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SABERES E PRÁTICAS CURRICULARES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 

INTEGRAL 

RESUMO 

 O presente estudo tem por objetivo analisar práticas curriculares 

desenvolvidas na direção da educação integral, em seus êxitos e insucessos, numa 

escola de tempo integral situada na cidade de Itabuna-BA, mais precisamente, no 

Complexo Integrado de Educação de Itabuna - CIEI. Nosso trabalho deu-se sob a 

forma de um estudo de caso do tipo etnográfico ao qual fazem referência Sarmento 

(2011), André (2012) e Larchert (2017), este possibilitou-nos uma aproximação 

maior junto ao cotidiano escolar, para dele depreendermos suas minúcias e suas 

singularidades. Iniciamos a pesquisa com uma observação participante do cotidiano 

escolar, seguida por análise documental e um grupo focal com professores da 

referida unidade de ensino. O questionamento que nos inquietou foi o de saber se 

esta escola, que é de tempo integral, se aproximava das práticas de uma educação 

que não apenas tenha tempo acrescido aos seus dias letivos, mas, que seja integral 

no sentido de ofertar possibilidades formativas que levem em conta os sujeitos em 

suas múltiplas dimensões constituintes. Os dados foram organizados e interpretados 

segundo o método de análise de conteúdo, na perspectiva de Bardin (2011), que 

considera três etapas fundamentais para a sua organização e análise, são elas: a) a 

pré-análise; b) a exploração do material; c) o tratamento dos resultados, a inferência 

e a interpretação. A pesquisa evidenciou a necessidade de uma maior articulação 

entre a formação docente e as práticas curriculares na educação de tempo integral a 

fim de que estas se aproximem da educação integral. Trouxe também reflexões 

acerca do planejamento coletivo, da infraestrutura, da fragmentação dos espaços-

tempos, enfim de um contexto que deve estar preparado para que a educação 

integral possa emergir. Durante a realização do grupo focal vivenciamos a formação 

continuada enquanto professores da referida escola, refletindo e analisando um 

debate propositivo acerca das aproximações e distanciamentos das práticas 

curriculares com a educação integral dos alunos e professores em um processo 

formativo. Essa experiência formativa no percurso da pesquisa possibilitou-nos 

entender a relação entre currículo, práticas docentes e a importância da formação 

continuada na escola. A pesquisa revelou-nos que a escola, em suas ambiguidades, 

se aproxima e se distancia da educação integral, na medida em que, mesmo com 

avanços curriculares como as Estações dos Saberes e os Projetos Interdisciplinares, 

ainda persistem configurações de um modelo de escola articulado com as 

concepções tradicionais de educação. Por fim, através do grupo focal foi possível 

realizamos uma formação de professores capaz de discutir e refletir sobre a prática 

docente e seus reflexos na prática curricular, aprendemos com essa escolha teórico 

– metodológica a estruturar nosso produto de pesquisa, entendendo que a formação 

continuada deve acontecer no espaço-tempo da escola e não fora dela.  

Palavras-Chave: Educação Integral; Currículo; Práticas Pedagógicas; 



KNOWLEDGE AND CURRICULAR PRACTICES IN THE PERSPECTIVE OF 

INTEGRAL EDUCATION 

ABSTRACT 

 

 The present study aims to study curricula enrolled in the course of integral 

education, in its successes and failures, in a full - time school in Itabuna city in the 

Stade of Bahia, precisely in the Complexo Integrado de Educação de Itabuna - CIEI. 

Our work took the form of a case study of the ethnographic type to which they refer 

Sarmento (2011), André (2012) e Larchert (2017), this enabled us to get closer to 

everyday school life, so that we can understand its minutiae and its singularities. We 

started the research with a participant observation of the school daily, followed by 

documentary analysis and a focal group with teachers of the said unit of education. 

The question that has worried us was whether this full-time school is approaching the 

practices of an education that not only has increased time to its school days, but 

which is integral in the sense of offering formative possibilities that lead into account 

the subjects in their multiple constituent dimensions. The data were organized and 

interpreted according to the method of content analysis, from the perspective of 

Bardin (2011), which considers three fundamental stages for its organization and 

analysis, are: a) the pre-analysis; b) the exploitation of the material; c) treatment of 

results, inference and interpretation. The research evidenced the need for a greater 

articulation between teacher education and curricular practices in full-time education 

in order to approach integral education. It also brought reflections about collective 

planning, infrastructure, space-time fragmentation, and a context that must be 

prepared for integral education to emerge. Lastly, research has shown that this 

school, in its ambiguities, approaches and distances itself from integral education, 

inasmuch as, even with curricular advances such as the Stations of Knowledge and 

Interdisciplinary Projects, there are still configurations of a model of school articulated 

with traditional conceptions of education.  

 

Key words: Integral Education; Curriculum; Pedagogical practices. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Esta pesquisa se contextualiza e se justifica a partir de diversos fatores, 

dentre os quais destaco: as minhas inquietações enquanto professor de geografia 

frente ao isolamento e a fragmentação dos conteúdos no interior das disciplinas, 

isolando saberes e distanciando o estudante de uma visão mais ampla do seu 

espaço de vivência; também das minhas tentativas de superar tais limitações 

propondo prática que contextualizem os conhecimentos a serem construídos e os 

aproximem de uma visão interdisciplinar; assim como das possibilidades que 

surgiram em minha trajetória profissional após a implantação dos Complexos 

Integrados de Educação no sul da Bahia, pois, neles pude atuar na proposição de 

práticas curriculares cuja perspectiva romperia com a disciplinarização e 

fragmentação dos saberes e tensionaria o currículo em seus engessamentos.  

 O presente estudo se propõe a analisar se e como as práticas curriculares 

desenvolvidas no Complexo Integrado de Educação de Itabuna-BA se aproximam 

ou se distanciam de práticas voltadas para uma educação integral, integrada e 

integradora, que não tenha apenas tempo acrescido aos seus dias letivos, mas que 

oportunize aos educando experiências formativas que atuem nas dimensões: 

cognitiva, afetiva, intelectual, corporal, social, política, entre outras. 

 A meu ver a escola e a sala de aula de hoje, organizadas aos moldes do 

século XIX, não atende a estas demandas. A concepção bancária de educação, 

Paulo Freire (2005), tende a ceder lugar às práticas didático-metodológicas que 

integrem e articulem os saberes, sobretudo, aqueles que não estão expressos no 

currículo oficial. A nós educadores cabe lembrança da conhecida assertiva deste 

autor que alerta para o fato de que “a leitura do mundo precede a leitura da palavra” 

(FREIRE, 1989, p. 19). 

 Neste momento, impõe-se pensar a formação humana na perspectiva da 

inteireza do ser, levando em consideração a complexidade da constituição dos 

indivíduos em suas múltiplas dimensões. Enfim, faz-se urgente que pautemos nosso 

pensar, e nosso fazer, nas trilhas, e a partir dos princípios, de uma educação 

integral. 
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 Em tal cenário, o papel do currículo escolar ganha um novo significado uma 

vez que ele não mais deve ser visto de modo isolado, com as disciplinas cumprindo 

seu papel de modo fragmentado, fechadas em si mesmas. O currículo que poderá 

atender às demandas destes tempos é aquele que se articula com o vivido, com a 

vida prática, com o mundo do trabalho, da cultura, da diversidade e das demais 

relações sociais que os indivíduos estabelecem entre si.  

 Enfim, um currículo que se aproxime de ofertar uma formação integral aos 

sujeitos ao invés de preservar a histórica fragmentação dos saberes em suas 

infindáveis especializações. Para tanto, é fundamental a reflexão acerca das 

práticas curriculares, bem como da formação docente e dos desdobramentos destas 

numa práxis emancipatória, promotora do diálogo, da inclusão e da defesa da 

democracia, na busca por uma prática educativa que leve em conta os sujeitos na 

sua inteireza, e pelas múltiplas referências que os compõem enquanto seres sócio-

históricos e culturalmente referenciados.  

 A nossa prática educativa deve ser promotora de relações que transformem a 

escola no ambiente pulsante de partilha e de vivências que ele deve ser. Uma 

escola onde os sujeitos superem a “consciência ingênua” e a substituam por uma 

“consciência crítica” (FREIRE, 2016, p. 52-53), onde a educação que se faça seja 

uma educação integral. 

 O currículo escolar deve fomentar a reflexão, a análise crítica, a articulação 

entre os saberes e práticas acadêmicos com os tradicionais/populares. Apresentar 

caminhos para tentar superar as formas fragmentadas de ensino-aprendizagem, e 

se colocar como agente de transformação.  

 Cabe ao professor, como ator que pensa e busca tensionar a relação com o 

currículo, tomar como ponto de partida seu “compromisso profissional com a 

sociedade”, levando em conta que é pela educação, e, consequentemente, a partir 

deste compromisso, que se dá o processo de mudança social (FREIRE, 2016, p. 

17). 

 O avanço no campo das políticas para a diversidade, para o diálogo entre os 

diferentes credos e culturas, seja através dos movimentos populares ou pelas 

infinitas possibilidades geradas pelo desenvolvimento tecnológico, e da 
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instantaneidade das comunicações, impõe a escola - e ao professor - a construção 

e a manutenção de espaços permanentes de diálogo, onde a partilha de saberes, a 

convivência e alteridade ocupem os lugares antes dominados pela fragmentação do 

conhecimento, pelos conteúdos desconectados da realidade dos indivíduos e pela 

rigidez na hierarquia das relações.  

 Diante de tais demandas, acreditamos que uma educação significativa e que 

dê conta de proporcionar atendimento a tais necessidades, poderá surgir se 

realizada como integral e integradora. Através de práticas que ressignifiquem 

tempos e espaços, horizontalizem as relações cotidianas e de tomada de decisão, 

além de acompanhar a velocidade das transformações que o mundo nos vem 

apresentando.  

 Partindo desta perspectiva, e atentos a tais desafios, é que pensamos esta 

pesquisa. Propomos-nos a realizar uma análise sobre como uma escola de tempo 

integral se aproxima e/ou se distancia de práticas de uma educação integral, 

percorrendo os caminhos do currículo escolar em seus êxitos e insucessos, no 

Complexo Integrado de Educação de Itabuna - CIEI. 

