avanço con-
tínuo do aluno”, e a “compreensão das necessidades pedagógicas decor-
rentes das diversidades das relações sócio-culturais das comunidades”.

Remetendo a período posterior, Santos e Gandin (2013) referem-se a 
dois momentos distintos em sua análise: o primeiro corresponde ao pe-
ríodo de 2005-2008, o segundo ao período de 2009-2012. São recortes 
temporais marcados por orientações teóricas e políticas diferentes. Os 
autores (Op. cit., p. 401) descrevem o primeiro período como um mo-
mento e que se assumiu “uma política curricular denominada [...] de pro-
grama vazio. [...] o que não signifi cava, entretanto, uma ausência de polí-
tica curricular. [...] O principal argumento para essa prática era dar maior 
autonomia às escolas”. Porém, Santos e Gandin (2013, p. 402) afi rmam 
que o espaço de autonomia das escolas gerou resultados díspares no 
que se refere aos processos de escolha do que comporiam o currículo a 
ser implementado, decorrendo disso que “[…] algumas escolas da RME 
de Porto Alegre conseguiram organizar construções coletivas e poten-
tes baseadas na atuação dos seus atores e na sua própria trajetória. Ou-
tras se sentiram perdidas e não sabiam que rumo tomar”.
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Com a estruturação dessa nova política curri-
cular – em um contexto de mudanças na ad-
ministração municipal, diante de uma nova 
gestão que se iniciou em 2005, em oposição 
à anterior –, identifi ca-se “uma importante 
mudança na cidade de Porto Alegre e na sua 
rede de ensino” (SANTOS, 2016, p. 6). Assim, 
em 2011, a Diretoria Pedagógica do ensino 
fundamental da SMED publicou, “em con-
sonância com uma construção coletiva de 
orientações curriculares”, o documento “Re-
ferenciais Curriculares para o Ensino Funda-
mental da Rede Municipal de Ensino de Por-
to Alegre”. Tal documento foi apresentado 
como “[...] texto-base para as discussões em 
torno do tema Metodologia e/ou estratégias 
didático pedagógicas”, a ser “debatido, ana-
lisado e complementado” de modo a gerar 
“um documento curricular fruto do trabalho 
e da autoria da Rede Municipal de Ensino” 
(PORTO ALEGRE, 2011, p. 03). Em sua apre-
sentação, a SMED destaca que

O surgimento da proposta deu-se a partir da constatação de que as 
ideias geradas em férteis materiais produzidos na Rede poderiam ser 
mais bem compreendidas e desenvolvidas no cotidiano escolar median-
te documentos que expressassem sugestões de temáticas e formas de 
desenvolvimento das mesmas no decorrer dos ciclos, propondo uma 
linha de ação comum a todo a RME. Também, percebeu-se que o desen-
volvimento curricular, não deveria perder de vista processos curricula-
res e avaliativos mais específi cos, garantindo a equidade no acesso e no 
domínio dos instrumentais e conteúdos valorizados para a inserção em 
um mundo marcado pelo conhecimento e pela tecnologia.

O documento postula que o currículo, além 
de expressar os conteúdos de ensino, “esta-
belece, também, a ordem de sua distribui-
ção” (Op. cit., p. 7), de modo que:
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[...] através do conjunto de seus conteúdos, de seu formato e das práticas que cria em torno 
de si que o currículo, como expressão do projeto de cultura e socialização, cumpre as suas 
funções. [...] o currículo pode ser entendido como sendo constituído por todas aquelas ati-
vidades e iniciativas decorrentes do contexto, por meio das quais ele é criado, planejado, 
adotado e experimentado; pelo conteúdo (o que é ensinado e aprendido); pela forma como 
é oferecido (métodos de ensino e aprendizagem); pelo modo de ser avaliado (ex.: provas, 
trabalhos); assim como por todos os recursos e materiais que o configuram (ex.: livro-texto, 
aparelhos e equipamentos, planos e manuais do professor).

Entendendo o currículo como resultado de um processo que, também, re-
flete interesses mais amplos da sociedade onde é constituído, o documen-
to apresenta objetivos de cada ciclo, de cada área e de cada componente 
curricular e, para cada um destes, demarca competências e habilidades 
específicas, “ligadas às possibilidades de aprendizagem” a serem desenvol-
vidas em cada ciclo, porém destaca que “Apesar de manter a organização 
disciplinar (possibilidades de aprendizagem), as diretrizes do currículo em 
questão deixam claro que o foco do trabalho pedagógico não pode ficar 
centrado nos componentes curriculares” (PORTO ALEGRE, 2011, p. 15).

Com efeito, a perspectiva curricular condensada no Caderno 9 da Escola 
Cidadã (PORTO ALEGRE, 2003), mediante sua organização em ciclos, não 
pode ser ignorada nos debates e reflexões que o presente documento visa 
fomentar. Como parte importante da história da Rede Municipal de Ensino 
de Porto Alegre, a retomada dessa experiência, bem como dos seus desdo-
bramentos e das críticas a ela associadas, é entendida como uma das for-
mas de operarmos um salto de qualidade com vistas à educação integral. 
Se nas proposições de ciclos a temática da educação integral não aparecia 
explicitamente, no entanto, mesmo que com possíveis limitações, essas 
proposições, como indicado por Alavarse (2009), consolidaram a noção de 
que uma escola de sucesso para todos deve incidir, incontornavelmente, 
em dois aspectos: o currículo e o tempo escolar. No que tange ao currículo, 
a perspectiva mais salientada foi a da necessidade de sua ampliação, para 
garantir um repertório de experiências escolares que colocassem seus alu-
nos em novos patamares de aprendizagem.

Com vistas ao tempo escolar, os ciclos, ainda que não ignorassem a am-
pliação da jornada diária, agora marca do tempo escolar advinda com 
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a adoção da educação integral, expuseram 
a falta de articulação curricular ao longo da 
escolarização, como uma das consequências 
negativas da seriação. Em face disso, ganha 
densidade a preocupação com a integração 
nesse percurso, para o que é indispensável 
que as equipes escolares, com formas e ini-
ciativas, manifestas nos projetos político-pe-
dagógicos, busquem a articulação do traba-
lho educativo. Aliás, a esse respeito, Azanha 
(2006, p. 92) pondera que aí reside a razão 
primordial para se justificar a demanda de 
autonomia escolar, “para revelar a essência 
da escola, ou seja, autonomia da tarefa edu-
cativa”.

Adicionalmente, essa abordagem da orga-
nização curricular é aquela que empresta à 
avaliação institucional os argumentos para 

que se coloque como avaliação formativa, 
aquela que torna imprescindível a retomada 
e a revisão de atividades educativas se o su-
cesso de todos os alunos é o objetivo, vincu-
lando a avaliação da aprendizagem às con-
dições, institucionais e materiais, nas quais o 
ensino e a aprendizagem ocorrem.

Considera-se que assim será possível articu-
larmos, ademais dos conteúdos curriculares 
– seu cerne, afinal –, a dimensão temporal 
do trabalho escolar, tanto na extensão da 
escolarização – no caso o ensino fundamen-
tal, em segmentações que estabelecem ho-
rizontes para os objetivos de aprendizagem 
–, quanto no dimensionamento do trabalho 
pedagógico na jornada diária, agora pensa-
da em sua ampliação, uma das marcas atuais 
na caracterização da educação integral.
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Do que se está 

desenvolvendo na 

Rede Municipal de Ensino 

de Porto Alegre

Para apreender o trabalho desenvolvido na Rede Municipal de Ensino 
de Porto Alegre em torno da educação integral e, assim, conhecer de 
forma mais contextualizada e detalhada tal experiência, este tópico 
reúne os elementos levantados a partir do trabalho de identificação e 
análise da iniciativa vivenciada nessa rede, abrangendo em sua leitura, 
também, a percepção dos sujeitos nela envolvidos. Para tanto foram 
utilizadas técnicas e instrumentos de coleta de dados, de modo que 
os procedimentos metodológicos abrangeram fontes para análise do-
cumental e entrevistas com os gestores da SMED e com os diferentes 
sujeitos das escolas e instituições conveniadas.
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As escolhas feitas para guiar esse trabalho 
mostram-se coerentes com duas ideias de-
correntes da exposição anterior: (1) a edu-
cação integral deve buscar a articulação de 
discursos e práticas que fomentem uma for-
mação ampla e consistente dos estudantes, 
que permita o acesso a um conjunto de co-
nhecimentos que venham a possibilitar uma 
leitura crítica e relacional do mundo – poden-
do ser facilitada pela ampliação da jornada 
escolar, mas exigindo muito mais do que isso 
–, e (2) o currículo é um processo complexo 
que resulta do entrelaçamento das ações de-
senvolvidas por diferentes agentes em distin-
tas dimensões. Assim, os itens a seguir visam 
contribuir para a caracterização do currículo 
em desenvolvimento nas escolas municipais 
de Porto Alegre, entendendo esse reconhe-
cimento como condição para a apresentação 
de qualquer proposta de adequação e/ou de 
mudança dos rumos até então assumidos.

O primeiro aspecto salientado diz respeito 
aos documentos produzidos para orientar 
o currículo das escolas municipais de Porto 
Alegre. Sem exaurir a base documental, mas 
considerando sua repercussão persistente 
diacronicamente, tomou-se como marco ini-
cial desse corpus o Caderno 9 (PORTO ALE-
GRE, 1996) que se somou a outros documen-
tos oficiais produzidos em âmbito municipal 
mediante um levantamento que procurou 
identificar contribuições mais focadas no 
currículo. Esse material, a posteriori, foi sub-
metido a uma análise geral a fim de caracte-
rizar as escolhas curriculares que vêm sendo 
feitas desde então.

O segundo aspecto refere-se à perspectiva 
dos profissionais que atuam na SMED, em di-
ferentes setores, acerca das ações em desen-
volvimento nas escolas com foco na educa-
ção integral. Para essa caracterização, foram 
desenvolvidas entrevistas semiestruturadas 
com três profissionais, ao longo do mês de 
maio de 2016.

Em seguida, são trazidas as perspectivas dos 
sujeitos da escola. Com base nas informa-
ções levantadas junto à SMED, foram carac-
terizados três modelos de desenvolvimento 
da educação integral: 1) com projetos desen-
volvidos pelos professores da própria escola, 
no turno inverso – Modelo E(P); 2) com pro-
jetos desenvolvidos na escola, no turno in-
verso, sob responsabilidade dos educadores 
sociais das instituições conveniadas – Mode-
lo E(C); e 3) com projetos desenvolvidos nas 
instituições conveniadas, no turno inverso, 
com educadores sociais – Modelo C(E).

Optou-se pela realização das entrevistas em 
duas escolas de cada um desses modelos, 
num total, portanto, de seis escolas. Em cada 
escola, foram entrevistados profissionais 
que atuam em todos os setores ligados ao 
Ensino Fundamental e ao Programa Cidade 
Escola, bem como alunos dos três ciclos. A 
Tabela 1 traz informações sobre os sujeitos 
entrevistados nessas escolas. Cabe demar-
car, porém, que posteriormente verificou-se 
que frequentemente esses modelos de ar-
ranjos escola-conveniada podem coexistir 
numa mesma escola.
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 Tabela 1 – Sujeitos entrevistados nas 
escolas. Maio 2016

Sujeitos Número de Entrevistas
Diretores 6

Coordenadores do 

Cidade Escola
6

Supervisores 5
Professores Referência 6
Professores de Projeto 4

Alunos (Ciclo A) 8
Alunos (Ciclo B) 7
Alunos (Ciclo C) 6

Total 48

E, por fi m, são apresentadas as entrevistas 
com os profi ssionais que atuam nas insti-
tuições conveniadas. A Tabela 2 trata dessas 
entrevistas nas três instituições focalizadas.

 Tabela 2 – Sujeitos entrevistados nas 
instituições conveniadas. Maio 2016

Sujeitos Número de entrevistas

Coordenadores Peda-

gógicos
3

Educadores Sociais 3
Total 6

Deve ser salientado que a opção por entre-
vistar esses sujeitos teve por intuito levantar 
elementos para uma aproximação ao currí-
culo em desenvolvimento nas escolas. Ou 
seja, coerentemente com o referencial teóri-
co anteriormente apresentado (GIMENO SA-
CRISTÁN, 1998), o currículo está sendo toma-
do como um processo, que envolve muitas 
dimensões nas quais diferentes agentes vão 
operando transformações no que se assume 
como proposta curricular ofi cial.

Cumpre destacar, também, que a delimita-
ção desse grupo de entrevistados não teve a 
pretensão de constituir uma amostra repre-
sentativa estatisticamente, mas, sim, signifi -
cativa qualitativamente para garantir que o 
contexto no qual essas experiências se des-
dobram – bem como as práticas e discursos 
nelas envolvidos – não fosse ignorado na 
discussão sobre as escolhas curriculares a 
serem defi nidas para a educação integral na 
rede municipal de Porto Alegre.

Dos documentos que 
embasam o currículo

O desenvolvimento da educação integral 
enquanto política para a Rede Municipal de 
Ensino de Porto Alegre tem sua trajetória 
marcada por diferentes projetos e ações de-
senvolvidas. De acordo com a SMED, tal mo-
vimento existe dentro do município desde o 
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final da década de 1980, quando foram construídos os Centros Integrados 
de Educação Municipal (CIEM) que, “visando a implementação de uma esco-
la de tempo integral” (PORTO ALEGRE, 2015a, p 6), “teve continuidade com 
os projetos ou atividades complementares, com professores da RME, nas 
áreas da Educação Física, Artes e Línguas Estrangeiras” (Op. cit., p. 6). Ainda 
de acordo com a secretaria, “Durante muito tempo estas atividades ou com-
plementos curriculares foram oferecidos aos alunos como forma de ampliar 
suas experiências escolares” (Op. cit., p. 6). A esse cenário deve-se agregar 
que no ano de 2009 houve a adesão da Rede ao Programa Mais Educação 
do governo federal.

Em 2006, intensificou-se o debate sobre educação integral objetivando a 
implementação de uma “escola em tempo integral com o conceito de Edu-
cação Integral [com] uma discussão administrativa-pedagógica que opor-
tunizou a implantação do Projeto Cidade Escola numa perspectiva que ex-
trapola o espaço escolar” (PORTO ALEGRE, 2015a, p. 6). Nesse documento 
é afirmado que

Desde sua implementação, o Projeto Cidade Escola concretizou a Edu-
cação Integral em Porto Alegre e viabilizou aprendizagens necessárias 
às crianças e adolescentes da Rede Municipal de Ensino, por meio da 
ampliação das horas dos alunos nas escolas ou nas instituições conve-
niadas, para além da escolarização. Essa ampliação das horas opor-
tuniza ações que refletem sobre as aprendizagens da infância e da 
adolescência na relação com seus tempos, seus grupos e suas relações 
sociais, suas trajetórias e seus processos formativos.

Em um estudo, que examinou a política cur-
ricular municipal de Porto Alegre no perío-
do de 2005 a 20129 e os desdobramentos 
das rupturas e continuidades de tal política 
sobre os currículos escolares, Santos (2016) 
destaca que durante esse período duas ges-
tões distintas estiveram à frente da SMED. 
Embora tenham tido “características polí-
ticas e teóricas” distintas, no que tange às 

9  A autora faz menção a esse mesmo estudo em outro texto cita-
do anteriormente neste documento (SANTOS e GANDIN, 2013).
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políticas de curriculares, ambas mantiveram, segundo San-
tos (2016, p. 7), “uma postura semelhante em termos de pro-
postas, sentida pelos sujeitos como certo esvaziamento das 
discussões do campo”.