 Questionamos se a escola, que é de tempo integral, se aproxima ou não das 

práticas de uma educação integral no sentido de ofertar possibilidades formativas 

que levem em conta a pessoa em suas múltiplas dimensões formativas. 

 Nossa pesquisa se contextualiza e se justifica a partir de uma vivência 

profissional que nos motivou a aprofundar os conhecimentos no campo das ciências 

da educação. A parceria firmada entre a Secretaria Estadual da Educação – 

SEC/BA, no âmbito do Programa de Educação Integral – PROEI, e a Universidade 

Federal do Sul da Bahia – UFSB possibilitou uma mudança da Escola Estadual 

Dona Amélia Amado, que funcionava em três turnos, passando a ofertar a educação 

de tempo integral, deste momento em diante sendo chamada de Complexo 

Integrado de Educação de Itabuna, e preservando o ensino noturno.  

 Foi esta mudança, e a possibilidade de ter participado dela, ativamente, que 

despertou minhas inquietações, pois atuo como professor nesta unidade de ensino 

desde meados do ano de 2012, lecionando diversas disciplinas na área das ciências 

humanas e tendo desempenhado funções de articulação de área do conhecimento. 
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 Ter feito parte desta construção me instigou a refletir acerca de saberes e 

práticas curriculares, repensar convicções, compreender a escola e seus processos 

como reveladora de um projeto de sociedade, bem como aprofundar minhas 

reflexões no campo da formação docente. Enfim, a partir desta que foi uma 

experiência profissional, culminamos numa experiência que também influenciou no 

campo pessoal e nos trouxe até a presente proposta de pesquisa. 

 Organizamos o texto em cinco partes que foram apresentadas da seguinte 

forma: percurso metodológico da pesquisa; fundamentação teórica; um capítulo 

dedicado às reflexões acerca das aproximações e distanciamentos do currículo do 

CIEI das práticas de educação integral; um capítulo que versa sobre os encontros do 

grupo focal e as considerações finais do texto. 

 No capítulo dedicado ao percurso metodológico da pesquisa procuramos 

evidenciar todos os passos dados e todas as etapas construídas e superadas no 

pré- campo (revisão de literatura, escolha do método, elaboração de documentos, 

submissão do projeto ao comitê de ética, análise documental); campo (observação 

direta, encontros do grupo focal) e pós-campo (organização e tratamento dos 

dados), buscando sempre a devida coerência para com o método escolhido, bem 

como respeitando as questões éticas que norteiam as pesquisas que envolvem 

seres humanos. 

 No capítulo dedicado à fundamentação teórica buscamos refletir sobre o 

conceito de educação integral, abordar algumas das experiências de educação 

integral e em tempo integral no Brasil, bem como discutir possíveis caminhos para a 

construção da identidade do professor que atuará em tais espaços. Nesta etapa 

também voltamos nossa atenção para a análise de práticas curriculares no contexto 

da educação integral. 

 No capítulo dedicado à análise das práticas curriculares desenvolvidas no 

CIEI, buscamos refletir acerca deste currículo em suas aproximações e 

distanciamentos no que se refere às práticas voltadas para uma educação integral. 

Nesta etapa das análises foi possível verificar quando e onde esta escola atua se 

aproximando de práticas problematizadoras, contextualizadas e emancipatórias, 

provocando fissuras no currículo engessado e que se articula, predominantemente, 

com as concepções tradicionais de educação, e quando e onde caminha na direção 
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oposta, a da fragmentação, da instrumentalização e da descontextualização dos 

saberes e fazeres. 

 No capítulo seguinte, analisamos de que modo, e se, os encontros do grupo 

focal puderam contribuíram com a formação dos participantes da pesquisa, 

possibilitando a pavimentação de um caminho em que estejam presentes novas 

ações desta natureza, atendendo assim aos objetivos da pesquisa.  

 Por fim, nas considerações finais não procuramos e nem tivemos a pretensão 

de esgotar os debates acerca das práticas curriculares voltadas para a educação 

integral. Ao contrário, buscamos refletir acerca dos objetivos da pesquisa 

articulando-os com os conhecimentos obtidos durante cada etapa do seu 

desenvolvimento, assim como continuar a problematizar tais questões a fim de que 

elas possam permanecer como objeto de análise e reflexão dos profissionais que 

atuam na educação de tempo integral seja no CIEI ou em outras escolas da Bahia e 

do Brasil. 
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2. CAPÍTULO 1 

PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 A tentativa de superação dos paradigmas tradicionais na pesquisa e na 

produção do conhecimento tem oportunizado aos pesquisadores direcionar o seu 

olhar para novos horizontes e possibilidades acerca da realização de pesquisas 

onde não prevaleçam, meramente, o dado estatístico, a quantificação ou a 

amostragem descontextualizados.  

 Como nos recorda Maffesoli (2007, p. 144) esta mudança paradigmática nos 

revela uma “nova maneira de pensar o mundo que não tem mais a fatuidade ou a 

pretensão de explicar todas as coisas”. Mas, e aqui reside o diferencial desta 

pesquisa qualitativa em educação, proporcionar um fazer que interaja, dialogue, 

esteja ao lado, partilhe de práticas, saberes e fazeres para que daí emirja um 

conhecimento social, cultural e espacialmente referenciado. 

 Optamos por desenvolver uma pesquisa cujos procedimentos terão como 

base o paradigma emergente, ao qual faz menção Boaventura de Souza Santos 

(2010), uma vez que esta forma de pensar e produzir o conhecimento nos possibilita 

uma aproximação com o que mais valorizamos, enquanto prática de produção do 

conhecimento, que é a possibilidade de estar com o outro, e com ele, a partir dele e 

por ele, colocarmos em evidência, saberes e práticas, possibilidades e limitações. 

  A pesquisa qualitativa, como abordagem, que escolhemos para o 

desenvolvimento da presente proposta de trabalho, é exemplo dentre as novas 

possibilidades que o pesquisador tem ao seu dispor e que podem resultar em uma 

visão mais ampla acerca dos fenômenos estudados, tendo em vista a possibilidade 

de estar com os sujeitos da pesquisa para além das estatísticas, nos seus fazeres 

cotidianos. 

 Nosso trabalho deu-se sob a forma de um estudo de caso. Todavia, um 

estudo de caso cuja observação participante objetivou descrever a etnografia da 

prática curricular a qual fazem referência Sarmento (2011), André (2012) e Larchert 

(2017), pois este nos possibilita uma aproximação maior junto ao cotidiano escolar, 

para dele depreendermos suas minúcias, suas singularidades.  
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 André (2012, p. 53) nos revela que um atributo importante desta metodologia 

é a sua “capacidade heurística”, uma vez que possibilita “insights e conhecimentos 

que clarifiquem ao leitor os vários sentidos do fenômeno estudado”. 

  A autora ressalta, dentre outros elementos, que neste tipo de pesquisa se 

destaca “a ênfase no processo, naquilo que está ocorrendo e não no produto ou nos 

resultados finais” (ANDRÉ, 2012, p. 29). Essa assertiva é muito importante para nós 

na medida em que nos dedicamos a pesquisar uma realidade cuja ação encontra-se 

em fase inicial. 

 Corroborando com a visão da supracitada autora, Sarmento (2011) indica 

que: 

Os estudos de caso de escola são, portanto, um formato metodológico que 
deve a sua divulgação, antes de mais, ao fato de perspectivarem 
holisticamente as unidades organizacionais, e, no caso dos estudos de 
base etnográfica, de acrescentarem ao conhecimento de estruturas, regras, 
interações e processos de ação, as dimensões existenciais, simbólicas e 
culturais que se lhes associam. Não é por isso estranho que as principais 
orientações teóricas que nos estudos organizacionais da escola se 
preocuparam em investigar as dimensões humanas do funcionamento 
organizacional e que realçaram os aspectos informais e os conteúdos 
afetivos, motivacionais ou relacionais da ação organizacional tenham sido 
organizados em estudo de caso. (SARMENTO, 2011, p. 138-139) 

 Sarmento, dando ênfase à natureza sociocultural destas pesquisas, assevera 

que “uma investigação que assume o formato de estudo de caso, no quadro de uma 

pesquisa interpretativa e crítica e que se centra nos fenômenos simbólicos e 

culturais das dinâmicas de ação no contexto organizacional da escola é um estudo 

de caso etnográfico” (SARMENTO, 2011, p. 138-139). 

 Efetivamente, nos debruçamos sobre os processos, saberes e práticas no 

Complexo Integrado de Educação de Itabuna - CIEI, para compreendermos se a 

riqueza do que se tem produzido advém justamente dos processos, trocas e 

encontros entre os diversos atores sociais que ali estão para educar-se 

mutuamente. 
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2.1 A CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 A presente pesquisa foi realizada no Complexo Integrado de Educação de 

Itabuna – CIEI, escola que durante vinte e um anos (1994-2015) funcionou como 

Colégio Estadual Dona Amélia Amado desenvolvendo seus trabalhos em três turnos, 

ofertando ensino fundamental e médio, além da modalidade Educação de Jovens e 

Adultos – EJA, e que, a partir do ano de 2016, por meio do Programa de Educação 

Integral – PROEI, do Governo do Estado da Bahia, e, neste contexto, de uma 

parceria firmada entre a Secretaria Estadual da Educação (SEC) e a Universidade 

Federal do Sul da Bahia (UFSB), foi transformada em escola de tempo integral e 

ensino noturno, sob o decreto número 16.718/2016. 

 O quadro a seguir foi elaborado a partir dos dados contidos no Plano Político 

Pedagógico – PPP da unidade de ensino para o ano de 2018. Nele constam 

informações básicas que podem auxiliar a compreensão acerca das características 

da escola e de sua situação junto aos órgãos de gestão da educação pública nas 

esferas estadual e federal. 

Quadro 01. Identificação do CIEI. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Plano Político Pedagógico do Complexo Integrado de Educação de Itabuna-BA. 

  

Nome COMPLEXO INTEGRADO DE 
EDUCAÇÃO DE ITABUNA – CIEI 
 

Endereço 
 

Avenida Manoel Chaves, s/n, bairro São 
Caetano, Itabuna-BA 

 
Telefone 
 

 
 (73) 3613-5166 

 
E-mail 
 

 
col.ameliamadoitabuna@hotmail.com 

 
CNPJ 
 

 
13.937.065/0001-00 

 
Código da SEC 
 

 
1176081 

 
Cadastro no MEC/INEP 
 

 
29305390 

 
Autorização de Funcionamento 
 

 
Portaria 5524/2016, D. O. (Diário Oficial) 
de 12 de maio de 2016. 
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 O CIEI está localizado, conforme apresentado nos dados do quadro anterior e 

no mapa a seguir, na Avenida Manoel Chaves, s/n, bairro São Caetano, no 

município de Itabuna-BA, numa localidade onde se encontram outras unidades de 

ensino, o Colégio Estadual de Itabuna e o Centro Territorial de Educação 

Profissional Litoral Sul II – CETEP e o Centro Juvenil de Cultura e Cidadania - 

CJCC, que ofertam, respectivamente, séries do ensino fundamental, médio regular e 

educação de jovens e adultos, ensino médio com cursos profissionalizantes e 

oficinas interdisciplinares no contraturno. 

Figura 01. Situação Geografia do Complexo Integrado de Educação de Itabuna-CIEI. 
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 O contexto geográfico onde o CIEI está inserido consta tanto de bairros cuja 

população se situa, segundo os critérios de estratificação social definidos pelo IBGE 

e que passaram a vigorar a partir do ano de 2014, nas categorias Média classe 

média, que possui renda média mensal de até R$ 4.681,00, e Baixa classe média, 

cuja renda média familiar não seja superior a R$ 2.674,00, são os casos dos bairros 

São Caetano, Jardim Primavera, Jaçanã, Sarinha Alcântara, Fonseca, Novo São 

Caetano, Maria Pinheiro, Daniel Gomes, Pedro Jerônimo, Novo Fonseca, Zizo e São 

Pedro. São estes os bairros que compõem, predominantemente, a comunidade 

atendida pelo CIEI e pelas mencionadas unidades que estão no seu entorno. 

 Esta escola e, por conseguinte, esta comunidade foram escolhidas no ano de 

2014, ainda como Escola Estadual Dona Amélia Amado, para participar de uma 

parceria que envolveria a unidade de ensino, a SEC e a Universidade Federal do Sul 

da Bahia - UFSB. Num primeiro momento, a escola seria parceira na oferta dos 

Colégios Universitários – CUNI’s, espaços destinados ao desenvolvimento de 

atividades universitárias no espaço físico das escolas que participariam da parceria. 

Além de Itabuna, cidades como Ilhéus, Coaraci, Ibicaraí, Porto Seguro e Itamaraju, 

entre outras, também receberam os CUNI’s. 

 A chegada das atividades universitárias da UFSB nas escolas da região, 

através das múltiplas atividades desenvolvidas, favoreceu a aproximação desta 

universidade com a comunidade escolar das instituições selecionadas para receber 

os colégios universitários. No caso específico do CIEI, ainda sob o nome de Colégio 

Estadual Dona Amélia Amado, foram reservadas cinco salas de aula, num pavilhão 

situado próximo da entrada da escola, para a realização das atividades acadêmicas 

da universidade, este espaço passou a ser o CUNI. 

 Os CUNI’s são novas estruturas adaptadas aos espaços físicos já 

disponíveis, nas unidades de ensino que se tornaram parceiras, que foram 

adequados ao desenvolvimento das atividades de uma universidade que nos seus 

primeiros anos de atuação na região ainda não possui os recursos infraestruturais 

suficientes para o seu pleno funcionamento. 

 Assim, mesmo com as limitações acima descritas, os CUNI’s passaram a 

funcionar e a parceria SEC-UFSB avançou. Já no final de 2015, no diálogo com 

vistas a integrar as propostas pedagógicas de três destas escolas, situadas, 



26 
 

respectivamente, em Itabuna, Itamaraju e Porto Seguro, com a proposta pedagógica 

do UFSB, culminando, no ano de 2016, com o surgimento dos Complexos 

Integrados de Educação, essas escolas passam a oferecer educação de tempo 

integral, mudança esta que foi oficializada por meio do decreto de número 

16.718/2016 do governo do Estado da Bahia. 

 Esta parceria se diferencia das demais propostas de educação em tempo 

integral existentes até então, uma vez que a Universidade Federal do Sul da Bahia 

assume a supervisão pedagógica das escolas parceiras, bem como o 

desenvolvimento de práticas voltadas para a formação continuada dos professores, 

cabendo à SEC-BA as funções administrativas, provimento de recursos e pessoal. 

 No que diz respeito ao público que atende, o CIEI conta com quatrocentos e 

setenta e oito estudantes matriculados, dados do ano 2018, estando estes 

distribuídos entre as turmas do Ensino Médio de Tempo Integral, Ensino Médio 

regular (turno noturno), e Educação de Jovens e Adultos - EJA também no turno 

noturno. Elaboramos o quadro a seguir no intuito de melhor apresentar a distribuição 

dos estudantes em suas respectivas turmas e turnos. 

Quadro 02. Distribuição de Turmas e Estudantes CIEI 2018. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema de Gestão Escolar - CIEI. 

 Quanto aos profissionais que atuam na referida escola, são setenta e sete ao 

todo. Destes, quarenta e cinco são professores e trinta e dois profissionais lotados 

em diversos setores, conforme descrição presente no quadro a seguir. 

 

Modalidade de 
Ensino 

Turmas Turmas por 
Série 

Número de Estudantes 
Matriculados  

Ensino Médio em 
Tempo Integral 

1º Ano 
2º Ano 
3º Ano 

2 
2 
3 

70 
60 
98 

Ensino Médio Turno 
Noturno 

1º Ano 
2º Ano 
3º Ano 

1 
2 
3 

40 
70 
105 

Educação de Jovens e  
Adultos 

Tempo 
Formativo III 
 
EIXO IV 
EIXO V 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
35 
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Quadro 03.  Distribuição dos Profissionais da Unidade de Ensino 

Fonte: Dados Extraídos do Sistema de Gestão Escolar. 

 

 Vale ressaltar, que a equipe gestora da unidade é composta por uma Diretora 

Pedagógica, dois vice-diretores, duas coordenadoras pedagógicas e uma 

articuladora de práticas pedagógicas responsável pelo desenvolvimento e 

acompanhamento de projetos.  

 Associada a estes profissionais está a articuladora de práticas pedagógicas 

da UFSB. Profissional que atua na supervisão pedagógica e articulação de projetos 

entre a universidade e o CIEI. Esta profissional pertence ao quadro docente efetivo 

da universidade e possui parte de sua carga horária destinada ao trabalho no 

complexo. 

 Após esta breve contextualização sobre o lócus da pesquisa, buscaremos 

elucidar como esta se desenvolveu, descrevendo cada etapa de trabalho nos 

subitens a seguir. 

  

 2.2  A ETAPAS DA PESQUISA 

 

 A pesquisa foi organizada contemplando a seguintes etapas: observação 

participante, com o objetivo de descrever a organização cotidiana do currículo 

escolar em seus espaços-tempos físicos e pedagógicos; a análise documental, tanto 

dos documentos orientadores da proposta de escola em tempo integral quanto dos 

registros das práticas curriculares da unidade de ensino e os encontros de um grupo 

focal, etapas que detalharemos nos parágrafos subsequentes. 

PROFISSIONAL QUANTIDADE VÍNCULO 

Professores 45 Efetivo (Concursados) 
Temporário (REDA) 

Técnicos Administrativos 05 02 - (Concursados) 
03 - Contrato Temporário 
de Prestação de Serviço 

Serviços Gerais 07 Contrato Temporário de 
Prestação de Serviço 

Cozinha 07 Contrato Temporário de 
Prestação de Serviço 

Vigilantes  04 Empresa Terceirizada 
Estagiários 09 Programas: Partiu Estágio 

Mais Futuro 
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 Em campo, iniciamos nosso contato desenvolvendo a observação participante 

do cotidiano escolar, por meio de uma escuta sensível e de registros das práticas 

desenvolvidas na/pela escola. Essas observações foram pensadas de modo a 

atender o maior número possível de turnos, dias e atividades escolares, uma vez 

que a organização dos espaços-tempos escolares é dinâmica e se alterna durante 

sua rotina diária, semanal, mensal etc. 

 Observamos a dinâmica de chegada e saída dos estudantes, sua interação 

nos momentos que precedem as aulas, sua circulação pelos espaços escolares, os 

tempos dedicados às diferentes atividades desenvolvidas durante o dia letivo, a 

infraestrutura, a alimentação, as práticas esportivas, a organização dos professores, 

o uso das salas de recursos tecnológicos, biblioteca e auditório, sempre procurando 

ampliar a compreensão das relações que se estabelecem no cotidiano escolar. 

 Nesta aproximação, buscamos compreender os aspectos simbólicos 

existentes e que muitas vezes ficam camuflados pela rigidez das rotinas e das 

relações estabelecidas no espaço-tempo das relações escolares. Procuramos 

observar a integração entre os estudantes, os espaços mais frequentados, a forma 

como tratam o patrimônio escolar, aqueles que se colocam como lideranças, os 

movimentos reivindicatórios, enfim, caminhando no sentido do que recomenda Smith 

(1982) quando recomenda que tenhamos “o interesse dirigido tanto para os 

comportamentos e atitudes dos atores sociais quanto para as interpretações que 

fazem desses comportamentos e para os processos e conteúdos de simbolização do 

real” (SMITH apud SARMENTO, 2011, p. 153). 

 Voltar o nosso olhar para estas questões nos auxiliou a compreender o que 

não está expresso no currículo da escola, mas que se revela como processo 

formativo, espaços-tempos pedagógicos, enfim, mediações entre o indivíduo e 

outras possibilidades de aprendizagem que não aquelas oficialmente instituídas. 

 Dedicar uma maior atenção a estes vários cenários e conteúdos possibilitou-

nos um aprofundamento do olhar acerca da organização dos espaços-tempos 

escolares, bem como das práticas curriculares e processos formativos ali 

desenvolvidos. As diversas horas de observação direta nos aproximaram de 

minúcias existentes no cotidiano escolar que, mesmo na condição de professor 

desta unidade, por mais de cinco anos, ainda não conseguia enxergar. 
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 Todas as observações foram registradas por meio de um diário de campo que 

se revelou valioso instrumento para as análises e reflexões que ocorreram durante 

toda a pesquisa. Após os momentos de observação direta e de um período de 

reflexão acerca dos registros realizados no referido diário, foi possível iniciar o 

planejamento e, na sequência, os encontros do grupo focal. 