Para a autora, a política curricular era identifi cada pela pró-
pria SMED como um “programa aberto ou programa vazio”, 
de modo que a Secretaria não apresentou uma orientação 
comum e norteadora para a Rede, nem a proposição de 
uma discussão teórico-metodológica do currículo, objeti-
vando, dessa forma, demarcar uma posição de acolhimento 
aos diferentes caminhos possíveis que as escolas poderiam 
construir de forma autônoma. Para enfatizar esse aspecto, a 
autora traz o trecho de um documento enviado às escolas 
em 2006, no qual se lê:

Constituímos um programa de ações que andarilha pelo 
“fi o da navalha”. Um programa aberto que procura dar 
conta da diversidade de perspectivas que constituem a 
multiplicidade desta RME. Um programa que seja vulne-
rável à diferença, à alteração de si próprio no curso do 
trabalho, sem a habitual vontade de permanência que 
as políticas educacionais costumam carregar. De outro 
modo, isto que chamamos de “programa vazio” também 
precisa de algumas linhas traçadas, para que as ações 
da assessoria, ainda que comportem uma diversidade 
de caminhos e estratégias, estejam orientadas por algu-
ma comunidade de sentido. [...] A ideia de um programa 
vazio é a tentativa de pensar uma orientação de ações 
sobre a gente mesmo, sobre as coisas, sobre o mundo, 
que comporte a interferência do inesperado, do impen-
sado, do imprevisto. Vazio não equivale a “qualquer 
coisa”, a “vale tudo”, mas pretende nomear uma certa 
condição de permeabilidade à diferença [...]. (PORTO 
ALEGRE, SMED, 2006c, p. 1 apud SANTOS, 2016, p. 7).
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No que tange aos desdobramentos dessa posição da SMED so-
bre o trabalho desenvolvido nas instituições escolares, Santos 
(2016, p. 10-11), com base em pesquisa desenvolvida em três 
escolas, identificou diferentes processos de tal modo que

[...] o que se passava nas escolas eram recontextualiza-
ções e rearticulações da política curricular da ausência. 
Ou seja, cada uma das instituições tomava a política 
nas mãos e a modificava segundo seus próprios agentes 
recontextualizadores, transformando a política curricular 
e construindo suas próprias construções e práticas curricu-
lares. [...] Ao analisar as recontextualizações10 realizadas 
pelas escolas avaliou-se que em alguns momentos, do 
ponto de vista de uma educação crítica e seus objetivos, 
elas se constituíam em processos muito ricos e criativos; 
em outros representavam retrocessos, estagnação ou 
mesmo um reforço a uma concepção bancária de educa-
ção; em outros essas características misturavam-se.

Segundo Santos (2016, p. 13), havia por parte das escolas 
“muitas dúvidas a respeito de como organizar os currícu-
los escolares”, de modo que permanecia a “dificuldade em 
estabelecer quais são os saberes que devem compor os 
currículos, diante dos contextos diversos das comunidades 
educativas”. Nesse sentido, a autora pontua a importância 
do que nomeia como “intervenção qualificada e problema-
tizadora” das secretarias de educação junto às construções 
curriculares das escolas, explicando que

Uma intervenção qualificada não se trata, entretanto, da 
imposição autoritária de métodos e teorias. Entende-se, 
a partir dos pressupostos teóricos que embasam o estudo 
e a pesquisa realizada, que a atuação desta deve ocorrer 
através de intervenções construídas por meio do diálogo e 
do debate coletivo.

10  No estudo em questão, cada processo foi minuciosamente detalhado e mapeado, 
apontando os diversos agentes recontextualizadores que atuaram em cada contexto. 
Tendo em vista os limites deste artigo, optou-se por uma apresentação panorâmica dos 
dados coletados.
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Para essa autora, tal contexto contribuiu 
para a estruturação de uma nova políti-
ca curricular ao fi nal do período de 2005 a 
2012. Corroborando com essa posição, em 
2011 foi publicado pela Diretoria Pedagó-
gica do Ensino Fundamental da SMED o 
documento “Referenciais Curriculares para 
o Ensino Fundamental da Rede Municipal 
de Ensino de Porto Alegre” com o intuito de 
ser um referencial curricular comum a toda 
a Rede, abordando “parâmetros que orien-
tem o planejamento, a execução e a avalia-
ção de propostas pedagógicas e curriculares 
das escolas” quando “[p]ela primeira vez na 
história da rede municipal de ensino de Por-
to Alegre, professores de escolas do Ensino 
Fundamental e da Educação Infantil terão à 
disposição referenciais curriculares para se-
rem utilizados em sala de aula”11.

Assim, ao longo de uma trajetória de propo-
sições e ações, que permitiram um aumento 
da oferta de atividades e do atendimento 
de estudantes em projetos de educação in-
tegral, as bases para a organização do currí-
culo da Rede tiveram, e ainda têm os docu-
mentos ofi ciais produzidos pela SMED como 
um importante referencial. Nesse sentido, 
importou identifi car os documentos pro-
duzidos, compondo, assim, um conjunto de 
textos para análise documental. Tal análi-
se traz elementos para a discussão sobre a 
função assumida para a educação integral, 
o conhecimento considerado essencial para 

11  Reportagem “Secretaria de Educação elabora referenciais 
curriculares” publicada no portal da SMED. Disponível em: < 
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smed/default.php?p_noti-
cia=150193&SECRETARIA+DE+EDUCACAO+ELABORA+REFEREN-
CIAIS+CURRICULARES>. Acesso em: 23 out. 2016.

a formação dos alunos, o papel atribuído 
ao professor no processo de construção do 
currículo, as formas mais valorizadas para a 
abordagem do conhecimento etc.

Referenciais Curriculares para o 
Ensino Fundamental

Como mencionado, em 2011 a SMED publi-
cou o documento “Referenciais Curriculares 
para o Ensino Fundamental da Rede Munici-
pal de Ensino de Porto Alegre” (PORTO ALE-
GRE, 2011, p. 3) propondo “uma linha e ação 
comum a toda a RME” com um desenvolvi-
mento curricular que “não deveria perder 
de vista processos curriculares e avaliativos 
mais específi cos, garantindo a equidade no 
acesso e no domínio dos instrumentais e 
conteúdos valorizados para a inserção em 
um mundo marcado pelo conhecimento e 
pela tecnologia”.
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O documento objetivava constituir-se como um “texto-ba-
se” que seria “debatido, analisado e complementado” possi-
bilitando que fosse gerado “um documento curricular fru-
to do trabalho e da autoria da Rede Municipal de Ensino” 
(PORTO ALEGRE, 2011, p. 3). Nesse tocante, a participação 
docente é colocada como fundamental, sendo o professor 
visto como o sujeito que atua “mais diretamente no desen-
volvimento do currículo em sala de aula”. O documento 
também destacava o papel dos gestores da escola na ela-
boração e implementação do currículo, uma vez que eles 
“gerenciam os recursos financeiros disponíveis e conduzem 
todo o planejamento pedagógico da escola” (Op. cit., p. 9).

Embora estivesse presente o intuito de que uma nova pu-
blicação fosse feita a partir da discussão e contribuições 
da Rede, não foi encontrada uma nova versão do docu-
mento, como proposto inicialmente, nem informações so-
bre como essa discussão foi organizada dentro da Rede e 
sobre como as contribuições foram incorporadas nas dire-
trizes da SMED.

Em sua apresentação, o documento demarca o caráter 
orientador que os referenciais curriculares deveriam ter, 
se constituindo, desse modo, como “pontos de partida, 
que tomam corpo nas práticas de profissionais sensibiliza-
dos para a diversidade de nossos alunos e para os projetos 
culturais e político pedagógico singulares das escolas em 
que atuam” (PORTO ALEGRE, 2011, p. 4). Entretanto, o do-
cumento inclui uma descrição geral dos objetivos definidos 
para cada ciclo, área e componente curricular, demarcando 
competências mais amplas e habilidades específicas, “liga-
das às possibilidades de aprendizagem” a serem desenvol-
vidas em cada ciclo (Op. cit., p. 11). Essa indicação pode ser 
assumida como um traço prescritivo, ainda que não sejam 
delineados os processos de acompanhamento e supervisão 
de sua implementação nas escolas. No documento (PORTO 
ALEGRE, 2011, p. 10) são delimitados três focos orientado-
res do currículo; a saber:
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A compreensão da integração curricular, nos ciclos e nos eixos, inclui a contribuição 
destes conteúdos curriculares específicos em diálogo com a diversidade cultural, rumo 
ao sucesso escolar. [...] identificação de problemas, visualizando as formas pelas quais 
os conteúdos curriculares que integram os eixos poderiam ser desenvolvidos no coti-
diano escolar. Ao mesmo tempo, configuram-se espaços de articulação destes saberes 
nos eixos, de modo a promover a relação dialética entre as contribuições especificas dos 
conteúdos e o eixo articulador dos mesmos, permeados pela perspectiva multicultural. 
Portanto, desenvolvem-se os referencias curriculares para a Rede Municipal de Ensino, 
concebidos em duas dimensões organicamente articuladas, a saber: a) dimensão espe-
cifica das temáticas, por eixos e ciclos; [composta a partir dos conteúdos curriculares] b) 
dimensão multicultural e integradora, para todos os eixos e ciclos [composta por habili-
dades que perpassam os conteúdos e lhe conferem coerência com o eixo que os articula].

Ademais, o documento exprime como um de 
seus objetivos possibilitar o aprimoramento 
“constante” dos resultados, mas relativiza a 
importância de seu papel na melhoria dos 
resultados diante da função que tem de “au-
xiliar professores e gestores na árdua tarefa 
de desenvolver o currículo em ação, no coti-
diano escolar, na perspectiva de uma escola 
de sucesso”, entendendo o currículo como 
práxis, ou seja, como um “processo que não 
apenas se expressa numa prática, mas que 
adquire significado dentro dela”. O currículo 
é colocado como aspecto central no cum-
primento da função socializadora da escola, 
num processo que “envolve o planejamento, 
o desenvolvimento e a avaliação do currícu-
lo”, como se percebe no seguinte trecho:

Uma vez que a construção do currículo 
não pode ser concebida separadamente 
das condições reais de seu desenvolvi-
mento, entender o currículo num siste-
ma educativo requer prestar atenção às 
práticas políticas e administrativas que 
se expressam em seu desenvolvimento, 
às condições estruturais, organizativas, 
materiais, lotação de professorado, à 
bagagem de ideias e significado que lhe 
dão forma e que o modelam em sucessi-
vos passos de transformação. [...] Dessa 
forma, o currículo pode ser entendido 
como sendo constituído por todas aque-
las atividades e iniciativas decorrentes do 
contexto, por meio das quais ele é criado, 
planejado, adotado e experimentado; 
pelo conteúdo (o que é ensinado e apren-
dido); pela forma como é oferecido (mé-
todos de ensino e aprendizagem); pelo 
modo de ser avaliado (ex.: provas, traba-
lhos); assim como por todos os recursos 
e materiais que o configuram (ex.: livro-
texto, aparelhos e equipamentos, planos 
e manuais do professor).
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Também, se encontra no documento um tó-
pico que, brevemente, aborda as “[c]oncep-
ções que embasam o trabalho pedagógico”, 
no qual é apresentada uma perspectiva de 
escola que tem como função ser “crítica, re-
flexiva e possibilitar a toda a comunidade 
um projeto político pedagógico consolida-
do pela colaboração mútua e o exercício da 
construção coletiva desencadeando expe-
riências inovadoras” (PORTO ALEGRE, 2011, 
p. 5) e atribui à comunidade escolar a ação 
de “repensa[r] constantemente o seu papel 
pedagógico e sua função social, refletindo 
sobre si mesma.” (Op. cit., p. 6).

Cabe demarcar, porém, que enquanto do-
cumento que apresenta uma proposta de 
referenciais curriculares para o ensino fun-
damental, constituindo-se como documen-
to curricular da Rede e que intenciona ser 
“texto-base para as discussões em torno do 
tema Metodologia e/ou estratégias didá-
tico-pedagógicas”, não foi identificada no 
documento uma discussão sobre – ou mes-
mo referências à – educação integral e nem 
elementos que permitam identificar o lugar 
que ele ocupa na proposta de educação in-
tegral da Rede.

Instrução Normativa 01/2015

Em janeiro de 2015, com o objetivo de “con-
solidar a Educação Integral na Rede Munici-
pal” (PORTO ALEGRE, 2015a, p. 7) foi publi-
cada no Diário Oficial de Porto Alegre uma 
Instrução Normativa para tratar da amplia-
ção da jornada escolar e da oferta de edu-
cação integral nas escolas municipais.

Em seu primeiro Artigo, o documento es-
tabelece que as escolas da Rede “deverão 
re(elaborar) seus Projetos Político Peda-
gógicos, observadas as especificidades de 
sua comunidade escolar, de modo a inserir 
a oferta de jornada de Educação Integral”, 
o que pressupõe, segundo o Artigo 2, uma 
“re(elaboração) ou a re(formatação) do cur-
rículo escolar”.

A Instrução Normativa estabelece que o 
currículo deve abranger três eixos princi-
pais: “ampliação da jornada escolar, com-
plementação e ressignificação curricular e 
custeamento da educação integralizada”, 
adicionando que um terço das horas de in-
tegralização seriam “para as aprendizagens 
de Letramento/Língua Portuguesa e Nu-
meramento/Matemática”, sendo o restante 
das horas destinado “para as aprendizagens 
de Artes, Educação Ambiental, Tecnologias 
Digitais, Educação Etnicorracial, Esportes, 
Educação Musical e Direitos Humanos, na 
proposta do desenvolvimento integral das 
crianças e dos jovens desta Rede”.
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Aos gestores escolares a Instrução Normati-
va defi niu que caberia “a implantação coesa 
e organicamente estabelecida da Educação 
Integral”, devendo esta ser entendida “como 
projeto sistêmico de escola”, “com a corres-
ponsabilização de toda sua equipe de tra-
balho e do corpo docente na elaboração, 
bem como planejamento e a execução do 
projeto e sua transversalidade, devidamente 
contemplado no Projeto Político Pedagógi-
co e no Regimento Escolar”. Porém não há 
menção ao papel das entidades convenia-
das e seus profi ssionais na elaboração e na 
implementação desse currículo, o que pode 
contribuir para difi cultar a articulação entre 
as instituições envolvidas na oferta da edu-
cação integral. Também, fi cou sob respon-
sabilidade dos gestores escolares “avaliar e 
planejar sistematicamente” os projetos de 
educação integral.

Ainda sobre o currículo, o documento não 
trata dos espaços indicados para o desenvol-
vimento das atividades na educação integral 
e nem sobre a articulação entre elas.

Plano Municipal de Educação

Instituído pela Lei Nº 11.858, de 25 de junho 
de 2015, o Plano Municipal de Educação 
(PME) foi publicado com meta e estratégias 
específi cas para a oferta da educação em 
tempo integral no decênio 2015-2025. Em 
sua meta 6 propõe “Oferecer educação em 
tempo integral em, no mínimo, 50% (cin-
quenta por cento) das escolas, de forma a 
atender a, pelo menos, 25% (vinte e cinco 

por cento) dos alunos da educação básica” 
(PORTO ALEGRE, 2015b).