 O início da observação foi dedicado a perceber como deu-se a organização 

das atividades escolares e a infraestrutura da escola. Buscamos observar os 

espaços-tempos de modo a compreender como os atores envolvidos com os 

processos educacionais desta unidade de ensino os vivenciam. 

 Das observações iniciais, avançamos para a coleta de documentos que 

seriam utilizados, posteriormente, nas análises documentais em etapas 

subsequentes da pesquisa. A partir deste ponto iniciamos também uma observação 

atenta do currículo escolar, seja do que está oficialmente posto ou das brechas que 

nele se revelaram a partir da observação das singularidades do cotidiano escolar. 

 Avançamos na observação do quadro de horários, na leitura de propostas e 

planejamentos seja das disciplinas ou de projetos, sem nunca deixar de dedicar 

parte importante do nosso tempo aos processos de socialização, vivência coletiva e 

apropriação dos espaços coletivos por parte da comunidade escolar. Na realidade, 

acreditamos que ambos os caminhos de observação se complementam e 

preenchem de significado aquilo que nos propomos a realizar. 

 Ao final do período dedicado a observação participante foi possível participar 

de dois momentos de formação dedicado ao corpo docente e de um momento de 

pesquisa, ambos realizados na própria escola. O primeiro momento de formação 

constou de uma roda de conversa onde o corpo docente foi convidado a refletir 

acerca da proposta da Base Nacional Comum Curricular - BNCC e de suas 

implicações para o ensino médio em geral e para a configuração dos Complexos 

Integrados de Educação em particular.  

 O segundo momento de formação foi a apresentação de um projeto ligado ao 

uso das tecnologias educacionais na escola, para este encontro todos os 

professores foram convidados e uma professora da própria escola, que participou de 
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um curso ofertado pelo MEC e realizado na cidade de Manaus, foi a multiplicadora 

das informações para os demais colegas.  

 Por fim, também foi possível acompanhar o desenvolvimento de uma 

pesquisa de mestrado sendo realizada com estudantes do CIEI, o pesquisador 

desenvolveu oficinas com duas turmas de 1º Ano do ensino médio e duas turmas de 

2º Ano também do ensino médio a fim de coletar dados para sua pesquisa e 

fomentar reflexões dos estudantes que dela participaram. 

 Participar destes espaços-tempos formativos nos possibilitou compreender 

que a escola oportuniza momentos de diálogo e troca de experiências em âmbito 

coletivo e que, mesmo que ainda longe de atender aos anseios dos docentes em 

termos de quantidade e qualidade, de alguma forma caminha no sentido de se 

posicionar frente aos grandes temas que tocam ao contexto educacional brasileiro. 

 Após o período da observação participante iniciamos a análise documental. O 

quadro a seguir detalha os documentos, objetivos e conteúdos explorados a partir de 

cada documento analisado nesta etapa da pesquisa. 

Quadro 04. Detalhamento da Análise Documental 

Documentos Conteúdos Objetivos 

Plano Orientador da parceria 
firmada entre UFSB-SEC-CIEI. 

Informações básicas da 
parceria que instituiu os CIE’s. 

Compreender o processo de 
constituição dos CIE’s. 

Plano Político Pedagógico – 
PPP. 

Informações sobre aspectos 
administrativos e pedagógicos 
da unidade de ensino 
pesquisada 

Compreender a organização da 
unidade de ensino, sua 
situação geográfica, sua 
infraestrutura e suas proposta 
pedagógica. 

Documentos administrativos: 
organização dos horários, das 
salas de aula, calendários, 
cronogramas. 

Rotina escolar. 
Organização dos espaços-
tempos administrativos e 
pedagógicos. 

Analisar os espaços-tempos 
administrativos e pedagógicos 
da unidade de ensino. 

Planos de curso, planos de 
disciplina e Projetos Didáticos. 
 

Práticas curriculares. Analisar o currículo do 
Complexo Integrado de 
Educação de Itabuna a fim de 
perceber quais as práticas que 
o aproxima de uma educação 
integral. 

  

 A etapa da pesquisa que sucedeu a análise documental foi a de organização 

e realização dos encontros de um grupo focal.  A escolha do grupo focal como 

estratégia para coleta de dados se apresenta em consonância com as palavras de 

Gatti (2012) quando esta considera que o “grupo focal permite fazer emergir uma 
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multiplicidade de pontos de vista e processos emocionais, pelo próprio contexto de 

interação criado, permitindo a captação de significados que, com outros meios, 

poderiam ser difíceis de se manifestar” (GATTI, 2012, p. 9). 

 Segundo a referida autora a relevância deste recurso metodológico é 

referendada pela compreensão de que: 

O trabalho com grupos focais permite compreender processos de 
construção da realidade por determinados grupos sociais, compreender 
práticas cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, comportamentos e 
atitudes, constituindo-se uma técnica importante para o conhecimento das 
representações, percepções, crenças, hábitos, valores, restrições, 
preconceitos, linguagens e simbologias prevalentes no trato de uma dada 
questão por pessoas que partilham alguns traços em comum, relevantes 
para o estudo do problema visado. (GATTI, 2012, p. 11) 

 Por esta pesquisa ser um estudo que se dedica ao currículo, as reflexões da 

supracitada autora ratificam a nossa escolha uma vez que “além de ajudar na 

obtenção de perspectivas diferentes sobre uma mesma questão, permite também a 

compreensão de ideias partilhadas por pessoas no dia a dia e dos modos pelos 

quais os indivíduos são influenciados pelos outros”. (GATTI, 2012, p. 11) 

 A partir desta compreensão, iniciamos outro momento da pesquisa e 

compusemos um grupo formado por nove professores do Complexo Integrado de 

Educação de Itabuna, incluindo o mediador/pesquisador que também é docente da 

escola, mas que não assumira a condição de debatedor durante os encontros, o que 

configura um percentual de aproximadamente 20% do total de professores da 

unidade de ensino, respeitando critérios como a diversidade de áreas de 

formação/atuação, pluralidade de gênero e turnos de trabalho, numa tentativa de 

ampliar a representatividade dos atores envolvidos e oferecer uma multiplicidade de 

olhares sobre as discussões.  

Vale ressaltar, que a vivência dos processos formativos e práticas curriculares 

construídas na escola antes e depois de sua estruturação como escola de tempo 

integral foi critério de inclusão para professores nas atividades do grupo focal, e, 

consequentemente, foi critério de exclusão aqueles que não os vivenciaram. 

 Outro ponto que devemos salientar é a quantidade e a periodicidade dos 

encontros do grupo focal. Realizamos quatro encontros em dias e turnos alternados 

a fim de atender às demandas pessoais e profissionais dos envolvidos e minimizar 
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os impactos causados por eventuais ausências. Estes encontros ocorreram 

semanalmente, foram distribuídos entres os meses de setembro e outubro de 2018 e 

sua realização se deu na própria unidade escolar. 

 No tocante a estrutura física do espaço destinado para os encontros do grupo 

focal, utilizamos uma sala de aula, nos moldes das salas comumente utilizadas para 

as aulas da educação básica, ampla, com boa iluminação e sistema de ventilação, 

contendo mesas e cadeiras que proporcionaram satisfatória acomodação aos 

participantes dos encontros, o espaço utilizado foi decidido, em comum acordo, pelo 

grupo. Os encontros foram realizados em horários também definidos coletivamente 

visando a participação de todos os envolvidos na pesquisa e como também a 

preservar a privacidade e a tranquilidade para as discussões. 

 Os participantes tiveram seus nomes preservados em todas as referências 

feitas às suas participações durante as reuniões do grupo focal, as citações de suas 

falas foram apresentadas no texto a partir da utilização de nomes fictícios. Optamos 

pela utilização dos nomes dos Orixás do Candomblé para nos referirmos aos 

participantes, tanto num gesto de reverência às essas forças da natureza, quanto na 

perspectiva de valorização da cultura e das tradições africanas que ajudaram a 

configurar o Brasil como nação. 

 O quadro a seguir traz uma visão geral acerca dos participantes, desde o 

gênero, cor e faixa etária até a formação e seu vínculo com a unidade de ensino 

onde se desenvolveu a pesquisa. 

Quadro 05. Caracterização dos Participantes do Grupo Focal 

Nome Sexo Idade Cor Graduação Pós-
Graduação 

Tempo 
de 
Atuação 
Como 
Docente 

Carga 
Horária 
na 
Escola 

Iansã Feminino Entre 40 
e 50 
Anos 

Parda Letras Mestrado Acima de 
10 Anos 

40 Horas 
Semanais 

Ossaim Masculino Entre 30 
e 40 
Anos 

Negra Química Mestrado Acima de 
10 Anos 

40 Horas 
Semanais 

Iemanjá Feminino Entre 40 
e 50 
Anos 

Negra Letras Mestrado Acima de 
10 Anos 

40 Horas 
Semanais 

Xangô Masculino Entre 40 
e 50 
Anos 

Parda História e 
Direito 

Especialização Acima de 
10 Anos 

20 Horas 
Semanais 
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Oxóssi Masculino  Entre 30 
e 40 
Anos 

Parda Geografia Especialização Acima de 
10 Anos 

20 Horas 
Semanais 

Iroko Masculino Entre 30 
e 40 
Anos 

Parda Geografia Especialização Acima de 
10 Anos 

20 Horas 
Semanais 

Oxalá Masculino Entre 30 
e 40 
Anos 

Parda Matemática Especialização Acima de 
10 Anos 

40 Horas 
Semanais 

Exú Masculino Entre 40 
e 50 
Anos 

Parda Letras Mestrado Acima de 
10 Anos 

20 Horas 
Semanais 

Oxumaré Masculino Entre 30 
e 40 
Anos 

Negra Letras Mestrado Acima de 
10 Anos 

20 Horas 
Semanais 

 

 A heterogeneidade do grupo apresentou-se como importante, uma vez que os 

diferentes percursos formativos, lugares de fala, tempo de atuação como docente e 

áreas de formação possibilitaram ao pesquisador reconhecer múltiplas formas e 

posicionamentos acerca do olhar sobre as questões levantada durante os encontros 

do grupo focal. 