A expansão da oferta veio acompanhada 
de estratégias que estabelecem orientações 
para o acesso, com uma progressiva amplia-
ção de tempo, segundo “os índices aponta-
dos pelos Indicadores das Vulnerabilidades 
Sociais da Prefeitura de Porto Alegre, de 2007, 
e em cruzamento com os dados do Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística de 2012” 
e, também, com a indicação de desenvolver 
pesquisas “socioantropológicas e demográ-
fi cas” para “avaliar as demandas das famílias 
e as especifi cidades locais para efetivação da 
Educação Integral, sob responsabilidade da 
Secretaria de Educação, em parceria com as 
escolas – equipes pedagógicas e conselhos 
escolares –, com suporte de órgãos públicos 
e universidades”.

No que tange aos espaços para o desenvol-
vimento do currículo da educação integral, 
o PME aponta em suas estratégias a preo-
cupação com o projeto arquitetônico das 
escolas, como “parte da qualifi cação do sis-
tema de ensino”, devendo ser garantida a 
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“acessibilidade universal”. Nesse sentido, o 
plano objetiva “garantir projeto arquitetô-
nico adequado que contemple espaços de 
convivência, de lazer, de práticas esportivas, 
artísticas e culturais, bem como equipamen-
tos que garantam o bem-estar das crianças, 
qualifi cando o espaço físico de acordo com a 
faixa etária a integralizar”. Ademais, salienta 
uma importante relação entre o “número de 
estudantes na educação integral com a am-
pliação dos espaços físicos”, sendo este um 
aspecto que também perpassa a qualifi ca-
ção da infraestrutura das escolas públicas.

Sobre a construção do currículo, embora não 
haja menção específi ca à educação integral, 
nem elementos que indiquem a concepção 
de educação integral e de currículo na edu-
cação integral, o PME estabelece como um 
de suas estratégias “estabelecer e implantar, 
em discussão e com a participação dos pro-
fi ssionais da educação em exercício, diretri-
zes pedagógicas para a educação básica e a 
base curricular comum com direitos e obje-
tivos de aprendizagem e desenvolvimento 
dos alunos para cada ano do ensino funda-
mental e médio, respeitadas a diversidade 
local e as adaptações curriculares”.

Políticas pedagógicas: documento 
orientador para o ensino 
fundamental

Publicado em 2015, o documento “Políticas 
pedagógicas: documento orientador para o 
ensino fundamental” tinha por objetivo “ofe-
recer orientações básicas para a organização 
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administrativa e pedagógica do ano letivo nas escolas de Ensino 
Fundamental e Médio da Rede Municipal de Ensino de Porto Ale-
gre”, de modo a servir como material de “consulta para as equipes 
diretivas e corpo docente, assim como para todo membro da comu-
nidade escolar que o desejar” (PORTO ALEGRE, 2015c, p 5).

Considerando como “aspectos fundamentais da Educação Pública”, 
o acesso, a permanência e o desempenho, que são orientadores 
para a implementação de políticas pedagógicas que objetivem à 
qualificação da aprendizagem” (Op. cit.), o documento está orga-
nizado em duas partes: “Princípios de Aprendizagem” e “Princípios 
de Gestão Escolar”, onde são enfatizados aspectos organizacionais 
e orientadores da permanência e do desempenho dos estudantes.

Desse modo, a primeira parte inicia-se com orientações gerais sobre 
os ciclos de aprendizagem e fluxo escolar, abrangendo aspectos da 
organização curricular no que tange ao tempo escolar (como, por 
exemplo, delimitação dos períodos de aula e indicações para os ho-
rários dos professores especializados), expectativas gerais quanto 
à consolidação de aprendizados nos ciclos, a organização da grade 
curricular e orientações sobre as “manutenções”; em um segundo 
momento abrange orientações específicas para o I ciclo, com regras 
para a organização do quadro de professores nos grupos e indica-
tivos de perfil dos docentes do ciclo alfabetizador; em um terceiro, 
traz orientações sobre o registro de avaliação final e processo de 
enturmação; posteriormente trata do Laboratório de Aprendiza-
gem, caracterizando o trabalho realizado e o lugar que ocupa jun-
to às demais atividades realizadas pela escola, bem como trata da 
organização e princípios do atendimento; e, por fim, ocupa-se das 
turmas de progressão no que tange a sua organização e finalidades.

Sobre o currículo, cabe demarcar ainda que o documento enfatiza o 
registro como um procedimento que pode contribuir na elaboração 
do currículo da escola, defendendo que “o registro efetivo construído 
pela escola, sobre o histórico das aprendizagens do aluno em todos 
os ciclos, sirva de base para a organização de um currículo próprio, 
peculiar a cada sala de aula e para cada aluno” (Op. cit., p. 22).
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A segunda parte do documento, “Princípios de 
Gestão Escolar”, trata da organização das reu-
niões da equipe “pedagógico-diretiva”. Nesse 
tocante, o documento (Op. cit., p. 5) indica o lu-
gar da gestão escolar na qualificação dos pro-
cessos de ensino e aprendizado no que tange 
ao desenvolvimento de procedimentos que 
sirvam como aporte para tais processos:

A implementação de políticas pedagó-
gicas perpassa as questões específicas 
de cada comunidade escolar, represen-
tada na totalidade de seus segmentos 
e articulada através de mecanismos de 
regulação democrática que assegurem 
na escola a eficiência e a transparência 
de sua governança. Por outro lado, cada 
uma das escolas, respeitadas suas espe-
cificidades, faz parte de uma rede maior, 
daí o papel gestor mais amplo desta 
mantenedora. A fim de que sejam traça-
das estratégias para melhor assegurar 
os aportes pedagógicos que são a base 
da qualificação dos processos de ensi-
no-aprendizagem, referenciamos aqui 
algumas orientações mais abrangentes 
no que tange à gestão escolar.

Estabelecendo ênfase sobre os tópicos de 
permanência e desempenho, o documen-
to não abrange diretrizes que qualifiquem 
e orientem os processos de ensino-apren-
dizagem no âmbito da educação integral. 
Nesse sentido, não há menção à propos-
ta de educação integral, nem discussões 
sobre aspectos curriculares da educação 
integral em um documento que pretende 
oferecer orientações para a “organização 
administrativa e pedagógica do ano leti-
vo nas escolas”. O projeto Cidade Escola é 
apresentado como um “espaço pedagógi-
co” (PORTO ALEGRE, 2015c, p. 17) associa-
do a outros espaços como, por exemplo, 
biblioteca, Laboratório de Informática, La-
boratório de Aprendizagem etc.

Revista eletrônica Conhecer: 
educação integral

Publicada em setembro de 2015, a edição 
número 6 de “Conhecer”, revista eletrônica 
da SMED, dedicou-se a tratar da educação 
integral considerando como orientação do 
trabalho o “desenvolvimento das diferen-
tes dimensões do Ser Humano”. A educação 
integral foi apresentada como instrumento 
que “qualifica os processos pedagógicos e 
educacionais, no tempo ampliado de per-
manência dos alunos, em diversos espaços 
de conhecimento ofertados [...], seja na sua 
Rede própria, seja com Instituições parceiras 
conveniadas” (PORTO ALEGRE, 2015a, p. 2), 
algumas ações e propostas que caracterizam 
o trabalho desenvolvido em âmbito da rede 
municipal foram ilustrados nessa edição.
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Nessa revista, o texto inicial, da equipe do Cidade Escola da SMED, apresenta a 
proposta de educação integral de Porto Alegre que, por meio da ampliação das 
horas, objetivou o desenvolvimento de ações que “refletem sobre as aprendi-
zagens da infância e da adolescência na relação com seus tempos, seus grupos 
e suas relações sociais, suas trajetórias e seus processos formativos.” (Op. cit., 
p. 6), constituindo desse modo uma proposta que visava “o protagonismo de 
crianças, adolescentes, famílias e comunidades nas ações desenvolvidas nas 
escolas” (Op. cit., p. 8). Para a equipe do Cidade Escola, a educação integral 
“trouxe a estes estudantes a confiança na sua capacidade de aprender, pois é 
a aprendizagem de nossos alunos a razão primeira de todo o trabalho desen-
volvido” (Op. cit., p. 11).

As ações desenvolvidas na escola a partir da proposta de educação integral 
da SMED que, segundo a equipe do Cidade Escola, “buscam a constituição de 
um projeto educativo”, antevê “um currículo de escola de tempo integral” que 
esteja, assim, “focado nas necessidades e expectativas da infância e da ado-
lescência” (PORTO ALEGRE, 2015c, p. 8). Com essa perspectiva, o currículo da 
educação integral toma corpo nos projetos implementados, que focalizam al-
gumas áreas,

Além de contemplar a escolarização de forma integral, propomos repensar 
a possibilidade de aprendizagens que contemplem o ser humano na sua 
totalidade e na sua complexidade. São pensados, organizados e imple-
mentados projetos que extrapolam as fronteiras das escolas nas áreas de: 
Alfabetização, Letramento, Matemática, Robótica, Educação Ambiental, 
Diversidade Cultural e Racial, Música, Alfabetização Audiovisual e Direitos 
Humanos.

O desafio, mencionado no relato da experiência da Emef José Mariano Beck, 
é fazer dialogar a concepção pensada para educação integral, demarcada em 
um currículo de escola de tempo integral, com o currículo já existente na esco-
la, enfrentando, por exemplo, uma “desestabilização ao cotidiano escolar” em 
razão das “dificuldades em adaptar esse novo currículo aos espaços e tempos 
já sacramentados na Escola” (Op. cit. 43). Nesse sentido, dois aspectos chamam 
atenção: os espaços e tempos indicados para o desenvolvimento do currículo 
da educação integral e a articulação entre as atividades a serem oferecidas na 
educação integral.
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Em relação ao primeiro aspecto, na revista (Op. cit., p. 23), pelo relato de 
experiência sobre a implantação da educação integral na Emef Décio 
Martins Costa, é destacado que nesse processo a “interação entre espaço 
físico, atividades pedagógicas, comportamento humano” são prioritá-
rios, uma vez que “[o] espaço educativo é um componente fundamental 
no processo de construção do conhecimento devendo ser elemento de 
atenção na relação dinâmica entre aprendizes e ambiente”.

Nesse sentido, a equipe do Cidade Escola indica que a aprendizagem 
pode ocorrer em outros espaços para além da escola, ressaltando que 
“[e]sse espaço se abre a ações no turno inverso da escola ou em ou-
tros espaços culturais e de aprendizado da cidade”,  e afirmando que 
na busca por “alternativas para implementar com qualidade esta políti-
ca […] uma possibilidade encontrada foi conveniar as instituições com 
trabalho reconhecido na área educacional” (Op. cit., p. 7).

Quanto aos tempos escolares, na proposta de educação integral se 
indica que há atividades regulares da escola no turno e atividades no 
contraturno. No caso da experiência vivenciada na Emef Décio Martins 
Costa, o projeto turmas integralizadas “é desenvolvido de segunda a 
sexta-feira em turno inverso ao do ensino regular”, sendo demarcada a 
“interligação pedagógica entre ambos e oferta de almoço para os edu-
candos” (PORTO ALEGRE, 2015c, p. 29), como se lê no seguinte excerto:

Assim, no programa de ensino em tempo integral, um dos turnos 
é reservado para atividades de ensino aprendizagem dos temas 
gerais e o outro é preenchido com a parte diversificada do currículo 
através de projetos especiais, tais como: Educação Ambiental, Arte 
Culinária, Artes, Oficinas de Literatura Infantil, Dança, Informática 
Educacional, Música, Teatro e atividades esportivas, além de ativi-
dades de Letramento e Numeramento.

Outro aspecto que chama atenção é a articulação entre as atividades a 
serem oferecidas. Ao enfocar a educação integral na Emef Chapéu do 
Sol (Op. cit., p. 49), o relato demarca que o foco está sobre o currículo da 
escola, de modo que, objetivando “novas experiências e descobertas 
prazerosas nos conteúdos já vistos no âmbito escolar”, “[a]s atividades 
são focadas no currículo escolar e nas demandas da Escola Parceira”:
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A Escola Parceira nos garante o suporte e a informação de forma efi ciente sobre o de-
senvolvimento de cada educando, a partir destas informações a equipe cria as estraté-
gias necessárias para o incremento do processo de aprendizagem. Essa troca de infor-
mações e vivência é essencial para obter o êxito esperado e ver na prática a evolução do 
educando, que consegue melhorar seu rendimento escolar em vários aspectos, não só 
com notas, mas com o aumento da frequência escolar, se sentido mais preparado para 
realizar suas atividades.

Conforme indicado pela equipe do Cidade 
Escola da SMED (PORTO ALEGRE, 2015c), a 
educação integral deve ser parte do Projeto 
Político Pedagógico (PPP) de cada escola. A 
articulação entre as instituições envolvidas 
na oferta da educação integral deveria ter 
nesse documento um fi o condutor. Sobre a 
construção do PPP, fi ca defi nido o papel da 
comunidade escolar, mas quanto às entida-
des conveniadas, que fazem parte da imple-
mentação do currículo da educação integral, 
não há nenhuma referência explícita a respei-
to de seu engajamento nesse processo, como 
se pode ler no trecho seguinte (Op. cit., p. 9).

A presença das comunidades é garantida a partir da participação de todos os segmentos 
da comunidade escolar na elaboração, implementação e avaliação do Projeto Político 
Pedagógico. O PPP é o documento no qual estão expressos todos os movimentos, ações e 
concepções pedagógicas das escolas municipais. Este documento defi ne a função social 
da educação e orienta a ação pedagógica de cada instituição, ao contemplar as especifi ci-
dades de cada comunidade escolar e articular seus projetos, concebendo a escola em sua 
integralidade e dinâmica de espaços e tempos.

A articulação entre as instituições envolvi-
das na oferta da educação integral é abor-
dada apenas para efeito de adequação do 
espaço escolar, como na seguinte passagem 
(PORTO ALEGRE, 2015c, p. 7):
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As escolas interagem com as instituições conveniadas, adequando o espaço escolar para 
as atividades com educadores, ou proporcionando ao aluno o deslocamento para os espa-
ços oferecidos pelos convênios. Estes são espaços qualifi cados, com educadores sociais e o 
olhar atento dos professores e dirigentes destas instituições. Da mesma forma ocorre uma 
supervisão pedagógica e administrativa pela SMED.

No relato da Escola Municipal Professora Ana 
Íris do Amaral (Op. cit., p. 63) se encontra alu-
são à limitação na articulação entre o traba-
lho realizado pelos docentes da escola e pelos 
educadores sociais para a construção de “um 
trabalho integralizado” em razão de “normas 
estabelecidas por outras instâncias” que “im-
pedem reuniões, planejamentos e conselhos 
de classe coletivos, o que acaba por retardar 
nossa meta”. O diálogo existente acontece por 
iniciativa da escola, em um contexto onde “Os 
professores-referência repassam informações 
e orientações importantes aos educadores na 
informalidade, quando são minimizadas mui-
tas difi culdades”.

No que concerne aos estudantes envolvidos com a educação integral, a 
revista traz diversos relatos de atendimento a comunidades carentes. No 
relato da Emef José Mariano Beck (Op. cit., p. 43), localizada onde “[o]s 
espaços para manifestações culturais também são escassos e os recursos 
fi nanceiros das famílias não possibilitam o deslocamento dos alunos para 
outros espaços culturais na cidade”, afi rma-se que a escola é “composta 
de uma comunidade carente” de tal modo que “é quase tão somente no 
espaço escolar que pais e alunos têm acesso ao lazer e à cultura”.