 Este grupo, composto por professores que se configuram como lideranças em 

suas respectivas áreas do conhecimento e, por conseguinte, lideranças na escola, 

mesmo com perfis distintos e identidades docentes diversificadas, nos apresentou 

um pouco do que configura a identidade do corpo docente do CIEI, posto que a 

marca mais significativa da equipe de professores desta unidade de ensino é a 

diversidade, de formação, de ideias, de práticas e de posicionamentos políticos. 

 Dialogar com esta equipe possibilitou-nos apronfundar a nossa compreensão 

sobre as questões mais sensíveis relacionadas ao cotidiano escolar que na prática 

como docentes da instituição, mesmo nos momentos formais de planejamento e 

trocas ofertados pela cordenação pedagógica ou nas jornadas da SEC, acabamos 

por não realizar. Isto ocorre tanto em razão dos pacotes prontos que nos são 

apresentados, como as jornadas pedagógicas com extensas pautas a serem 

cumpridas, o que suprime o diálogo e a abertura para questões mais próximas do 

cotidiano escolar, ou ainda pelo direcionamentos dados nos momentos de 

planejamento por área do conhecimento, que impedem a efetiva troca com os 

profissionais que se situam em áreas diferentes de nossa formação. 

 O grupo focal também possibilitou-nos estruturar nosso produto de pesquisa, 

uma vez que em seu desenvolvimento foram discutidos temas que dizem respeito a 
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aspectos formativos para os docentes, refletindo sobre os conceitos de educação 

integral, educação de tempo integral, currículo, formação docente, entre outros. O 

que se justifica a partir das palavras de Gatti (2012, p. 29) quando ela infere que “o 

trabalho não se caracteriza como entrevista coletiva, mas, sim, como proposta de 

troca efetiva entre os participantes”. 

 Esta troca coletiva a que se refere a autora pode ser percebida no âmbito do 

nosso grupo focal, uma vez que no transcorrer dos encontros percebemos que a 

maioria dos participantes já possuia certa familiaridade com as questões levantadas, 

seja pelo processo de construção do currículo da escola, do qual foram 

protagonistas, ou ainda pelo fato de manterem ativas as discussões acerca das 

questões curriculares da escola mesmo fora dos espaços formais de diálogo e 

planejamento. 

 Neste ponto percebemos algo que merece destaque, a existencia da 

capacidade de articulação deste grupo de professores, seu compromisso com a 

existência de um debate e uma problematização permanente das questões que 

envolvem esta escola em construção. Durante os debates tornou-se evidente que  

mesmo antes da organização e realização dos encontros do grupo focal tais 

questões já eram objeto de análise e discussão por parte de alguns dos 

colaboradores da pesquisa, o que de algum modo nos mostra que parte do corpo 

docente do CIEI se dispõe a pensar a sua prática no cotidiano de suas ações.. 

 Vale ressaltar que o nosso planejamento inicial constava de dez encontros do 

grupo, todavia, durante os encontros, percebemos que os temas apresentavam-se 

numa dinâmica diferente da que planejamos, assim, em cada encontro os conteúdos 

discutidos e a excelente reflexão e debate que foram ocorrendo, juntamente com o 

fato de as transcrições das gravações de cada encontro terem sido realizadas num 

curto intervalo de tempo após a realização de cada um deles, fizeram com que ao 

final do quarto encontro considerássemos ter obtido informações suficientes para o 

atendimento aos objetivos da pesquisa. 
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Quadro 06. Síntese do Roteiro dos Encontros do Grupo Focal. 

Encontros Tema Objetivos de Pesquisa Objetivos Formativos 

1º Encontro Apresentação da 
proposta. 
Conceito de 
Educação Integral. 
Formação Docente. 
Práticas 
Curriculares. 

Contatos e Compromissos 
iniciais do grupo. 
Refletir sobre o percurso 
formativo dos participantes 
e sua preparação para atuar 
numa escola de tempo 
integral. 
Refletir sobre o conceito de 
educação integral e analisar 
como as práticas 
curriculares aproximam ou 
distanciam o professor, e a 
escola, de uma educação 
integral. 

Criação de vínculos entre 
a equipe. 
 
Fomentar a colaboração e 
o diálogo. 
 
Potencializar as trocas de 
experiência e as 
possibilidades de trabalho 
coletivo. 

2º Encontro Educação Integral 
na perspectiva 
freireana. 

Discutir a formação e da 
atuação do professor na 
perspectiva do pensamento 
de Paulo Freire. 
Refletir acerca do conceito 
de currículo, analisando a 
organização e as práticas 
curriculares da escola e 
suas possíveis relações 
com a educação integral. 

Possibilitar um 
aprofundamento acerca do 
currículo escolar. 
Analisar as práticas 
curriculares desenvolvidas 
na escola buscando 
compreender como e 
quando elas se aproximas 
e se distanciam da 
educação integral. 

3º Encontro Formação Docente. 
Currículo Escolar. 

Refletir sobre a formação 
docente voltada ao 
desenvolvimento de 
práticas de educação 
integral. 
Analisar as práticas 
curriculares da escola e 
suas possíveis relações 
com a educação integral. 

Fomentar a criação de 
espaços de diálogo 
permanente como 
caminhos para a formação 
continuada. 

4º Encontro Avaliação dos 
Encontros do 
Grupo Focal. 

Analisar, com os 
professores, as narrativas 
formativas que emergiram 
durante os encontros. 
Avaliação dos trabalhos do 
grupo focal. 

Refletir acerca dos 
encontros do grupo focal 
como espaços formativos. 

  

  2.3 A ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Os dados foram organizados e interpretados segundo o método de análise de 

conteúdo, na perspectiva de Bardin (2011). Para nós, a análise de conteúdo é o 

conjunto de procedimentos metodológicos, teórico-práticos, que melhor se associa 

com o tipo de pesquisa que nos propomos a realizar, uma vez que, como nos diz a 

autora: “enquanto esforço de interpretação, a análise de conteúdo oscila entre os 

dois polos do rigor da objetividade e da fecundidade da subjetividade. Absolve e 
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cauciona o investigador por esta atração pelo escondido, o latente, o não aparente, 

o potencial de inédito” (BARDIN, 2011, p. 15). 

 A referida autora considera três etapas fundamentais para a organização e 

análise dos dados, são elas: a) a pré-análise; b) a exploração do material e c) o 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação (BARDIN, 2011, p. 125). 

 Na direção do que aponta Bardin (2011) construímos a etapa da pré-análise a 

partir dos seguintes pontos: a) Leitura Flutuante, a fim de estabelecermos contato 

inicial com os documentos; b) Escolhas dos Documentos, seguindo as regras da 

exaustividade e não seletividade, da representatividade, da homogeneidade e da 

pertinência; c) preparação do material. 

 Os materiais presentes na pré-análise foram: o registro das informações que 

surgiram na observação direta, por meio de um diário de campo; a análise 

documental nos seguintes documentos: Plano Orientador da parceria firmada entre 

UFSB-SEC-CIEI; Plano Político Pedagógico – PPP; Planos de Curso e Disciplina; da 

organização dos horários e das salas de aula, calendários, cronogramas, projetos 

didáticos e, por fim, os dados obtidos nos encontros do grupo focal, que foram 

registradas em áudio e vídeo sendo, posteriormente, transcritos. 

 Deste momento em diante iniciamos a segunda etapa, que é a exploração do 

material, selecionando os pontos fundamentais no corpo documental selecionado 

para a pesquisa, nos debruçando sobre as anotações do diário de campo e 

organizando as narrativas/colocações realizadas pelos participantes nos encontros 

do grupo focal. É a etapa classificada por Bardin (2011) como a de uma verdadeira 

“decomposição” dos dados obtidos e que nos levará à possibilidade de realizar as 

inferências e interpretações na etapa de análise subsequente. 

 Foi também nesta etapa que, após as transcrições e replanejamento dos 

encontros do grupo, elaboramos o quadro a seguir, que nos auxiliou na organização 

dos dados obtidos. Nele organizamos os principais conteúdos que surgiram nas 

discussões do grupo. 
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Quadro 07. Organização dos Conteúdos do Grupo Focal. 

ENCONTRO CONTEÚDOS PRINCIPAIS 

1º Encontro Conceitos de Educação Integral. 

Reflexões Acerca da Formação Docente – 

Individual e Coletiva. 

Reflexões Acerca das Práticas Curriculares 

Desenvolvidas Na Escola. 

2º Encontro Educação Integral Freireana. 

Formação Docente. 

Práticas Curriculares. 

3º Encontro Conceitos de Educação Integral. 

Reflexões Acerca da Formação Docente – 

Individual e Coletiva. 

Experiências e Práticas Curriculares. 

4º Encontro Processo Formativo Oportunizado Pelo Grupo 

Focal. 

Avaliação dos Encontros 

  

 Na terceira etapa, que é a de tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação, onde nos encontramos atualmente, trabalhamos com a construção de 

quadros síntese, no estabelecimento de diálogo entre os autores que compõem o 

corpo teórico da pesquisa e os dados obtidos, assim como nas reflexões acerca das 

narrativas formativas que emergiram dos encontros do grupo focal. Buscamos 

analisar estas narrativas, confrontando-as ao que foi observado no cotidiano escolar, 

com os documentos que norteiam a proposta de educação em tempo integral 

desenvolvida na unidade de ensino e com o referencial teórico da pesquisa. 

 O quadro seguinte revela esta análise inicial. A partir dos descritores O que 

vi? O que ouvi?  O que aprendi? Com eles procuramos analisar os dados que 

emergiram do grupo focal, tanto no que se refere aos conteúdos e discussões, 

quanto a organização e dinâmica das relações entre os seus participantes. 
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Quadro 08. Análise Geral dos Encontros do Grupo Focal. 

Descritor O QUE VI? O QUE OUVI? O QUE APRENDI? 

1º Encontro Grupo Participativo; 
Vontade de Contribuir; 
Desejo de partilhar seu 
olhar sobre a escola; 
 

Conceitos sobre 
educação integral; 
Diálogos acerca das 
potencialidades e das 
deficiências da 
formação de cada 
participante; 
Exposição das práticas 
exitosas desenvolvidas 
na escola; 

Que deveria estimular o 
debate, pois as falas 
estavam acontecendo, 
porém cada um dava 
sua contribuição e um 
diálogo efetivo não 
ocorria, mesmo que as 
falas guardassem 
relação entre si. 