No relato sobre projeto Orquestra Villa-Lobos destaca-se seu papel quanto 
à proteção e à diminuição dos índices de violência (Op. cit., p. 17) e a sua 
ligação com a assistência social:

Documento_PA_Simone_p1.indd   73 14/12/16   10:40



Prefeitura Municipal de Porto Alegre   |     74     |   Política de Educação Integral

A música, como elemento de integração e fortalecimento de vínculos, é talvez uma das ações 
mais significativas que as oficinas produzem. Essa perspectiva de arte vincula-se à política 
estabelecida pelo SUAS (Sistema Único de Assistência Social) que tem sua centralidade no 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Este foco da assistência alinha-se 
bem com a perspectiva de uma educação integral, posto que também é desafio da educação 
estabelecer a socialização e a convivência no exercício do respeito mútuo, criando as condi-
ções necessárias para um desenvolvimento cognitivo nas diferentes áreas do conhecimento e 
também – e talvez principalmente – na formação dos valores da pessoa humana.

Em outra parte da revista, que tem como 
título “Projeto Cidade Escola: parceria a ser-
viço da transformação social”, é apresenta-
do o Centro Social Marista de Porto Alegre 
(Cesmar) que realiza um “atendimento so-
cioeducativo”. Entre os objetivos propostos, 
fica demarcado o atendimento às “crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilida-
de, no turno inverso ao da escola, por meio 
de oficinas culturais, esportivas e de aprendi-
zagem” (PORTO ALEGRE, 2015c, p. 36). A par-
ceria do Projeto Cidade Escola com o Cesmar 
é tida como uma “ação transformadora” que 
também objetivou “beneficiar jovens com 
algum tipo de dificuldade especial, dando a 
eles formação para o mundo do trabalho e 
para a vida.” (Op. cit., p. 40).

Edital de Chamamento Público  
nº 01/2015

Em novembro de 2015, a SMED publicou o 
Edital de Chamamento Público nº 01/2015 
para cadastrar instituições que, mediante 
celebração de convênio, participarão do 
Projeto Cidade Escola. O Edital se inicia com 
um breve texto explicativo sobre o Projeto:

O Projeto Cidade Escola/Educação In-
tegral (SMED) consiste no atendimento 
de alunos das escolas de Ensino Fun-
damental da Rede Municipal de Ensino 
em locais fora ou dentro do espaço 
escolar no turno inverso da escolariza-
ção com duração mínima de três horas 
relógio por dia e com uma jornada 
semanal de cinco dias.
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Para além da apresentação dos documentos exigidos, o Edital esta-
belece como critérios para a escolha das instituições conveniadas 
sua localização em relação a uma escola da rede municipal; a exis-
tência de experiências anteriores “em projetos na área educacional” 
no Projeto Cidade Escola; os recursos humanos necessários para 
atender os estudantes do Cidade Escola, sendo necessário indicar 
a “formação dos funcionários e educadores, a carga horária e as 
atribuições de cada uma das funções; a delimitação dos espaços e 
recursos materiais que serão disponibilizados pela instituição para 
atendimento aos estudantes; recursos materiais a serem disponibi-
lizados para o atendimento aos alunos; e a “Disponibilidade de re-
cursos públicos para executar o Projeto”.

As instituições interessadas em participar do edital devem entregar 
a “Proposta de atividades a serem desenvolvidas”, seguindo as dire-
trizes do Projeto Cidade Escola definidas no Anexo I do Edital. Estas, 
definem algumas normas e regras que devem ser cumpridas pela 
instituição conveniada como, por exemplo, o tamanho das turmas 
(com um mínimo de vinte alunos e máximo de trinta e dois).

Em relação às atividades a serem oferecidas, o Edital estabelece 
uma duração mínima de “três horas relógio diárias por aluno”, sen-
do necessário “articular com o coordenador da escola os horários 
de atendimentos dos alunos”. No que tange à temática e foco que 
as atividades devem ter, o Edital indica que “[o] conveniado deverá 
fornecer ações nas diversas áreas sociais, culturais, pedagógicas, es-
portivas, artísticas, tecnológicas e de iniciação ao trabalho”. Porém, 
as oficinas de Letramento e Matemática, chamadas de pedagógi-
cas, são colocadas como atividades de oferta obrigatória por parte 
da instituição conveniada, que “deverão ser oferecidas a todos, com 
no mínimo duas horas relógio semanais para cada um dos compo-
nentes”. Somente para as oficinas de Letramento e Matemática está 
previsto que a escola “deverá fornecer os referenciais curriculares 
(conteúdos) a serem oferecidos”; no caso das oficinas que abranjam 
outros focos, o Edital não faz menção a essa parceria com as escolas 
para a definição dos conteúdos.
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Quanto à participação dos estudantes, o Edi-
tal estabelece a necessidade de controle so-
bre da frequência e a produção de relatórios 
que indiquem os aprendizados dos estudan-
tes de modo que:

Também, está previsto no documento um 
espaço de formação para os educadores, fi-
cando sob responsabilidade do conveniado 
realizar a capacitação por meio da “Coorde-
nação Pedagógica da Entidade, de acordo 
com a área de atuação de cada educador 
e também em momentos compartilhados 
com a Coordenação do Cidade Escola/Edu-
cação Integral, em consonância com a pro-
posta pedagógica da SMED e seguindo o 
Projeto Político-Pedagógico de cada Unida-
de Escolar”. No que diz respeito às “reuniões 
de planejamento pedagógico dos educa-
dores” pertencentes às instituições conve-
niadas estão previstas para acontecerem 
mensalmente, porém “sem a suspensão de 
atendimento dos alunos” – o que acaba por 
colocar limitações quanto à reunião da equi-
pe para discutir o trabalho –, e sem a intera-

[…]

04) O conveniado deverá substituir os 
alunos infrequentes ao projeto, com 
dez faltas consecutivas sem justificati-
va, no prazo de cinco dias úteis, a con-
tar do comunicado feito à escola.

05) O conveniado deverá organizar com 
os educadores os “registros de frequên-
cia” e encaminhar mensalmente à SMED 
com o objetivo de implementar ações 
de controle à evasão ou a substituição 
do aluno infrequente.

[...]

12) O conveniado deverá enviar relató-
rios qualitativos e quantitativos men-
sais, abrangendo aspectos referentes 
à aprendizagem, à frequência e aos 
custos, estes através da prestação de 
contas.
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ção com as escolas, ainda que se deve atender à seguinte diretriz: “O 
conveniado deverá interagir com a Direção, a Coordenação da escola e 
os Educadores, mediante comprovação nos relatórios de execução do 
Projeto”.

Ademais, os educadores precisam enviar para a SMED, mensalmente, 
o planejamento das atividades, que encontram no Edital uma orienta-
ção muito ampla sobre o que deve ser levado em consideração para a 
sua formulação: “Os educadores deverão realizar seus planejamentos 
dentro das expectativas dos alunos, encaminhando-os para a SMED até 
o quinto dia útil do mês em execução”. Não obstante sua importância 
formativa, essa ênfase nas “expectativas dos alunos” num quadro de 
distanciamento entre a instituição conveniada e a escola pode resultar 
num trabalho pedagógico sem a devida coerência com a função social 
da escola.

Da perspectiva da SMED
Os profissionais que atuam na SMED são agentes cujas ações contri-
buem para o delineamento da educação integral na Rede Municipal 
de Ensino de Porto Alegre. Assim, considerou-se relevante identificar 
suas perspectivas no que se refere à função da escola, ao currículo em 
desenvolvimento, aos conhecimentos que devem ser disponibilizados 
aos alunos, às ações da SMED em torno da educação integral e ao Pro-
grama Cidade Escola. Para isso, foram entrevistados três profissionais 
que atuam em setores distintos e ligados mais ou menos diretamente 
ao Programa Cidade Escola.

No que se refere à função da escola, foi destacada a possibilidade de 
ascensão social dos estudantes que, por meio do que a escola oferece, 
poderiam estar em pé de “igualdade na luta pelo sucesso” em relação 
às crianças e aos jovens oriundos de classes sociais mais favorecidas. 
Também se apontou a preocupação com a garantia de uma formação 
integral dos estudantes entendida como um processo que envolve 
“aprendizagens para a questão de todas as dimensões da formação – 
cognitiva, relacional, social”.
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Sobre o currículo, as referências parecem ser ora ao processo mais amplo, ora à sua 
dimensão prescrita. No primeiro caso, o destaque é a necessidade de se focalizar os 
interesses ou necessidades dos alunos – “a gente não precisa dar muita coisa, precisa 
se adequar às necessidades desses grupos [de alunos]”. Nesse sentido, afirma-se, por 
exemplo, que “um currículo voltado para o aluno [contemplaria]: interesses do aluno, 
possibilidade de autoria, efetivação da aprendizagem, mais tempo com o aluno, mais 
tempo de ensino etc.”. Na segunda perspectiva, ressalta-se a distância que se identifica 
entre o que se afirma querer, nos documentos curriculares, e o que se efetiva de fato 
na escola. São feitas declarações como as seguintes: “Ele [o documento curricular] ain-
da não dá conta do discurso como a gente sonha”; a prescrição é fundamental, “desde 
que os documentos consigam entrar efetivamente nas escolas”. Ainda sobre o currículo 
prescrito, aponta-se que ele deve ser estabelecido “mais centralmente, mas deve ter es-
paço para as especificidades”.

Sobre o que os alunos devem aprender na escola, são feitos destaques sobre os dois seg-
mentos do Ensino Fundamental. Assim, para o primeiro segmento, destacam-se os se-
guintes elementos: “alfabetização, leitura, produção de textos, numeramento, lógica, [e 
conhecimentos de] outras áreas: espacial, científico. Explicita-se, também, o medo de que 
“caiam numa geração à qual falta a essência: ler, compreender, o cálculo”.

Sobre o segundo segmento, são feitos apontamentos que retomam a preocupação com 
o interesse dos alunos, reconhecendo-se o que se denomina de um “ensino afastado 
dos alunos, [que] não corresponde, não é interessante”. Nesse sentido, identifica-
se a necessidade de espaços diferenciados: “outros espaços, mais tecnologias, mais 
recursos, mobiliário, tempo de aprendizagem”. Questionados sobre as disciplinas 
escolares, a resposta vai na direção da necessidade de “uma base de conhecimentos 
cotidianos, de problemas cotidianos, conhecimento matemático, físico e químico, 
portanto”. Reconhece-se que o que “falta na escola [ela não achou o jeito de fazer isso] 
é o desejo [dos alunos] de estar na escola”. E, para isso, considera que se deve “trazer o 
que é pertinente para os jovens. Tecnologias, por exemplo”.

Ainda sobre as aprendizagens que reconhecem como essenciais, identifica-se a 
preocupação com os aspectos relacionais e com o desenvolvimento de instrumental 
para lidar com problemas: “estar com os outros, o pensamento crítico, a solucionar 
problemas, além das questões que emergem no dia a dia dos grupos”. Destaca-se a 
necessidade de “contrabalançar isso [essas demandas todas]”.
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Sobre os documentos que orientam o currí-
culo em desenvolvimento na rede de ensino, 
apontam: para o primeiro segmento do Ensi-
no Fundamental, o documento de produção 
federal do Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa (PNAIC) e para o segundo 
segmento, os documentos produzidos pela 
SMED e os PCN.

Em relação às ações desenvolvidas pela 
SMED, em torno do currículo em desenvol-
vimento, há menção à formação continua-
da de professores, para a qual as seguintes 
questões foram centrais: “Quem é esse alu-
no? Quem é o professor, hoje?”. Foi ressaltado 
também o trabalho com as diferentes áreas 
de conhecimento. No que se refere à conti-
nuidade dessas ações, afirma-se que ela “se 
dá nas assessorias”. Mas há uma indicação de 
que as ações da SMED “vão replicando, mas 

muitas formações não repercutem na ponta 
[na sala de aula]”. Vale destacar que algumas 
declarações ressaltam a fragmentação no in-
terior da SMED, o que dificultaria a sintonia 
entre as ações que incidem sobre o trabalho 
das escolas.

Afirma-se que há a assessoria, que acompa-
nha as escolas, por etapas da escolarização. 
Mas entende-se que os assessores deveriam 
“entrar sistematicamente, para acompanha-
mento pedagógico: orientação e auxílio aos 
professores”. E ressalta-se, ainda, que nas 
entradas dos assessores nas escolas, muitas 
vezes não se consegue discutir os aspectos 
pedagógicos, diante de outras questões. “Al-
guns assessores conseguem entrar em sala 
e apoiar de fato. Mas nem sempre se con-
segue fazer isso, efetivamente”. Além disso, 
afirma-se que “são pouquíssimos assessores: 
na Educação Infantil, um assessor chega a 
ter 30 escolas; no Ensino Fundamental, um 
assessor [acompanha] 10 escolas”.

Outro ponto relevante é a dificuldade reco-
nhecida no que se refere à construção dos 
projetos político-pedagógicos das escolas. 
Indica-se, por exemplo, que “a grande maio-
ria [das escolas] não tem o PPP pronto”. E, 
ainda, que ele não se desdobra nas ações da 
escola. Acredita-se que a dificuldade consis-
te em articular “o documento maior [do cur-
rículo] com o miudinho da escola. A escola 
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não consegue ler esses documentos e discu-
tir. Fica solto, no final”.

Sobre o Programa Cidade Escola, encontra-se 
uma afirmação de que as ações desenvolvi-
das nas instituições conveniadas “não passam 
por discussão ampla na escola, para análise da 
pertinência”. Além disso, aponta-se que “raros 
projetos são para o turno principal; a maioria é 
para o turno inverso e não é alvo de discussão”. 
E, em relação aos projetos do turno inverso, 
identifica-se “a necessidade de regra, desde o 
começo”. Isso se expressaria, por exemplo, no 
problema identificado em relação à participa-
ção dos alunos no Laboratório de Aprendiza-
gem, que funcionava de uma forma e, ao longo 
dos anos, “como passou a compor a grade da 
integralidade, ele [o Laboratório de Aprendiza-
gem] passou para as mãos dos Coordenadores 
de projeto [das conveniadas]. As crianças que 
vão para o projeto, não vão ao Laboratório [de 
Aprendizagem]”.

Da perspectiva dos 
diretores, coordenadores, 
supervisores e professores

Outra questão importante para que se pu-
desse conhecer o currículo que ora se desen-
volve na Rede, referiu-se à forma pela qual 
os gestores e professores se relacionam com 
a educação integral. O que nela valorizam? 
Qual a função que atribuem à educação in-
tegral? O que percebem como fragilidades 
nas iniciativas que conhecem em torno da 
educação integral?

A forma pela qual as escolas organizam o 
currículo no espaço e no tempo, bem como 
os arranjos de conhecimentos e de sujeitos 
que operam, criam condições muito distin-
tas de desenvolvimento do currículo. Es-
pecialmente no caso das escolas de tempo 
integral, importou identificar como se vem 
lidando com o tempo ampliado. Isso con-
tribuirá para a discussão sobre a necessária 
atenção à coerência entre esses arranjos e 
aquilo que se afirmou anteriormente como 
concepção de educação integral. O objetivo 
dessa escuta, portanto, foi levantar elemen-
tos para caracterizar alguns dos discursos e 
práticas em desenvolvimento, a fim de em-
basar as proposições em torno do currículo 
da educação integral.