2º Encontro Grupo Participativo; 
Vontade de Contribuir; 
Desejo de partilhar seu 
olhar sobre a escola; 
Uma maior interação 
entre os participantes. 

Articulação entre os 
conceitos da educação 
integral freireana com 
as práticas 
desenvolvidas na 
escola. 
Que existe na escola 
uma disputa por 
tempos e espaços 
curriculares a partir da 
existência de grupos 
de professores 
resistentes às 
propostas ditas 
inovadoras. 

Que ao longo do 
encontro os 
participantes sentem-se 
mais à vontade com a 
proposta e o diálogo 
surge. 
Que algumas posições 
e comportamentos de 
professores e gestores 
advém de sua 
concordância e/ou 
discordância quanto aos 
fundamentos da 
proposta pedagógica da 
escola. 

 
3º Encontro Surpresa dos 

participantes por 
refletirem acerca de 
suas próprias falas. 
Um grupo interagindo 
mais. 
Presença de dois novos 
participantes 

Reflexões bem 
elaboradas para 
justificar aquilo que se 
tinha dito nos 
encontros anteriores. 

Que existe um processo 
de formação coletiva em 
curso na escola, 
afirmativa que pode ser 
justificada pela 
presença, qualidade das 
colaborações e 
facilidade na integração 
de Aline e Ricardo nos 
últimos encontros do 
grupo. 

4º Encontro Grupo Totalmente 
Integrado 
Diálogo Permanente 
 

Interesse pela 
proposta do Grupo 
Focal. 
Desejo por novos 
encontros. 
Reflexões acerca das 
práticas curriculares 
desenvolvidas e do 
processo formativo 
oferecido pelo Estado 
e pela escola. 

Que há um 
desejo/necessidade por 
espaços que garantam 
possibilidade de trocas 
de experiências e 
formação docente. 
Que os professores 
desta instituição 
refletem sobre sua 
prática. 
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  Além disto, direcionamos nossa atenção aos relatos e às reflexões dos 

professores quanto aos seus percursos formativos e às práticas curriculares por eles 

desenvolvidas no Complexo Integrado de Educação de Itabuna. 

 Como o principal enfoque desta pesquisa são os saberes e práticas 

curriculares, analisamos o currículo do CIEI, as concepções de educação integral e 

a formação dos docentes, pois entendemos que as práticas docentes materializam 

uma concepção curricular, para que, através de suas experiências, narrativas, 

vivências e práticas formativas, possamos discutir de que modo suas itinerâncias os 

aproximam ou distanciam das possibilidades de desenvolvimento de práticas que 

caminhem no sentido da educação integral. 
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3. CAPÍTULO 2 

EDUCAÇÃO INTEGRAL: UM COMPROMISSO COM A INTEIREZA DO SER. 

 

 As transformações pelas quais passa o mundo contemporâneo, sobretudo as 

oriundas dos avanços nos campos das tecnologias da informação e dos transportes 

e da comunicação, trouxeram consigo uma reconfiguração das relações de 

produção, mas também afetaram as relações sociais e, por conseguinte, a forma 

como são trilhados os caminhos formativos dos indivíduos. 

 Na busca por compreender estas transformações, para além de suas 

limitações, como possibilidades de ressignificação de saberes e práticas, Santos e 

Menezes (2010) versam sobre as características dos tempos em que vivemos, 

refletindo acerca de uma necessária ruptura paradigmática, da construção de 

epistemologias menos excludentes e, portanto, mais representativas.  

 Os autores cunharam o termo “epistemologias do sul”, o que se configuraria 

como um “conjunto de intervenções epistemológicas que denunciam a supressão dos 

saberes levada a cabo, ao longo dos últimos séculos, pela norma epistemológica 

dominante, valorizam os saberes que resistiram com êxito e as reflexões que estes 

têm produzido” (Santos e Menezes, 2010, p. 13). Indo além, os citados autores 

refletem acerca de uma produção de conhecimento que se dê numa perspectiva de 

diálogo horizontal no que denominaram de “ecologia de saberes”.  

 Tal abordagem reflete o caminhar da sociedade rumo à construção de um novo 

paradigma, numa perspectiva de que o modelo de ciência, os paradigmas de 

produção do conhecimento, o nosso modo de pensar-agir, refletem o modelo de 

sociedade em que vivemos e/ou aquela que desejamos construir.  

 Portanto, se almejamos viver numa sociedade que respeite e valorize a 

diversidade, dialogando com todas as expressões culturais e que parta do princípio da 

alteridade para desenvolver suas relações é imprescindível que a formação dos 

indivíduos de baseie numa fundamentação pluricultural, pluriétnica e pluriepistêmica se 

torna condição sine qua non para atingirmos a estes objetivos.  
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 No contexto das pesquisas, análises e práticas em educação, não 

contemplaríamos tal pluralidade sem nos apoiarmos em um paradigma cujos 

fundamentos estejam ligados à valorização da diversidade, ao reconhecimento da 

complexidade em que os conhecimentos são tecidos, da multirreferencialidade que 

constitui os percursos formativos e da intersubjetividade. 

 A escola, de um modo geral, por não estar imune a estas transformações, é 

colocada diante do desafio que é o de se reinventar a fim de que possa ser o 

espaço onde aflorem as possibilidade de criação de novas perspectivas de ação, 

baseadas na visão sistêmica e na complexidade como fundamentos da vida em 

sociedade. 

 A educação integral, de modo específico, já dispõe das ferramentas 

necessárias para atender aos anseios destes novos tempos, uma vez que é sua 

vocação “estimular o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes, 

valores e emoções que são necessários para conviver em contextos sociais, 

heterogêneos, variáveis, incertos e saturados de informação e contextos saturados 

pela supercomplexidade” (PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 29). 

 No entanto, a força do capital ainda impõe uma lógica de mercantilização da 

educação. Mézáros (2005) reflete sobre os limites que este sistema impõe à visão 

da educação como um processo contínuo, complexo e articulado, tendo em vista 

que ao perceber a educação como mais uma mercadoria, que deve ser 

segmentada, precificada e vendida, tira dela, ou ao menos tenta fazê-lo, a sua 

vocação libertadora.  

 Assim, é possível concordar com o referido autor quando ele recorda que “uma 

reformulação significativa da educação é inconcebível sem a correspondente 

transformação do quadro social no qual as práticas educacionais da sociedade 

devem cumprir as suas vitais e historicamente importantes funções de mudança” 

(MÉZÁROS, 2005, p. 25) 

 A partir destas reflexões, podemos considerar que as mudanças de que 

tratam Santos e Menezes (2010) e Pérez Gómez (2015) tocam os paradigmas 

educacionais, tanto na pesquisa quanto na docência. Com eles, compreendemos 

que a formação dos indivíduos não deve se orientar apenas com vistas ao 
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abastecimento do mercado de trabalho com mão de obra, como evidencia a crítica 

feita por Mézáros (2005), mas, e, sobretudo, com o objetivo de oferecer aos 

indivíduos, em quaisquer épocas de suas vidas, oportunidades e condições para 

compreender o mundo em que vivem de modo socialmente comprometido e 

espacialmente contextualizado. 

 Esta é a “abordagem holística”, uma abordagem que já nos remete a uma 

forma de educação integral, defendida por Pérez Gómez (2015) quando diz que 

para compreendermos e nos posicionarmos neste mundo complexo e incerto “é 

preciso integração da compreensão e atuação baseadas na integração de 

conhecimentos, atitudes e competências mais do que aprendizagem isolada e 

fragmentada de conhecimentos, de um lado, e habilidades, de outro” (PÉREZ 

GÓMEZ, 2015, p. 25). 

 Seguindo na tentativa de compreender o papel da educação integral neste 

contexto, assim como o que hoje ela representa como possibilidade formativa e os 

desafios que ela impõe aos atores envolvidos na construção deste modo de se 

pensar-fazer a educação, nosso pensamento guarda relação com o de Gonçalves 

(2006) quando ele aponta que a educação integral é: 

aquela que considera o sujeito em sua condição multidimensional, não 
apenas na sua dimensão cognitiva, como também na compreensão de um 
sujeito que é sujeito corpóreo, tem afetos e está inserido num contexto de 
relações. Isso vale dizer a compreensão de um sujeito que deve ser 
considerado em sua dimensão biopsicossocial. Acrescentamos, ainda, que 
o sujeito multidimensional é um sujeito desejante, o que significa considerar 
que, além da satisfação de suas necessidades básicas, ele tem demandas 
simbólicas, busca satisfação nas suas diversas formulações de realização, 
tanto nas atividades de criação quanto na obtenção de prazer nas mais 
variadas formas. (GONÇALVES, 2006, p. 130) 

 É importante ressaltar que a ampliação da jornada diária do estudante na 

escola não faz desta um espaço onde se realiza práticas que toquem ao que o 

referido autor apresenta como conceitos fundamentais da educação integral. Apesar 

de a variável tempo ser um fator de fundamental importância na construção de 

outras lógicas e propostas curriculares Gonçalves (2006) nos alerta para o fato de 

que: 

Só faz sentido pensar na ampliação da jornada escolar, ou seja, na 
implantação de escolas de tempo integral, se considerarmos uma 
concepção de educação integral com a perspectiva de que o horário 
expandido represente uma ampliação de oportunidades e situações que 
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promovam aprendizagens significativas e emancipadoras. (GONÇALVES, 
2006, p. 131) 

 Para esta direção também aponta Schellin (2015) quando infere que: 

Educação Integral é aquela que, além da oferta de um tempo ampliado de 
permanência do estudante na escola, pensa o ser humano 
multidimensional, englobando os mais variados aspectos que vão se 
desenvolvendo no decorrer da vida. Sob esse ponto de vista, é importante 
considerar também que a aprendizagem ocorre em diferentes contextos: 
familiar, social, na escola e em outros espaços formais e informais. 
(SCHELLIN, 2015 p. 20) 

 

 A partir desta compreensão e na tentativa de compreender os caminhos da 

educação integral e da educação em tempo integral no Brasil, Moll (2012), procura 

traçar um panorama das ações voltadas para a educação integral, assim como para 

a educação de tempo integral no âmbito dos programas Mais Educação, Escola 

Integrada e Escola de Tempo Integral do Ministério da Educação do Brasil. Esta 

obra tornou-se referência uma vez que transcende aos limites impostos por uma 

visão simplificadora de que a educação integral é aquela que apenas oferta mais 

tempo na jornada diária do estudante, mas uma educação, como nas palavras de 

Arroyo (2012), no artigo que abre os estudos de fundamentação da obra, que se dê 

de modo a garantir o “direito a tempos-espaços de um justo e digno viver”.  

 A história da educação no Brasil nos apresenta algumas importantes e 

pioneiras iniciativas no que toca a educação integral. As Escolas Parque, de Anísio 

Teixeira, nas décadas de 1940-1960; os CIEPS, de Darcy Ribeiro, nas décadas de 

1980-1990 e, mais recentemente, o programa Mais Educação foram propostas que 

buscaram unir o acréscimo de tempo dado à rotina escolar dos estudantes às 

propostas pedagógicas que pensassem integralmente a formação dos indivíduos. 

 A este respeito Moll (2012) atesta a relevância de tais iniciativas quando 

aponta para a formação integral ofertada por meio destas propostas. Segundo a 

autora: 

Seu projeto educacional transcendia ao aumento da jornada escolar. No 
entanto, esse aumento se fazia (se faz) necessário como condição para 
uma formação abrangente, uma formação que abarcasse o campo das 
ciências, das artes, da cultura, do mundo do trabalho, por meio do 
desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, político, moral e que pudesse 
incidir na superação das desigualdades sociais mantidas, se não 
reforçadas, pela cultura escolar. (MOLL, 2012 p. 129) 
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 Ao refletir sobre tal modelo de educação e sobre as concepções políticas que 

envolvem a superação das mazelas sociais, bem como acerca do papel da escola 

como fomentadora de possibilidades de emancipação aos indivíduos, Moll (2012) 

nos recorda que: 

É tarefa de toda a sociedade a construção da educação integral na 
escola de dia inteiro, implica mobilização de energias pedagógicas, 
disposição para um diálogo permanente entre gestores, professores, 
estudantes e comunidade, além de imaginação institucional, 
curricular e pedagógica para responder à diversidade da escola 
brasileira. (MOLL, 2012, p. 139) 

 As políticas educacionais mais recentes já demonstram que os agentes 

públicos compreenderam a importância da expansão da oferta de educação em 

tempo integral. Mesmo que tal compreensão ainda não venha acompanhada de 

avanços significativos no campo dos investimentos, o estabelecimento de metas 

como as que estão presentes no Plano Nacional de Educação - PNE (Lei Nº 

13.005/2014), sobretudo em sua meta de número seis, em que prevê “oferecer 

educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas 

públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) 

alunos (as) da educação básica”, já demonstram um esforço e um amadurecimento 

da sociedade no que se refere às políticas públicas voltadas para a educação 

integral, compreendendo-as como políticas de Estado, não apenas como ações de 

um determinado governo. 

 Com a recente discussão acerca da BNCC, foi possível perceber que, ao 

menos na teoria, o Brasil avança e evidencia um compromisso com a educação 

integral. Em seu documento orientador, já naquilo que se apresenta como 

competências gerais para a BNCC estão alguns os princípios fundamentais da 

educação integral como a valorização da diversidade, a articulação entre diferentes 

saberes e práticas, o reconhecimento do potencial formativo da arte, o uso e o 

desenvolvimento de novas tecnologias, a corporeidade, enfim, as múltiplas 

dimensões constituintes da vida humana. 

 É possível verificar que o exposto na BNCC corrobora com os pressupostos 

da educação integral também quando percebemos que ela: 

propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do 
conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do 
contexto para dar sentido ao que se aprende e o protagonismo do estudante 
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em sua aprendizagem e na construção de seu projeto de vida. (BRASIL, 
2017, p. 14) 

 
 A BNCC também apresenta uma perspectiva próxima ao que discutimos 

quando dialogamos com Gonçalves (2006) e Schellin (2015) ao tratar de uma 

educação que seja integral mais que não necessariamente esteja circunscrita aos 

estabelecimentos que ofertem educação de tempo integral. O documente orientador 

é categórico ao afirmar que: 

Independentemente da duração da jornada escolar, o conceito de educação 
integral com o qual a BNCC está comprometida se refere à construção 
intencional de processos educativos que promovam aprendizagens 
sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos 
estudantes e, também, com os desafios da sociedade contemporânea. Isso 
supõe considerar as diferentes infâncias e juventudes, as diversas culturas 
juvenis e seu potencial de criar novas formas de existir. (BRASIL, 2017, p. 
15) 

  

 Todavia, não podemos deixar de considerar as duras críticas que são 

estabelecidas ante a BNCC, situando-a como parte do “receituário neoliberal pós-

moderno” que caminha no sentido de continuar a garantir “a hegemonia da classe 

empresarial” naquilo que para Marsiglia (et. al. 2017, p. 107) “se configura como 

mais um episódio do esvaziamento da escola, daquilo que deveria ser sua finalidade 

principal: transmitir às novas gerações os conhecimentos historicamente 

sistematizados e referenciados na prática social humana”. 

 Enfim, esta contraposição de perspectivas acerca das políticas do currículo 

apenas reforçam a já mencionada ideia de que este é um “território em disputa” e 

que a educação também o é, sendo o controle sobre sua prática e seus recursos 

ferrenhamente disputados pelos diversos grupos sociais, uma pena que com larga 

vantagem para a força do capital.  

 Considerando os desafios advindos da forma de se pensar-fazer a educação, 

numa perspectiva de formação integral, integrada e integradora, torna-se necessário 

também pensar como as práticas curriculares podem se articular aos princípios da 

complexidade, da multirreferencialidade, da relação espaços-tempos escolares e 

comunitários, bem como de práticas que garantem a autonomia e a superação das 

desigualdades. Enfim, práticas que representem todas as interfaces do currículo 

com o conceito de educação integral. 
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3.1 (RE) PENSAR O CURRÍCULO NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

 As teorias do currículo, sobretudo a teoria crítica e a chamada corrente pós-

crítica, avançaram no entendimento de que o currículo está intimamente relacionado 

ao poder instituído e às macro e microrrelações que se estabelecem, sobretudo sob 

a égide do capitalismo.  

 Arroyo (2013), ao pensar o currículo, nos fala sobre suas ambiguidades ao 

mencionar que “o currículo é um “território em disputa” e neste contexto revela 

contradições. Ao mesmo tempo em que é o território mais cercado, mais 

normatizado [...] também é o mais politizado, inovador, ressignificado” (ARROYO, 

2013, p.13) 

 Silva (2010) reflete acerca de como esta disputa se dá no campo das relações 

sociais: 

Desde a sua gênese como macrotexto de política curricular até a sua 
transformação em microtexto em sala de aula, passando por seus diversos 
avatares intermediários (guias, diretrizes, livros didáticos), vão ficando 
registrados no currículo os tacos das disputas por predomínio cultural, das 
negociações e torno das representações dos diferentes grupos e das 
diferentes tradições culturais, das lutas entre, de um lado, saberes oficiais, 
dominantes e, de outro, saberes subordinados, relegados, desprezados. 
Essas marcas não deixam esquecer que o currículo é relação social. Mas 
sua existência como relação social não termina aí. Mesmo que apareça em 
nossa frente como um produto acabado, como matéria inerte, o currículo, 
como outros conjuntos de matéria significante, é submetido a um novo 
trabalho de significação, que só pode ser, outra vez, realizado no contexto 
de relações sociais. Essas relações sociais são necessariamente relações 
de poder. (SILVA, 2010, p. 22) 

 Ainda amparados pelo pensamento de Silva (2017) percebemos que ele nos 

traz a ideia de que as duas correntes de pensamento acerca do currículo (a crítica e 

a pós-crítica) dialogam entre si na medida em que propõem visões complementares 

sobre o papel do currículo e da forma como aqueles que se propõem a pensá-lo e, 

não obstante, a questioná-lo, podem direcionar seu olhar. 

 No contexto do pensamento do autor, as mencionadas teorias nos ensinaram, 

no caso da crítica, que a disputa o jogo do poder está situado nas estruturas de 

classe, na relação hierarquizada das classes sociais. Já quanto aos pós-críticos, 

estes acreditam que o poder está por toda a parte e é “multiforme” e, como tal, para 

ser analisado e contradito, necessita ser inicialmente compreendido. Ambas as 
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teorias oferecem um suporte teórico-prático capaz de oportunizar ao pesquisador 

uma análise coerente acerca da realidade. 

  Ao optarmos por analisar o currículo, numa perspectiva que permita o diálogo 

entre ambas as correntes, podemos chegar ao entendimento de que o currículo é, 

antes de qualquer coisa, “uma questão de saber, poder e identidade” (SILVA, 2017, 

p. 145). 

 Tal visão converge para uma compreensão do currículo na direção do que 

nos aponta o supracitado autor quando diz que após seus postulados o currículo não 

mais pode ser pensado “simplesmente através de conceitos técnicos como os de 

ensino e eficiência ou de categorias psicológicas como as de aprendizagens e 

desenvolvimento ou ainda de imagens estáticas como as de grade curricular e lista 

de conteúdo” (SILVA, 2017, p. 147). 

 A perspectiva que Silva (2010) nos apresenta é a de que o currículo é o 

espaço onde se encontram e dialogam entre si as práticas de significação, de 

identidade social e de poder. Para ele “o currículo é o espaço onde se concentram e 

se desdobram as lutas em torno dos diferentes significados sobre o social e sobre o 

político” (SILVA, 2010, p. 10). 

 Ainda fundamentados no pensamento de Silva (2017), não podemos nos 

afastar da compreensão de que: 

O currículo tem significados que vão muito além daqueles aos quais as 
teorias tradicionais nos confinaram. O currículo é lugar, espaço, território. O 
currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O 
currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no currículo se forja a 
nossa identidade. O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é 
documento de identidade. (SILVA, 2017, p. 150) 

 A partir do exposto, e pensando numa educação integral que não se faça 

apenas no campo das ideias, e, com isso não se recaia no equívoco de confundi-la 

com a educação em tempo integral, pensemos nas possibilidades de articulação 

entre as práticas curriculares e os princípios da educação integral e em como eles 

podem convergir na direção de um fazer pedagógico repleto de significados e 

embasado num paradigma pluricultural e pluriepistêmico. 