Para organizar as declarações dos sujeitos12, 
as seguintes categorias foram estabelecidas:

12  Para facilitar a leitura, optou-se por fazer referência a todos os 
sujeitos da pesquisa no gênero masculino, embora o grupo seja 
composto por homens e mulheres.
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•	 A função da escola

•	 O currículo

•	 O Programa Cidade Escola

•	 Aspectos positivos da Educação Integral

•	 Desafi os relacionados à Educação Integral

•	 Sugestões/iniciativas em curso nas escolas em torno da Educação Integral

A seguir, serão feitos comentários acerca das 
declarações dos sujeitos que atuam nas esco-
las em relação a cada uma dessas categorias.

Sobre a função da escola

Entre as declarações dos Diretores, há refe-
rências à escola como lugar do acesso aos “co-
nhecimentos formais”, da “formação escolar”, 
do “currículo formal” e do “saber acumulado”. 
Mas, também se identifi cam menções à es-
cola como lugar de formação para o convívio 
social, para o estabelecimento de melhores 
relações sociais. Na perspectiva de um dos Di-
retores, trata-se de garantir o acesso a conhe-
cimentos “tradicionais” e o respeito às regras.

Também se ressalta a necessidade de es-
tabelecer relações claras entre a escola e o 
mundo real, de forma a instrumentalizar os 
alunos para a vida. E há quem destaque que 
a escola é um espaço para conhecer outras 
possibilidades de expressão – uma forma de 
oferecer “coisas que eles [os alunos] nunca 
têm oportunidade” – e mesmo “outras op-
ções profi ssionais”.
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Um dos Diretores destaca o papel da esco-
la como lugar de trabalho com as múltiplas 
inteligências dos alunos e de desenvolvi-
mento da sustentabilidade cognitiva, o que 
envolve atividades nos campos conceitual, 
curricular, ambiental e sociocultural.

Procurando identificar a função específica da 
escola, um dos Diretores aponta o problema 
das atribuições familiares que recaem sobre 
esta instituição e a questão da falta da ação 
de outras instituições no cuidado e proteção 
à criança. Segundo ele, esses são elementos 
que dificultam o trabalho escolar.

Entre os Coordenadores do Cidade Escola, 
encontra-se a afirmação de que a escola é o 
lugar do acesso aos “saberes clássicos” e do 
aprimoramento das relações, em coerência 
com os valores da sociedade. Além disso, 
considera-se que uma das funções da esco-
la é aprender a compartilhar – “sentimen-
tos, ainda mais, e coisas materiais, também”. 
Quanto ao conhecimento – “esse aí que nos 
foi dito que a gente tem que ter” –, seria se-

cundário quando comparado ao “bem viver”. 
Assume-se, também, ser preciso mesclar co-
nhecimento e valores – a questão dos rela-
cionamentos, da convivência, de uma rela-
ção mais humanizada.

Os Coordenadores do Cidade Escola enfati-
zam que a escola deve proporcionar ativida-
des que contemplem a diversidade cultural.

Entre os Supervisores, encontra-se a afir-
mação de que a escola complementa o 
trabalho realizado pela família e, também, 
de que ela se constituiria no lugar do aces-
so aos “conteúdos necessários para a vida 
toda” e do ensino da convivência com as 
diferenças.

Um desses sujeitos, referindo-se às muitas 
carências da população atendida pelas es-
colas da Rede Municipal de Ensino de Por-
to Alegre, ressalta que esta instituição “não 
pode ser focada só no conhecimento. Em 
outras escolas isso caberia”. Para identificar 
essas “outras escolas”, fala do exemplo da 
instituição escolar na qual estuda sua filha, 
que pertence à rede privada de ensino.

Outro Supervisor enfatiza: “[são alunos que] 
vivem à margem da sociedade [num bairro 
com pouco saneamento, sem infraestrutura], 
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[e eles] precisam notar que esses direitos [aos 
serviços públicos, às políticas sociais] são para 
todo mundo e eles têm que fazer por onde. 
Isso vem do conhecimento, da escola”.

Um dos entrevistados tece uma crítica à es-
cola que precisa “sobrepor os conteúdos re-
lacionados à ‘humanização’ aos conteúdos 
escolares, em função das muitas funções 
que lhe são atribuídas”.

Para os Professores Referência, a escola é o 
lugar de desenvolvimento da aprendizagem 
dos alunos e da socialização e formação de 
hábitos. Encontra-se em suas declarações a 
menção aos problemas que têm com o dis-
tanciamento ou mesmo a ausência da famí-
lia e a consequente sobrecarga da escola.

Também, se afirma a escola como lugar de 
acesso ao “mínimo para o início da vida so-
cial e profissional” e como “espaço para a dis-
cussão das definições que vêm da SMED”.

Quando entrevistados, os Professores de 
Projetos identificaram a escola como lugar 
de conhecer “coisas que não fazem parte 
do mundo dos alunos”, de apresentação de 
múltiplas culturas.

Um desses profissionais afirma ser a escola 
a instituição responsável por “instrumentali-
zar para a luta contra a barbárie e o espaço 
de luta pelos conteúdos escolares”. Também, 
se destaca a afirmação da escola como insti-
tuição garantidora dos tempos de vida (in-
fância, adolescência), incluindo aí o respeito 
às culturas desses grupos etários distintos. E 
também entre esses profissionais aparece a 
crítica à escola que assume muitos papéis, 
especialmente os que caberiam às famílias.

Sobre o Currículo

Um dos Diretores entrevistados afirma a 
necessidade de se estabelecer centralmente 
um currículo a ser seguido. Mas, ainda assim, 
enfatiza a importância de que esse currícu-
lo seja “vivo”, mesmo que se tenha um guia 
para o seu desenvolvimento.

Outra forma de definir o currículo que des-
pontou nessas entrevistas foi como “uma 
trama de pensamento ecológico expresso 
em práticas”.
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Para outro Diretor entrevistado, o currículo envolve a definição do que se 
deve ensinar: em especial, leitura, escrita e numeramento, mas também 
outras “leituras de mundo”, aspectos da cultura local/regional/global. Tra-
tar-se-ia de uma seleção de conhecimentos que deveria envolver ques-
tões de diferentes naturezas, tais como: o raciocínio lógico, a cerâmica, a 
robótica, a horta, etc. Tal seleção deveria visar o “saber ler o mundo”, fazer 
a leitura, e, também, o conhecimento lógico matemático e as diferentes 
formas de expressão (Línguas Adicionais, Educação Física, Artes).

Entre os Coordenadores do Cidade Escola, o currículo é entendido 
como um instrumento que dá forma ao que acontece na escola. Nesse 
sentido, seria “tudo o que se faz de mais amplo e não apenas o que é 
feito na sala de aula”.

Também nesse grupo de entrevistados encontra-se a afirmação de que o 
currículo deve enfatizar o desenvolvimento das “ferramentas para buscar 
o conhecimento”. Para um desses Coordenadores, é necessário descons-
truir esse currículo “que a gente aprendeu” – ou “reconstruir essas verda-
des que estão incutidas na escola”. Ele sugere que se busque apreender: “o 
que essa escola, essa comunidade precisa? O que eu pretendo?”.

Ao se referirem ao que deveria compor esse currículo, encontram-se in-
dicações: da necessidade de se contemplar o que está previsto nos do-
cumentos curriculares; de se dar conta do “básico”: leitura, interpretação, 
escrita e cálculos; de se dispor de elementos para trabalhar o respeito ao 
outro; da abordagem de outras linguagens: brincar, correr, falar, cantar 
etc.; de espaço para a expressão livre; de desenvolvimento da consciên-
cia corporal e das habilidades psicomotoras.

Entre os Coordenadores do Cidade Escola também se ressalta a importân-
cia de se trabalhar com questões atuais, com fatos de grande repercussão. 
E, também, a necessidade de aprender a pesquisar, a buscar informações.

No grupo dos Supervisores, identifica-se a declaração de um sujeito que 
entende que o currículo “não tem centralidade, a motivação do professor 
para fazer o seu trabalho é que teria”. Outro profissional focaliza os estudan-
tes e destaca que, na discussão do currículo, é necessário sublinhar “a voz e 
a vez dos alunos”.
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Também se destaca a concepção de currículo como um conjunto de 
experiências que são oferecidas, na busca pelo que os alunos precisam 
e na tentativa de mobilizá-los para a questão do conhecimento especí-
fico, provocando a leitura e a reflexão.

Ao se referirem ao que se deve ensinar, os Supervisores destacam: o 
respeito às diferenças; as competências em lugar de conteúdos; a prio-
ridade da leitura e do texto; a garantia de um trabalho escolar “que não 
faz abatimento em relação ao conhecimento em função das dificulda-
des dos alunos”. Para um desses profissionais, trata-se fundamental-
mente de aprender a leitura e a escrita. Na Matemática, as operações, 
a quantificação: “o resto a gente vai atrás – desde que se tenha a leitura 
e a escrita”.

Cabe destacar, ainda, que um Supervisor, ao tratar do que a escola 
deve ensinar, se refere a essa instituição como um “templo sagrado do 
saber”.

Os Professores Referência apontam para o currículo da educação inte-
gral como uma “possibilidade de se pensar em outros tempos”, “numa es-
cola ampliada”, e para a “inserção de atividades diversificadas”. Defendem, 
ainda: que o currículo seja voltado para os interesses dos alunos, “com o 
sentido do conhecimento para eles”; que seja interdisciplinar e que ofe-
reça projetos que atraiam os alunos. Em relação ao que se deve ensinar, 
afirmam: “a ler, a entender e a se posicionar”; as habilidades; o “conteúdo 
básico: leitura e operações básicas”. Um desses professores destaca a ne-
cessidade de se rever os conteúdos específicos das disciplinas.

Entre os Professores de Projeto, o currículo é entendido como “tudo” 
e como aquilo que retrata a escola. Quanto ao que deve ser conteúdo 
do ensino, esses professores apontam: ler e escrever; números; conheci-
mento de mundo; a teoria e o uso desse conhecimento; a necessidade 
de integração entre as disciplinas; o respeito ao tempo das crianças (com 
a necessária garantia de momentos de atividade que não estejam sob o 
controle dos professores); o aprender a aprender – o trabalho com as 
habilidades envolvidas na aprendizagem dos conteúdos; a articulação 
com o mundo; o contato com todo o tipo de expressão artística (local, 
regional e global).
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Sobre o Programa Cidade Escola

Ao se referirem ao Programa Cidade Escola, os Diretores entrevis-
tados destacam a importância das opções de atividades diante da 
restrição de oferta de lazer nas comunidades nas quais se encon-
tram as escolas. Também destacam que o Coordenador do Cida-
de Escola é uma peça chave para buscar a articulação das ações 
desenvolvidas – a conexão entre os professores referência e os 
educadores sociais, por exemplo, por meio do contato diário que 
estabelecem com esses profi ssionais.

Vale destacar, também, uma questão que surgiu numa das en-
trevistas, relativa à ênfase no letramento e no numeramento na 
Educação Integral, que visaria “forçar a aprendizagem que já não 
aconteceu no [turno] regular”. Para esse entrevistado, isso parece 
sugerir que o “integral [ou a educação integral] se dê só no turno 
inverso”.

Os Coordenadores do Cidade Escola enfatizam que o Programa 
representa “mais tempo para a criação de estratégias para a abor-
dagem dos conhecimentos”.

Entre os Supervisores, encontra-se uma declaração que deve ser 
objeto de refl exão: a de que se trata de um “Programa predominan-
temente social, sem cunho curricular”. E outros Supervisores ressal-
tam o “oferecimento de possibilidades de uso de outras linguagens” 
no Programa e a proteção aos alunos.

Entre os Professores Referência destaca-se uma declaração de 
que o Programa Cidade Escola resulta na “ampliação do repertório 
dos alunos” e, também, a indicação de que há a “necessidade de 
autonomia da escola no que se refere ao modo de integralizar”.

Para os Professores de Projetos, o Programa signifi ca a “abertura 
de possibilidades para os alunos – de futuro profi ssional, inclusive”. 
E, para os professores, representa “tempo para oferecer mais coi-
sas, sem restrição ao ‘mínimo’”. Mas entre esses sujeitos se destaca, 
também, que o Programa é importante “num contexto de vulnera-
bilidade, [pela] possibilidade de proteção das crianças”.
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Sobre os aspectos positivos da educação integral

Como aspectos positivos ressaltados pelos Diretores estão: a redução 
de conflitos no ambiente escolar; o desejo de estar na escola, por par-
te dos alunos; o aumento das habilidades de trabalhar coletivamente; 
o fortalecimento de vínculos entre os sujeitos da escola e o gradual 
aumento do reconhecimento do trabalho desenvolvido no Programa 
Cidade Escola.

Além disso, segundo um dos entrevistados, “os professores que partici-
pam do turno regular e das oficinas acabam trazendo mudanças para a 
sua prática no regular, também, no sentido de buscarem outras formas 
de abordagem dos conhecimentos e mesmo um tom mais lúdico [para 
as suas aulas]”.

Também se afirma que os alunos que participam da educação integral 
revelam maior capacidade de organização, de elaborar respostas dife-
renciadas e mais curiosidade sobre o que acontece no mundo. E que 
os professores que participam “sentem-se mais amparados, dividindo 
a responsabilidade em relação ao aluno”.

Para os Coordenadores do Programa Cidade Escola, os aspectos po-
sitivos da educação integral são: ganhos na aprendizagem dos alunos; 
ampliação do reconhecimento do trabalho desenvolvido no Progra-
ma; apoio da equipe diretiva da escola; aprofundamento dos vínculos 
entre professores e alunos. Eles valorizam a possibilidade de flexibilizar 
o uso do tempo e de diversificar as atividades. Encontra-se a indicação, 
também, de que “a falta de rigidez, mas com organização, intencional 
[na educação integral], é muito positiva e aprofunda os vínculos entre 
professores e alunos”.

Entre esses profissionais enfatiza-se a possibilidade para os alunos de 
“vivenciar outras oportunidades, ocupar outros espaços, inserir-se em 
outras rotinas, outros eventos, relacionar-se com outras pessoas”. Isto 
geraria “o fortalecimento pessoal para os estudantes, ao mesmo tempo 
que os resguarda num espaço protegido”. Menciona-se igualmente a 
ampliação das perspectivas de escolhas profissionais para os alunos 
como um aspecto positivo da educação integral.
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Os Supervisores reconhecem como aspectos positivos: a possibilidade de 
“aproximação ao que o aluno precisa”, como um “conteúdo de vida”; a me-
lhora do vínculo professor-aluno; a busca por equilibrar atividades mais for-
mais e mais lúdicas; o desenvolvimento de “adolescentes mais comprometi-
dos com a escola e mais felizes, também”.

Entre os Professores Referência, os aspectos positivos da educação integral 
destacados foram: mais tempo para testar outras formas de abordagem dos 
conhecimentos; a possibilidade de oferta de novas vivências e de proteção 
para os alunos; o aprofundamento da participação de todos e a melhora da 
convivência; os ganhos na aprendizagem dos alunos, “com base nos resulta-
dos de avaliações externas”. Referem-se também à melhora do vínculo dos 
alunos com a escola, falando em “alunos que cuidam” da instituição escolar.

Para os Professores de Projetos, entre os aspectos positivos estão: o apro-
fundamento do vínculo com a escola, por parte de alunos e professores; os 
ganhos na aprendizagem, especialmente na leitura; o aumento da disponi-
bilidade para aprender e “a progressiva transferência, para o turno regular, 
das novas abordagens desenvolvidas no turno inverso”.

Sobre os desafi os da educação integral

Para os Diretores, entre os desafi os a serem enfrentados 
na educação integral, encontram-se os seguintes: man-
ter a coerência das atividades com o projeto da es-
cola; articular o “regular” e o “integral”; lidar com 
a escassez de espaços; garantir momentos de 
diálogo entre os professores; gerir o horário 
do almoço e a falta de recursos fi nanceiros; contar 
com a “disposição dos professores para implementar 
o programa com os recursos existentes”; coordenar as ati-
vidades com turmas que estão em níveis diferentes de letra-
mento; inserir as escolhas referentes ao Programa Cidade Escola 
no projeto político-pedagógico da escola, com garantia da fl exibili-
dade necessária para lidar com as condições reais de desenvolvimento 
das ações previstas. Há menção, também, às “exigências burocráticas que 
forçam a adoção do mesmo tipo de agrupamento dos alunos utilizado no 
regular”, no turno inverso.
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Destaca-se, ainda, a necessidade de estabe-
lecer articulação da escola com “o saber o 
que acontece fora dela, e vice-versa”.

Uma dificuldade indicada por um dos Direto-
res diz respeito aos alunos com dificuldades 
de aprendizagem, uma vez que eles teriam 
que “escolher entre participar do Laborató-
rio de Aprendizagem ou do atendimento na 
conveniada, que não trabalha o específico 
do regular”. Nesse sentido, “esses alunos/fa-
mílias acabam optando pelo atendimento 
em cinco dias, na conveniada, pela questão 
do risco sob o qual essas crianças podem es-
tar, quando na rua”, deixando de lado o La-
boratório de Aprendizagem.

Afirma-se, reconhecendo nisso uma dificul-
dade, que “o projeto político-pedagógico faz 
falta, ele estabeleceria a articulação necessá-
ria para fazer valer o Cidade Escola”. Outra di-
ficuldade apontada remete à falta de clareza 
sobre quais diretrizes devem ser seguidas na 
educação integral.

Entre os Diretores surgiu também a indica-
ção da questão de se ter turmas integraliza-
das e alunos integralizados, como um desafio 
a ser enfrentado. E, novamente, se ressaltou 
“a importância de mudar os agrupamentos 
das turmas, nos dois períodos [turno regular 
e turno inverso] e mesmo de alternar profes-
sores nas turmas”.

Os Coordenadores do Cidade Escola, ao 
tratarem dos desafios da educação integral, 
remetem: à organização e articulação dos 
projetos com o que acontece no turno regu-
lar; à avaliação do impacto da participação 
nos projetos sobre a aprendizagem dos alu-
nos; à escassez de recursos: à necessidade 
de “fazer com o que tem”; à organização da 
nutrição; à gestão dos espaços; à falta de for-
mação dos profissionais para o desenvolvi-
mento dos projetos.

Entre esses profissionais encontrou-se tam-
bém uma questão a ser melhor investigada e 
sobre a qual se deve refletir com muito cuida-
do: a de que a maioria das crianças dos ciclos 
B e C que participam dos projetos são meni-
nos; “as meninas têm que ficar em casa [para 
ajudar nas tarefas da casa ou no cuidado dos 
irmãos mais novos] – as mães vêm buscar”13.

Um dos Coordenadores ressalta que “a po-
tência do integral depende do quanto ele 
pode servir para diagnóstico e apoio ao re-

13  Vale destacar que, em levantamento realizado pela SMED no dia 
29/10/2016, conferiu-se que, nos três ciclos, o número de alunos em 
turno integral é superior ao número de alunas, o que aponta para a 
possibilidade de pertinência da análise feita pelos Coordenadores 
do Cidade Escola. Entretanto, cabe um estudo mais aprofundado 
para fundamentar a reflexão sobre esse aspecto.
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gular”. Outro, reconhece em alguns professores um desafi o conside-
rável, já que “a postura de professores que não assumem seu ofício/
emprego, talvez pela segurança conferida pelo vínculo de servidor pú-
blico” prejudicaria o trabalho da equipe escolar na educação integral.

Entre os Supervisores, reconhecem-se desafi os tais como: infraestru-
tura inadequada, com recursos e espaços escassos, obsoletos ou dani-
fi cados; falta de recursos humanos; difi culdades com o transporte dos 
alunos para as instituições conveniadas; problemas com a qualifi cação 
do tempo estendido, de modo a conseguir atingir ganhos na aprendi-
zagem e na convivência; difi culdade na conciliação das ações desen-
volvidas no Laboratório de Aprendizagem com as outras atividades 
(“a competição é difícil”); a difi culdade de distinção entre as práticas 
“como professora e como ‘ofi cineira’, nos dois turnos”.

Também se identifi ca uma menção às instituições conveniadas, mais 
especifi camente à articulação entre os profi ssionais que atuam na edu-
cação integral, quando do reconhecimento dos desafi os: “o Pão dos Po-
bres tem as questões dele, que às vezes não fecham muito com a gen-
te. A Coordenadora do Cidade Escola faz tentativas, mas ainda é falha 
essa conexão. [...] Na AABB14 tem uma articulação melhor, mas atende 
menos alunos desta escola”.

Os Professores Referência reconhecem como desafi os para a edu-
cação integral: para o professor, enfrentar uma maior cobrança 

pessoal diante da ampliação do tempo; lidar com a carência 
de espaços, que faz com que a organização do trabalho 

escolar seja muito rígida; desenvolver o trabalho com 
alunos em situação de abandono; enfrentar a escas-

sez de recursos, que resulta na diminuição da 
oferta de projetos na escola.

14  Trata-se da Associação Atlética Banco do Brasil.
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Para os Professores de Projetos, os desafi os 
envolvidos na implementação da Educação 
Integral são: as questões relacionadas à falta 
de espaço, que acaba fazendo com que os 
alunos passem muito tempo dentro da sala 
de aula (“os espaços escolares não previam 
o turno integral, não foram pensados para 
isso”); a necessidade de tempo para dormir, 
descansar, especialmente para as crianças 
mais novas; a necessidade de tempo livre, 
para que as crianças possam brincar; a fal-
ta de recursos humanos; o enfretamento 
da dicotomia “turno integral”/“escola nor-
mal”, claramente expressa na própria forma 
de nomeação de cada turno nas escolas; o 
trabalho com uma mesma turma o dia todo, 
que se torna muito cansativo para o profes-
sor e para os alunos.

Sugestões/iniciativas em curso 
nas escolas em torno da educação 
integral

Nas declarações dos Diretores, algumas su-
gestões ou relatos de iniciativas em torno 
da educação integral em desenvolvimen-
to foram destacados. Dentre as sugestões, 
constaram: a ampliação da oferta de ativi-
dades e a busca por garantir a possibilidade 
de escolha por parte dos alunos; a criação 
de instrumento próprio para avaliar o im-
pacto da participação no Programa sobre a 
aprendizagem escolar. Como iniciativa em 
desenvolvimento: a adoção de um “caderno 
de turma”, como instrumento para buscar a 
comunicação entre professores e educado-
res que lidam com os mesmos alunos (para 
tentar estabelecer a articulação dos traba-
lhos desses agentes); a participação dos par-
ceiros (conveniadas) no planejamento ins-
titucional da escola; o condicionamento da 
participação dos alunos nos projetos à sua 
conduta no turno regular.

Um dos Diretores menciona a escolha da sua 
escola de orientar o trabalho com o intuito 
de garantir três categorias de aprendizagem: 
aprendizagens do pensamento abstrato, 
aprendizagens dramáticas (exemplifi ca essa 
categoria referindo-se ao convívio – proble-
ma evidenciado na gestão do horário do al-
moço), práticas tecnológicas (desenvolvidas 
no período da tarde).
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Outro Diretor afirma que “no cotidiano, o aluno integral precisa do La-
boratório de Aprendizagem; a solução encontrada para isso foi, ao in-
vés de retirá-lo do integral, encaminhá-lo para o Laboratório depois 
das 16h”.

Também foi mencionado o desenvolvimento de metaoficinas: essa ati-
vidade seria essencial para ajudar os professores a identificarem o que 
é fundamental, ou seja, para que possam entender que saberes são 
centrais e como se ensina.

Outra ideia em desenvolvimento são as assembleias de alunos, nas 
quais são discutidos os projetos e as questões do dia a dia.

Um dos Coordenadores do Cidade Escola referiu-se à seguinte inicia-
tiva em desenvolvimento em sua escola: o condicionamento da parti-
cipação dos alunos nos projetos à sua conduta e frequência no turno 
regular. Como sugestões para a implementação da educação integral, 
os Coordenadores destacaram: a existência de um referencial de cur-
rículo para os projetos e a possibilidade de escolha dos projetos pelos 
alunos como forma de garantir a sua adesão à Educação Integral.

Também foram feitas afirmações sobre o investimento de esforços na 
qualificação do tempo do convívio – “todos os alunos reunidos no que 
lhes agrada – almoço juntos e escolha de atividade que os alunos que-
rem fazer, na medida do possível”. Para um dos Coordenadores, este 
é o melhor momento, o que segura os alunos na escola, no “integral”. 
Identificou-se também uma sugestão de flexibilização de horários na 
Educação Integral, “não dois turnos tão rigidamente separados”.

Um Coordenador afirmou que: “Ninguém é fracassado no turno inte-
gral, se a educação integral for em direção ao interesse do aluno; se 
tiver interesse de avaliação, ou [se for] ‘conteudista’, ele fracassa”. Essa 
afirmação parece sugerir que o turno inverso deve se manter distinto 
do turno regular, deve ser centrado no interesse dos alunos e não pode 
ser objeto de práticas de avaliação ou voltado para o ensino dos con-
teúdos disciplinares.
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Sobre o público-alvo da educação integral, 
um dos Coordenadores faz uma afirmação 
que indica uma forma de atuação da escola: 
“todos os alunos podem ter acesso ao Cidade 
Escola, mas, em situações mais emergenciais 
[refere-se às situações de vulnerabilidade], a 
Coordenação faz a indicação para o convê-
nio”. Outra iniciativa em desenvolvimento é 
contar com pessoas vinculadas à instituição 
conveniada nos Conselhos de Escola, regis-
trando e encaminhando informações sobre 
os alunos.

Como sugestão, um dos sujeitos indica: “o 
ideal [seria contar com] horários ‘colados’: [o 
aluno] sai da conveniada e vem direto para 
a escola; e os que saem da escola vão direto 
para a conveniada”. Ele explica essa afirma-
ção dizendo que quando os alunos vão para 
casa, muitas vezes eles não voltam para de-
senvolver as atividades no turno inverso.

Os Supervisores fazem algumas sugestões 
para a Educação Integral. Dentre elas, sa-
lientam a necessidade de ações para que 
se possa ter silêncio em alguns momentos. 
Isto seria importante “para professores e 
alunos, especialmente os menores, que se 
cansam e tendem a ficar muito agitados”. 
Também apontam a necessidade de atua-
lização de equipamentos e softwares e a 
possibilidade de se pensar num turno mais 
curto, “até às 15h”.

Ainda como sugestões, um Super-
visor defende que se faça maior 

e melhor divulgação dos pro-

jetos desenvolvidos pelos educadores, “para 
atrair mais as crianças”. Outro, acredita que o 
Cidade Escola deveria ser “ampliado para as 
crianças bem pequenas, para evitar que eles 
fiquem ‘rolando’ pela comunidade”.

No que se refere às ações em desenvolvimen-
to nas escolas, como já indicado por outros 
sujeitos entrevistados, ainda que em termos 
distintos, um dos Supervisores afirma que 
o Cidade Escola “‘é barganha’: frequência e 
comportamento são condições para permi-
tir a participação no projeto”.

Os Professores Referência fazem as seguin-
tes sugestões para a melhoria da Educação 
Integral: a criação de uma forma de avalia-
ção interna do impacto da participação no 
Programa sobre a aprendizagem dos alunos 
e a necessidade de fazer uma articulação en-
tre a aprendizagem mais global e a aprendi-
zagem formal, ou entre o que se aprende no 
turno regular e no turno inverso, nas oficinas 
e projetos não relacionados às disciplinas es-
colares.

Os Professores de Projeto, por sua vez, res-
saltam a importância de se possibilitar a de 
escolha dos projetos pelos alunos; de se ga-
rantir tempo livre para brincar; e da abertura 
da escola para a comunidade (por exemplo, 
permitindo o acesso às bibliotecas).

Em síntese, os sujeitos da escola – Diretores, 
Coordenadores do Programa Cidade Escola, 
Supervisores, Professores Referência e Pro-
fessores de Projeto – enfatizam:

Documento_PA_Simone_p1.indd   93 14/12/16   10:40



Prefeitura Municipal de Porto Alegre   |     94     |   Política de Educação Integral

•	 Três perspectivas sobre a função da escola, que coexistem: (1) como lugar do 
“conhecimento formal”, (2) como possibilidade de oferta do que os alunos não 
têm em outros lugares, inclusive em suas casas, suprindo lacunas de toda ordem 
e (3) de proteção e resguardo das crianças e jovens. Essas três lógicas parecem 
se referenciar mais claramente à escola “regular”, em contraste ou contraposição 
a uma escola do “turno inverso” na qual impera a ideia da busca pelas atividades 
lúdicas e prazerosas.

•	 No que diz respeito ao currículo, parece predominar a ideia de que um docu-
mento orientador em si não constitui o currículo, mas sim aquilo em que ele se 
torna no seu desenvolvimento no interior da escola, aquilo que se ensina – em-
bora não se registre uma rejeição à ideia de ter um documento orientador. Coe-
xistem uma preocupação com o interesse dos alunos, com a relação que se es-
tabelece com o mundo, e com o acesso aos conhecimentos ditos “tradicionais”.

•	 O Programa Cidade Escola parece contar com o reconhecimento dos sujeitos da 
escola, progressivamente mais esclarecidos sobre a potência desse Programa. 
Os tempos alargados são vistos como possibilidade de modificar a escola “tradi-
cional”, especialmente pela oferta de outras experiências. Mas aqui também há 
destaque para a proteção social dos alunos.

•	 Aspectos positivos identificados pelos sujeitos ressaltam as mudanças nas re-
lações estabelecidas entre os sujeitos e entre eles e a escola. Fala-se em alunos 
mais interessados em aprender e na transferência de novas práticas, mais lúdi-
cas, do turno inverso para o turno regular. Chega-se mesmo a afirmar o impacto 
da participação nos projetos sobre a aprendizagem escolar.

•	 Como desafios relacionados à educação integral, estão a escassez e a gestão 
de espaços e recursos, materiais e humanos, a desarticulação entre as diversas 
frentes de trabalho formativo, expressa, por exemplo, no uso dos termos “turno 
regular” em referência ao trabalho escolar mais “tradicional”, com as disciplinas 
escolares, e “integral”, para designar o turno inverso, no qual são desenvolvidos 
os projetos. Vale destacar também o reconhecimento da necessidade de se atin-
gir um equilíbrio na oferta do Laboratório de Aprendizagem frente aos projetos, 
na escola e nas conveniadas. Merece destaque, ainda, a indicação do desafio de 
se avaliar o impacto da participação nos projetos sobre a aprendizagem escolar.
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•	 Como sugestões desses sujeitos, desta-
cam-se: a maior clareza em torno do que 
se espera da educação integral, o investi-
mento em momentos de atividades mais 
livres e nas de convívio, o respeito aos 
tempos dos alunos, cuidando da alternân-
cia entre diferentes tipos de atividades. 
Enfatiza-se também a importância de se 
garantir uma oferta de atividades varia-
das que permitam a escolha dos projetos 
por parte dos alunos. Como iniciativas em 
curso, vale ressaltar o caderno de turma, a 
participação de alunos nos projetos como 
moeda de troca e a participação dos sujei-
tos das conveniadas na discussão do PPP 
das escolas ou nos Conselhos de Escola.

Da perspectiva dos alunos

Por considerá-los plenamente sujeitos do 
processo de escolarização e pelo potencial 
de revelar elementos essenciais da escola, 
optou-se por investigar as perspectivas dos 
alunos sobre a escola e a educação integral, 
pelos aportes que ensejariam para a dis-
cussão do que se pretende para o currículo 
da educação integral. Essa aproximação foi 
desenvolvida por meio de entrevistas com 
estudantes dos três ciclos do Ensino Funda-
mental (A, B e C). Foi importante identificar o 
que eles reconhecem como aprendizagens 
centrais desenvolvidas nessas escolas, a fim 
de conduzirmos a reflexão acerca do quan-
to suas indicações apontam ou não para a 
coerência entre o que se está oferecendo e 
o que se concebe como uma educação inte-
gral – e daí caminharmos para proposições 
de ajustes e/ou novos encaminhamentos.

Alunos do Ciclo A

Conforme consta na Tabela 1, foram entre-
vistados oito alunos do Ciclo A. Essas entre-
vistas consistiram em conversas bastante 
descontraídas e, no caso desses alunos mais 
novos, por vezes eles foram ouvidos em gru-
pos (duplas ou trios), a fim de se sentirem 
mais seguros e estimulados para a troca de 
ideias.

Quando questionados sobre porque fre-
quentam a escola, de maneira geral afirmam 
que vêm para a escola para estudar, ou, nas 
palavras de um deles, que a escola é lugar 
“de ter atenção e foco”.

Ao destacarem o que aprendem no turno 
regular mencionam as continhas e o ler e 
escrever. Já nos projetos, desenvolvidos no 
turno inverso, ressaltam os seguintes apren-
dizados: evitar desperdício; como usar o 
banheiro; como fazer maquetes; histórias e 
brincadeiras.
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Alunos do Ciclo B

Os sete alunos do Ciclo B entrevistados 
consideram que a escola é lugar de apren-
der, “estudar as matérias”, “fazer amigos”, 
“desenvolver habilitação para o futuro”. 
Apontam que, no turno regular, apren-
dem: “a cuidar da escola”, “a não jogar lixo 
no chão”; a fazer “continhas de dividir, me-
nos, mais, vezes”; “texto, parágrafo”; “a di-
ferença entre a forma que se fala e a forma 
que se escreve”; “sobre o corpo humano, 
as espécies, os órgãos, a Terra, as plantas”; 
“a desenhar, sobre pintores e quadros”; “a 
fazer movimentos, a se exercitar”.

Quando se referiam aos projetos desenvol-
vidos no turno inverso, afi rmaram aprender: 
“a compartilhar com os amigos”; “a não faltar 
com o respeito”; “a entender que cada um 
tem seu espaço”; “a não invadir a privacidade 
dos outros”; “a ser educado com os outros”; 
“a dançar; a representar”; “a contar histórias”. 
Afi rmam, também, que a participação nos 
projetos ajuda na aprendizagem nas aulas, 
“porque acalma”.

Alunos do Ciclo C

Foram entrevistados seis alunos do Ciclo C 
para levantar suas ideias acerca da escola 
e do que aprendem na educação integral. 
Para eles, a escola é um lugar para aprender 
mais coisas e “ter um futuro”. Esta perspecti-
va de preparo para um futuro está bastante 
presente para esses alunos.

Consideram que, no turno regular, apren-
dem: “o jeito de falar as coisas”; “sobre o 
corpo humano, sobre as relações sexuais”; 
“sobre os estados, as regiões, o clima das re-
giões, as estações do ano em vários lugares”; 
“sobre o contexto atual”; “sobre nazismo”; 
“sobre as eleições, o golpe”; “histórias de 
quadros antigos, dos pintores”; “as regras do 
voleibol e do handebol”.

Ao tratarem das aprendizagens desenvolvi-
das nos projetos, ressaltaram: “conviver em 
grupo” e “várias coisas”. Afi rmam que parti-
cipar dos projetos ajuda nas aulas do turno 
regular, “porque muda o comportamento”.

Alguns aspectos ganham relevo nas afi r-
mações dos estudantes tendo em vista que 
buscou-se identifi car duas questões essen-
cialmente nas entrevistas: para que serve a 
escola e o que nela aprendem, na educação 
integral. Na resposta à primeira questão, de 
maneira geral, são bastante lacônicos: “para 
estudar”, “para aprender” etc. É compreensí-
vel que seja assim, visto que frequentar a es-
cola é uma atividade obrigatória para essas 
crianças e jovens. Porém, é interessante ve-
rifi car que os alunos, a partir do Ciclo B, e es-
pecialmente os do Ciclo C, enfatizam o papel 

Documento_PA_Simone_p1.indd   96 14/12/16   10:40



Prefeitura Municipal de Porto Alegre   |     97     |   Política de Educação Integral

da escola na construção do futuro. Perguntados se usam o que apren-
dem na escola, hoje, eles mostram mais dificuldade em afirmar que sim. 
Quando o fazem, referem-se à possibilidade de ler algo para quem não 
sabe ler, em casa, ou de fazer cálculos para ajudar os pais, por exemplo.

Quanto à identificação por parte desses alunos do que aprendem na 
escola, é necessário dizer que foi difícil para a maioria deles fazer esses 
apontamentos. Diante da menção a cada uma das disciplinas escolares, 
essas crianças e jovens vão destacando alguns pontos, como se pode 
verificar na sequência. Possivelmente são pontos que foram tratados re-
centemente ou que estão sendo ainda desenvolvidos.

Os alunos do Ciclo A, entretanto, somente apontam as aprendizagens 
ligadas à leitura e à escrita e aos cálculos matemáticos. Mesmo quando 
perguntados sobre outras disciplinas, tais como Geografia, Ciências ou 
Arte, muitos disseram não terem aprendido nada disso, ainda que te-
nham sido apresentados alguns exemplos de questões ligadas a essas 
disciplinas (por exemplo: sobre as plantas, os animais, o bairro etc.). É 
conhecida a ênfase na leitura e escrita e na matemática nesse ciclo de 
alfabetização, mas sempre vale a reflexão sobre se e como as outras áreas 
do conhecimento estão sendo contempladas no Ciclo A.

No que tange às aprendizagens desenvolvidas nos projetos, só foram 
feitas menções diante da pergunta: “E nos projetos, o que se aprende?”. 
E, então, chama a atenção a prevalência de indicações de aprendiza-
gens ligadas à forma de se comportarem, especialmente entre os alunos 
mais velhos, que inclusive reconhecem que isso traz vantagens para a 
sua aprendizagem no turno regular, uma vez que aprendem a ficar mais 
quietos e a respeitarem o professor e os colegas.

Da perspectiva dos profissionais das 
instituições conveniadas

Com o objetivo de levantar elementos sobre os discursos e práticas de-
senvolvidos em âmbito da educação integral que pudessem contribuir 
para a caracterização do currículo em desenvolvimento, também, foram 
entrevistados os profissionais que atuam em três instituições convenia-
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das. Assim, foram realizadas seis entrevistas no total, com o Coordenador Pe-
dagógico e um Educador Social de cada uma das três instituições conveniadas. 
A seguir, estão os comentários acerca das perspectivas desses sujeitos.

Sobre a função da educação escolar na formação das crianças e jovens, en-
tre os Coordenadores Pedagógicos das instituições conveniadas há menção 
ao objetivo de “preparar o aluno para mundo, com senso crítico”, “formar cida-
dãos” e fornecer “ferramentas para que possam refletir”. Também se encontram 
afirmações que indicam a necessidade de ampliação das funções da escola, 
que não deveria se restringir à “educação formal”, ou a “aquele conteúdo [for-
mal, tradicional]”. Um dos coordenadores destaca a “violência” e a “desagrega-
ção familiar” como “temas transversais” que “passam pela educação”. Também 
foi ressaltado por um coordenador o que denominou de “engessamento da 
escola”, responsável pela criação de um ambiente que “desmotiva a criança a 
ir à escola”; nesse sentido, o turno integral foi apontado como algo que “veio 
para contribuir com a escola”.

Já os Educadores Sociais apontam como expectativa sobre a educação es-
colar que se faça uma mescla de conhecimentos – do “ensino tradicional”, de 
“trabalhar conteúdo” – e valores – “valores humanos”, “respeito e educação 
pelas pessoas”, “ser mais humano”. Também, se afirma como função da escola: 
“estimular para perspectivas futuras”, “para emprego, faculdade” e “ir além do 
letramento e numeramento”. Em relação a esse último aspecto, um dos pro-
fissionais entrevistados aponta que tal função é “especialmente” da educação 
integral, que possibilita “uma visão maior da criança”, onde “vai-se além de tra-
balhar conteúdos”.

Diante do questionamento sobre o potencial das atividades desenvolvidas pe-
los educadores sociais, na conveniada e/ou na escola, para a consecução das 
expectativas apontadas para a educação escolar, os Coordenadores Pedagó-
gicos foram unânimes em afirmar que sim. Nesse tocante, esses profissionais 
destacam como contribuições dos educadores sociais o desenvolvimento de 
atividades: que “ajudam a resolver problemas e inquietações com os próprios 
pares, com os colegas”; que dão “protagonismo” ao estudante, a participação 
dos alunos no “processo, [já que] o educador não traz a oficina pronta” e a pos-
sibilidade de “escolher a oficina”, sendo que esse lugar de “protagonismo” faz 
o aluno transpor “o que vivencia e aprende para outros espaços”. Além disso, 
afirma-se que as atividades desenvolvidas com os alunos objetivam trazer no-
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vas vivências, “são atividades ofertadas [que] 
partem de oferecer coisas que elas [as crian-
ças] não tiveram contato”, “que eles não têm 
em suas comunidades”.

Um dos coordenadores falou ainda que as 
atividades realizadas pelos educadores não 
estão “desconectadas do ensino regular” e 
que o Projeto Político Pedagógico da escola 
é um documento conhecido pelos educado-
res, o que considera um fator que contribui 
para a articulação entre as funções desem-
penhadas pelos sujeitos da escola e pelos 
educadores sociais.

Os Educadores Sociais enfatizam como 
contribuição do seu trabalho para a forma-
ção dos alunos, a transmissão de valores e a 
socialização: “trabalhamos muito a igualda-
de, o respeito pelo outro, respeitar as dife-
renças”, “trabalhamos valores humanos, da 
dignidade, a autoestima, cidadania”, “traba-
lhamos muito a igualdade, o respeito pelo 

outro, respeitar as diferenças”. Um deles tam-
bém menciona o foco sobre o aprendizado: 
“a gente os chama para isso, para aprender”. 
Também há destaque em uma das falas so-
bre a forma como os educadores trabalham: 
“Contribuímos trabalhando de forma lúdica”.

Ademais, os educadores sociais destacam 
em suas respostas a relação com a escola. 
Um deles define o trabalho que realiza como 
“uma extensão da escola”, e identifica uma ar-
ticulação, afirmando que: “A gente consegue 
identificar dificuldades dentro do cognitivo e 
depois trabalhamos junto com o professor da 
escola”; “Tudo o que fizemos nas nossas ofici-
nas, intercalamos com o que está sendo feito 
na escola”. Outro educador demarca como 
diferença das atividades que desenvolve em 
relação ao que se faz na escola, a abordagem 
pedagógica: “A diferença é que aqui junta-
mos tudo isso, o [que é] da escola propria-
mente, mas de acordo com a realidade deles 
[dos alunos]”. Nesse mesmo sentido, outro 
educador social destaca que seu trabalho “é 
mais lúdico, [envolve] mais jogos”.
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Sobre o currículo da educação integral, os Coordenadores Pedagógicos 
entendem que ele envolve a delimitação daquilo que deve ser ensinado, o 
que vai além da “educação formal”, pois inclui “letramento”, “numeramento”, 
“todas as disciplinas” que contribuem para que o aluno possa “saber o que 
quer buscar”. Isso inclui as “competências pessoais e relacionais, de visão 
do mundo” e o “aprender a conviver”. Afirmam também que os alunos pre-
cisam “aprender a se portar no mercado de trabalho”. Um dos profissionais 
entrevistados delimita os conhecimentos que deveriam ser focalizados: “A 
primeira [questão a ser tratada] é a educação, o reforço escolar, para que 
consigam melhor evolução na escola. Isso é obrigatório. Música e esporte é 
o algo a mais”.

A forma como se ensina também foi um aspecto mencionado pelos coorde-
nadores, que conferem destaque à “forma lúdica, prazerosa e motivadora” e 
ao fato de que, no turno inverso, o que se desenvolve “tem que ser diferente, 
o ambiente é diferente. Porque a escola tem que dar aquele conteúdo, são 
obrigados”.

Entre os Educadores Sociais, também, há menção ao “letramento” e “nu-
meramento” e à preocupação em “formar uma pessoa”, bem como com a 
definição do que o aluno deve aprender: “a se portar em celebrações”, “re-
gras de convivência”, aspectos da “cultura gaúcha” e “a musicalidade”. A “es-
piritualidade” também foi mencionada por um educador: “Também é possí-
vel trabalhar a espiritualidade, mas sem fazer condução, proselitismo. Falo 
da espiritualidade como uma reflexão”.

Em relação à forma como é organizado o trabalho da instituição conveniada 
junto à escola ou junto aos alunos que recebe, os Coordenadores Pedagó-
gicos teceram observações sobre a rotina de realização das atividades, tais 
como horários e locais onde são realizadas, fluxos de trabalho e profissionais 
envolvidos. Encontra-se a afirmação sobre visitas semanais de Supervisores 
e a realização de conversas informais entre os Educadores Sociais e os Coor-
denadores do Cidade Escola. Inclusive, a formalização dessas reuniões foi 
uma sugestão dada por um dos Coordenadores Pedagógicos. No entanto, 
foi relatado por um dos Coordenadores a realização de “reuniões regulares” 
e a realização de “um seminário com as três escolas [atendidas], reunindo 
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supervisão, coordenação, professores e educadores”. Tais declarações 
confi rmam a coexistência de arranjos escolas-instituições conveniadas 
distintos dentro da Rede.

Também, se ressalta que é a SMED que determina as escolas com as 
quais serão estabelecidas parcerias, sendo realizada a organização por 
região e o encaminhamento dos alunos pela escola. Um dos coordena-
dores destaca que uma das primeiras ações realizadas pela instituição 
conveniada é a solicitação do Projeto Político Pedagógico das escolas 
e as diretrizes da SMED. Ele ainda menciona que o “ponto de partida é 
a solicitação de atividades pela escola”.

Destaca-se em outra declaração que a articulação com a escola traz 
contribuições importantes para a refl exão sobre a organização do tra-
balho da conveniada junto à escola, inclusive com a menção à troca 
de informações que também acontece por meio da interação com os 
alunos: “É combinado que as crianças falem com a educadora para ela 
saber o que estão fazendo na escola”.

Em um apontamento sobre como se poderia ou deveria organizar 
o trabalho, sugere-se o compartilhamento entre as escolas das 
“boas experiências e práticas”.

Entre os Educadores Sociais encontra-se a afi rmação 
de que “cada uma [escola] tem uma relação dife-
rente [com a instituição conveniada]”, existindo 
experiências em que há um trabalho construí-
do e desenvolvido de forma mais conjunta – 
existindo um diálogo entre a Coordenação Peda-
gógica da instituição conveniada e a Supervisão da 
escola, com a troca de calendários para a organização 
de atividades e diálogos sobre os objetivos das atividades 
e planejamento –, e experiências onde o Educador Social tem 
uma “autonomia” e não trabalha de forma articulada com a escola.

Um dos Educadores Sociais mencionou o desenvolvimento de “uma 
semana pedagógica”, que acontece anualmente, para a realização de 
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“uma avaliação do período anterior e onde 
também tem o planejamento [para o perío-
do seguinte]”.

Como sugestão para o trabalho com a edu-
cação integral, os educadores sociais demar-
cam a necessidade de existir maior interação 
com os professores – um deles também faz a 
indicação da importância de interação com 
os Coordenadores do Cidade Escola. A for-
mação dos Educadores Sociais também apa-
rece como uma demanda nas declarações 
de um dos entrevistados.

Em relação às principais dificuldades identi-
ficadas no desenvolvimento do trabalho, os 
Coordenadores Pedagógicos apontaram: 
a relação com – “problemas de encontros e 
diálogos dos coordenadores [do Cidade Es-
cola] com os educadores.”; a escassez de re-
cursos humanos; a participação da família, 
questão sobre a qual se indica que “ainda é 
difícil fazer a família estar presente”; e o com-

portamento das crianças, segundo um dos 
coordenadores entrevistados, que diz: “es-
tão sem limites, parecem não querer nada 
com nada”.

Uma das estratégias que desenvolvem nas 
instituições conveniadas é a realização de 
assembleias com os alunos, “porque senão 
eles querem jogar bola o dia inteiro. Busca-
mos aproximá-los de nós”.

Entre os Educadores Sociais afirma-se, 
como entraves para o desenvolvimento do 
trabalho do Educador Social, a escassez de 
espaços, a “burocracia para conseguir ma-
terial” e a falta de “comprometimento da fa-
mília” no que tange aos “problemas e dificul-
dades com faltas ou com os próprios filhos”. 
Para um dos Educadores Sociais, porém, 
“não há muitas dificuldades uma vez que 
o acontecer depende mais do oficineiro, o 
acontecer é individual”.
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Proposições para 

Na última parte deste documento, preten-
de-se retomar alguns pontos destacados 
anteriormente, mais especifi camente em 
dois eixos: (1) nas pesquisas sobre educação 
integral e (2) nos documentos e nas declara-
ções dos sujeitos envolvidos com o desen-
volvimento da educação integral na Rede 
Municipal de Ensino de Porto Alegre. A partir 
desses destaques serão apresentadas algu-
mas proposições a serem consideradas no 

orientar o debate sobre o 

currículo da educação integral

processo de discussão das orientações para 
o currículo da educação integral.

Para acompanhar essa síntese do debate 
trazido nos itens anteriores, é importante 
não perder de vista a função social da escola 
afi rmada neste documento – proporcionar 
acesso a um conhecimento não disponível, 
para a maioria da população, em outros con-
textos além do escolar, a fi m de possibilitar 
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a compreensão do mundo a partir de outros parâmetros, distintos daqueles 
que já possuem os alunos. É com base nessa visão da escola que se deli-
neiam as proposições a seguir, na busca por um currículo que, diante da ex-
pansão do tempo escolar, desenvolva estratégias para manter a necessária 
coerência com esse propósito.

Os alertas das pesquisas sobre educação integral

A produção acadêmica levantada reúne aspectos que revelam uma preo-
cupação central que se refere à ampliação crescente das demandas sobre o 
trabalho escolar, tendo como consequência a perda de sua especifi cidade. 
Nesse sentido, é ressaltada a necessidade de se operar uma reconfi guração 
dos tempos, espaços e saberes, pautada por profundas refl exões sobre as es-
colhas que objetivem qualifi car essas dimensões, focalizando conhecimen-
tos relevantes e proporcionando efetiva aprendizagem. 

Outro ponto marcado nessa produção é a necessidade de articulação das 
experiências oferecidas na jornada ampliada aos projetos pedagógicos das 
escolas, de modo a se evitar a cisão entre currículos distintos: da escola 
“regular”, “tradicional”, e da escola “integral”. Esse alerta aponta direta-
mente para a centralidade do processo de discussão, elaboração 
e implementação do PPP das escolas, em processos verdadei-
ramente participativos e que contem com a orientação e 
o apoio da SMED. O PPP é o eixo do trabalho integrado 
de diferentes agentes cujas atuações visam a garan-
tia do cumprimento da função social da escola.

Nos documentos e nas declarações dos 
sujeitos envolvidos com a educação integral

Dos documentos levantados e das declarações dos sujeitos 
envolvidos com a educação integral, destacam-se a seguir alguns 
elementos a serem levados em consideração na continuidade do pro-
cesso de discussão do currículo da educação integral da rede.
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O primeiro deles é a centralidade do interes-
se dos alunos nos processos de escolha das 
atividades da educação integral, ou, de ou-
tra forma, a necessidade de tornar a escola 
um ambiente atraente e “prazeroso” para os 
estudantes. Evidentemente não se defende 
que a escola, ou qualquer outra instituição, 
seja lugar de sofrimento. Entretanto, a escola 
é lugar de trabalho, para professores e alu-
nos. E o trabalho intelectual não é prazeroso 
o tempo todo, assim como nenhum outro 
trabalho. Requer concentração, esforço, de-
dicação, empenho, etc. Se bem desenvolvi-
do, desestabiliza, relativiza certezas, provo-
ca movimento, e isso por vezes é bastante 
difícil. Assim, não se pode querer pautar o 
currículo apenas naquilo que interessa di-
retamente aos alunos ou que responde aos 
problemas mais imediatos da sua vida coti-
diana. Cabe à escola, no papel desempenha-
do pelos professores, gerar esse movimento, 
de “estranhamento” do mundo, a fim de me-
lhor compreendê-lo. Da mesma forma, não 
se pode pensar numa escola que restringe 
seu conteúdo de ensino às questões que se 
relacionam imediatamente ao contexto em 
que vivem os alunos. Como destaca Charlot 
(2009, p. 93),

A escola é um lugar onde o mundo é tra-
tado como objeto e não como ambiente, 
lugar de vivência. Às vezes, esse objeto de 
pensamento tem um referente fora da es-
cola, no ambiente em que vive o aluno [...]. 
Muitas vezes, o objeto de pensamento da 
escola não tem referente no meio de vida 
do aluno. Pertence a um universo especí-
fico [o mundo das disciplinas, desenvol-
vidas no campo acadêmico, em campos 
específicos de conhecimento, e ao mundo 
no qual ocorre a transmissão], construído 
pela Ciência e pela escola. [...] Controlar 
a relação entre o objeto de pensamento 
e os seus referentes no meio de vida, e 
introduzir o aluno em universos intelec-
tuais constituído por objetos cujo sentido 
não decorre de uma relação com o mundo 
vivenciado é, sob duas formas correlatas, 
o problema central da pedagogia escolar.
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Outro ponto relevante que despontou na análise dos documentos e nas 
declarações dos sujeitos da pesquisa foi a preocupação com a relação entre 
as prescrições curriculares e o espaço de autonomia das escolas na defini-
ção do seu currículo. Nesse sentido, afirma-se que a opção pela construção 
de um documento curricular no qual se apresente o plano formativo assu-
mido num determinado contexto, bem como os conhecimentos conside-
rados essenciais para a formação compatível com esse plano, não exclui 
necessariamente a garantia do espaço de autonomia das escolas e seus 
agentes na definição das escolhas que fazem mais sentido para as suas rea-
lidades específicas. Antes de tudo, o documento de produção central deve 
ser objeto de amplas discussões, nas quais as diferentes vozes sejam con-
templadas, na busca por um consenso que sempre será temporário e frágil, 
uma vez que se deve operar uma seleção sempre permeada por interesses 
diversos, numa determinada configuração de poder. A ampla discussão 
não elimina as marcas das relações desiguais de poder nessas definições, 
mas tem o potencial para levar a um resultado que pode ser assumido, 
por um tempo, como o plano que representa os grupos envolvidos na sua 
definição. Num passo seguinte, caberá a cada escola estudar essas defini-
ções centrais, colocá-las na perspectiva específica daquela instituição e da 
comunidade que a cerca e novamente operar escolhas amplamente de-
batidas. Essas escolhas comporão o PPP da escola, eixo organizador das 
atividades que visarão a educação integral e instrumento para a constante 
busca por coerência no desenrolar do processo de desenvolvimento cur-
ricular, o que alude à necessidade de garantir a participação de todos os 
sujeitos envolvidos na educação integral nessas discussões e deliberações, 
inclusive os profissionais das instituições conveniadas.

Por fim, destaca-se a relação que se estabelece entre o Cidade Escola e um 
movimento de mudança da escola. Já foi feita a menção a isso no que tange 
à valorização das estratégias que busquem garantir o interesse dos alunos. 
Mas, neste ponto, pretende-se destacar a própria ideia de “mudar a escola”. 
Ela parece girar em torno de dois eixos: (1) a busca por novos métodos 
de abordagem dos conhecimentos, especialmente mais lúdicos e menos 
centrados no professor, e (2) a entrada em cena de novos conhecimentos, 
para além daqueles já contemplados, os “tradicionais”. Ainda que se con-
corde com esses dois pontos, é importante ressaltar que isso não basta se 
a intenção for de fato rever o currículo dessa escola já conhecida. A discus-
são sobre os métodos de ensino é da maior relevância; entretanto, o de-
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bate curricular diz respeito ao conteúdo do 
ensino, tomando-o como o caminho para a 
formação que se afirma desejar desenvolver 
num determinado contexto. E essa discus-
são está insuficientemente clara, tanto nos 
documentos analisados quanto nas declara-
ções dos sujeitos da pesquisa. Um exemplo 
disso é a dificuldade para se definir o que é o 
“conhecimento tradicional” disponibilizado 
pela escola, em todos os segmentos foca-
lizados nas entrevistas e mesmo nos docu-
mentos da rede. Ao mesmo tempo em que 
ele parece ser o grande responsável pelo 
distanciamento da escola em relação à rea-
lidade dos alunos, a reação a ele parece ser 
de aceitação total, como se todos soubes-
sem quais são esses conhecimentos e, pior, 
como se eles fossem indiscutíveis. O que se 
pretende enfatizar é que repensar esse cur-
rículo de uma escola que visa uma educação 
integral vai além da reflexão sobre meto-
dologias ou sobre novos conhecimentos a 
serem incorporados à escola. Deve enfren-
tar o difícil debate sobre o que já se ensina 
e sobre por que se ensina isso e não outras 
coisas na escola. Ou, de outra forma, o que é 
essencial em termos de conhecimentos das 

disciplinas escolares e de outras fontes para 
a formação que se pretende garantir para as 
novas gerações? E por quê?

Proposições

Feitos esses destaques, seguem algumas 
proposições para nortear o debate sobre o 
currículo da educação integral na Rede Mu-
nicipal de Ensino de Porto Alegre. Pretende-
se, de uma maneira geral, que esse currículo 
venha a garantir: (1) a ampliação do reper-
tório cultural, em coerência com a função 
específica da escola; (2) a diversificação das 
experiências escolares; e (3) o combate às 
desigualdades educacionais.

Assim, sem pretender esgotar os caminhos 
possíveis, para viabilizar um amplo proces-
so de apropriação crítica deste documento 
e suas possibilidades de efetiva implemen-
tação pela Rede, podem ser apontadas as 
seguintes proposições:
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•	 A busca por progressiva adequação dos espaços e dos re-
cursos disponíveis para o trabalho de professores e alunos 
na educação integral.

•	 O protagonismo da SMED na organização de amplos de-
bates com vistas a produzir uma proposta curricular para a 
educação integral, bem como no acompanhamento siste-
mático e na garantia dos apoios necessários para a conse-
cução do projeto delineado nesse processo.

•	 O papel central da SMED, como parte desse apoio, no 
mapeamento, organização, divulgação e viabilização do 
acesso aos equipamentos e à programação cultural dispo-
níveis na cidade (shows, exposições, espetáculos, acervos 
de centros culturais, museus, universidades, cineclubes, 
etc.) a fim de garantir a ampliação das opções a serem fei-
tas pelas escolas para a ampliação do repertório cultural 
do alunado em consonância com seu PPP.

•	 A condução, por parte da SMED, dos processos de con-
veniamento, planejamento das atividades e acompanha-
mento do trabalho realizado pelas instituições convenia-
das – materializado na atuação de seus coordenadores 
pedagógicos e educadores sociais em articulação com 
os profissionais da escola. Isso demanda especial atenção 
para a constituição dos editais de conveniamento, cujos 
critérios e encaminhamentos devem ser coerentes com os 
princípios afirmados neste documento, no que se refere à 
educação integral.

•	 A articulação entre todos os segmentos e profissionais 
que atuam com a educação integral no interior da SMED.

•	 O empenho de todos os segmentos da SMED e das escolas 
na construção dos projetos político-pedagógicos, com a 
participação dos profissionais das instituições convenia-
das e com a clara identificação das escolhas próprias de 
cada escola em torno da educação integral.
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•	 A afirmação do projeto político-pedagógico – construído coletivamente 
e baseado nas diretrizes assumidas pela SMED e nas condições específi-
cas de cada escola – como o cerne da articulação dos trabalhos desen-
volvidos por todos os sujeitos envolvidos na educação integral.

•	 O investimento de recursos e esforços na condução de pautas de for-
mação continuada que reforcem as escolhas assumidas para a educa-
ção integral na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Nesse sentido, 
ressalta-se a importância da tomada do presente documento como ob-
jeto de estudo, tanto pelo mapeamento teórico realizado quanto pela 
caracterização do contexto da Rede, aspectos importantes para embasar 
o trabalho de professores, educadores sociais e demais envolvidos na 
educação integral de crianças e jovens.

•	 A garantia, ainda no que tange à formação continuada, das condições 
necessárias para a plena participação de todos os envolvidos na educa-
ção integral de crianças e jovens – os profissionais das escolas e os das 
instituições conveniadas –, com vistas a promover uma visão integrada 
do currículo. Isso demandará estudos que deverão se dirigir tanto aos 
conhecimentos específicos das disciplinas escolares quanto a conheci-
mentos oriundos de outras fontes, considerados relevantes para a for-
mação dos estudantes da Rede.

•	O desenvolvimento de mecanismos de avaliação institucional, para 
que se possa periodicamente analisar o que as escolas vêm ofe-

recendo em termos de aprendizagens e a coerência entre essa 
oferta e o que se definiu como projeto para a educação in-

tegral.
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