 Neste sentido, recordamos que Libâneo (2013) nos alerta para o 

entendimento de que a escola precisa articular sua capacidade de receber e 
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interpretar informação com a de produzi-la, a partir do aluno como sujeito do seu 

próprio conhecimento.  O referido autor vai além, citando Colom (1994), ao explicitar 

a ideia de escola como “espaço de síntese”: 

(...) um espaço onde seja possível, em uma sociedade culturalizada pela 
informação das multimídias e pela intervenção educativa urbana, realizar a 
necessária síntese doadora de sentido e de razão crítica de todas as 
mensagens-informação acumuladas de forma diversa e autônoma através 
dos meios tecnológicos. Síntese e significado enquanto reordenação e 
reestruturação da cultura recebida em mosaico. Desta forma, conceber a 
escola como espaço de síntese é acreditar nela como estrutura 
possibilitadora de significado mais do que como estrutura possibilitadora de 
informação. (COLOM apud LIBÂNEO, 1994, p. 78) 

 Segundo Libâneo (2013, p. 31), o professor, da escola que se insere neste 

novo modelo de sociedade, “precisaria, no mínimo, de adquirir sólida cultura geral, 

capacidade de aprender a aprender, competência para saber agir na sala de aula, 

habilidades comunicativas, domínio da linguagem informacional e dos meios de 

informação, habilidade de articular as aulas com as mídias e multimídias”.  

 Ou seja, a proposta de uma escola em que se pense e aja na direção da 

educação integral não pode se furtar da necessária atenção a ser dada tanto à 

construção de sua proposta curricular, quanto à formação docente que possa 

contemplar uma preparação para atuar ante a tais demandas. 

 Mais que isto, é preciso que levemos em conta o que nos diz Gómez quando 

alerta para o fato de que “a fronteira entre o escolar e o não escolar já não é definida 

pelos limites do espaço e do tempo da escola, existe muito de ‘não escola’ no 

horário escolar e muito ‘de escola’ no espaço e no tempo posterior ao horário 

escolar” (PÉREZ GÓMEZ, 2015 p. 29). 

 Assim, o que se procura, ao pensar a escola que atue na perspectiva da 

educação integral é que esta seja uma escola viva, pulsante, sintonizada com os 

anseios de seus membros em tornarem-se autores de seus próprios percursos 

formativos, dentro e fora dela, nos espaços formais e não formais de educação. 

Partindo desta perspectiva não seria estranho falar em uma proposta curricular que 

aponta em direção às múltiplas referências que fazem parte do horizonte formativo 

dos estudantes. 

 Ardoino (2012), pensador que nos legou o conceito de multirreferencialidade, 

nos apresenta uma reflexão que corrobora com o entendimento de que para se 
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construir um currículo pluricultural e pluriepistêmico é necessário que 

compreendamos que pluricultural e pluriepistêmica também é a sociedade e 

multirreferenciais tão o são as relações que nela e, por meio dela, se estabelecem 

entre os sujeitos. Para o autor, na escola estes processos não se dariam de modo 

diferente, ele nos diz que: 

[...] o estabelecimento escolar é um lugar de vida, uma comunidade, 

reunindo um conjunto de pessoas e de grupos em interações recíprocas. As 

relações que tecem o vivido coletivo, no passar de situações sucessivas, 

inscrevem-se em uma duração carregada de história (e de “estórias” 

constituindo um contencioso entre os protagonistas) e se encontram tanto 

determinadas pela dinâmica das pulsões inconscientes e da vida afetiva, 

pelo jogo dos fenômenos transcendentais e contra-transferenciais, pela 

incidência das implicações ligadas aos papéis ou às afiliações, pelo peso 

próprio das estruturas psíquicas, pelos vieses específicos provenientes das 

bagagens intelectuais de uns e de outros, quanto pela lógica de um sistema 

que deseja repartir funções e assinalar tarefas para o bom desempenho de 

suas missões. Em uma tal comunidade os atores aspiram sempre, uns 

mais, outros menos, tornar-se autores. (ARDOINO, 2012, p. 96-97). 

 Seria incoerente pensar em uma escola em que a educação que se busca 

seja a educação integral sem que as suas práticas não estejam impregnadas pelos 

princípios da formação para a autonomia, da democratização dos processos, da 

leitura crítica e contextualizada das relações em sociedade, enfim, de fazeres e 

saberes que constituem um arcabouço teórico-prático condizente com a essência da 

proposta pedagógica da educação integral. 

 Tal pensamento caminha no mesmo sentido do que infere Morin (2000) ao 

pensar os saberes necessários para a educação destes novos tempos. Ele nos traz 

o conceito de reforma do pensamento e nos convida a refletir sobre uma necessária 

atitude, para o citado autor “é preciso substituir um pensamento que disjunta por um 

que religa, e essa religação requer que a causalidade unilinear e unidirecional seja 

substituída pela causalidade em circuito, multirreferencial” (MORIN, 2012, p. 51-52). 

 Para que este projeto de escola seja alcançado, Silva (2010) nos alerta para a 

nossa responsabilidade quando diz que “é nossa tarefa e nosso trabalho, como 

educadores e educadoras críticos/as, abrir o campo do social e do político para a 

produtividade e a polissemia, para a ambiguidade e a indeterminação, para a 

multiplicidade e a disseminação do processo de significação e de produção de 

sentido” (SILVA, 2010, p. 09). 
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 Enfim, é para esta direção que nos voltamos ao pensar um currículo cujos 

fundamentos estejam assentados no campo da educação integral. Tensionar o 

currículo oficial das redes de ensino com práticas que aproximem as escolas de uma 

educação integral talvez seja o grande desafio que nos é imposto no atual momento, 

uma vez que “se as escolas insistirem nas práticas tradicionais e obsoletas, que 

definem a maioria das instituições de ensino atual, distantes e ignorantes do fluxo de 

vida que transborda a sua volta, correm o risco de se tornarem irrelevantes” (PÉREZ 

GÓMEZ, 2015, p. 29). 

 Considerando os desafios advindos desta forma de se pensar-fazer a 

educação, numa perspectiva de formação integral, integrada e integradora, torna-se 

necessário também pensar a formação docente, a construção da identidade do 

professor que atuará nestes novos espaços de formação, bem como as práticas 

curriculares e suas interfaces com o conceito de educação integral. 

 

3.2 A FORMAÇÃO DOCENTE NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

 A fim de pensarmos acerca do papel da formação docente no contexto de 

práticas da e para a educação integral faz-se necessário refletirmos sobre quem é o 

profissional e qual a formação necessária para que ele dê conta de responder a 

tantos desafios que lhes são impostos. 

 Para nos aproximarmos de uma resposta a esta questão, buscamos apoio no 

pensamento de Schon (2000) e Perrenoud (2002) quando estes autores 

desenvolvem a ideia de um profissional reflexivo, um sujeito que perceba sua prática 

a partir de um “paradigma integrador e aberto”, uma vez que o profissional reflexivo 

deve possuir “uma grande capacidade de refletir em e sobre sua ação” 

(PERRENOUD 2002, p 13). 

 Ainda para Perrenoud faz-se necessária a compreensão de que “Uma prática 

reflexiva pressupõe uma postura, uma forma de identidade, um habitus. Sua 

realidade não é medida por discursos ou por intenções, mas pelo lugar, pela 

natureza e pelas consequências da reflexão no exercício cotidiano da profissão” 

(PERRENOUD, 2002, p. 13). 
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 Em consonância com esta perspectiva, levantada por Perrenoud, Alarcão 

(2011) considera fundamental que o professor pense sobre sua prática e, a partir 

desta reflexão, dê espaço para criação e que o seu fazer não se resuma a uma 

simples prática reprodutivista. Ela conclui que: 

A noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de 
pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não 
como mero reprodutor de ideias e práticas que lhes são exteriores. É 
central, nesta conceitualização, a noção do profissional como pessoa que, 
nas situações profissionais, tantas vezes incertas e imprevistas, atua de 
forma inteligente e flexível, situada e reativa. Na concepção shoniana 
(Schon, 1983, 1987), uma atuação deste tipo é produto de uma mistura 
integrada de ciência, técnica e arte e evidencia uma sensibilidade quase 
artística aos índices, manifestos ou implícitos, na situação em presença. 
(ALARCÃO, 2011, p. 44). 

 A autora segue apontando que: 

Para que a dimensão formadora atinja um alto grau formativo e valor 
epistêmico, resultando em aquisição de conhecimentos a disponibilizar em 
situações futuras, importa que esse processo seja acompanhado por uma 
meta-reflexão sistematizadora das aprendizagens ocorridas. É o processo 
de metarreflexão de que nos fala Schon, ao pôr em destaque a relevância 
da reflexão sobre a reflexão na ação. (ALARCÃO, 2011, p. 54). 

 Perrenoud (2001) ainda nos chama a refletir sobre o fato de que ensinar 

talvez seja "agir na urgência e decidir na incerteza”. Neste contexto de incertezas; 

de especificidades e totalidades; de um fazer educativo que deve ter um 

compromisso social; e da construção da identidade do professor com base na luta e 

no conflito, ou seja, de um contínuo descobrir-se e realizar-se no pensar-fazer do 

ensino e da pesquisa, optamos por nos apoiar na compreensão de que a dúvida e a 

incerteza são os combustíveis destes novos tempos, pois “sabemos o caminho, mas 

não exatamente onde estamos na jornada. A condição epistemológica da ciência 

repercute-se na condição existencial dos cientistas. Afinal, se todo conhecimento é 

autoconhecimento, também todo desconhecimento é autodesconhecimento” 

(SANTOS, 2010, p. 92). 

 Na direção desta busca por conhecer-se, Nóvoa (2012) nos convida a refletir 

sobre a imbricada relação existente entre as dimensões pessoais e profissionais 

que envolvem o que ele chama de construção identitária do professor. Afirma o 

autor que “como cada um vive a profissão de professor é tão (ou mais) importante 

do que as técnicas que aplica ou os conhecimentos que transmite” (NÓVOA, 2012, 

p. 33). Vai além, ao considerar que: 
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A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um 
produto. A identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de 
construção de maneiras de ser e estar na profissão [...] Diz-me quem és, dir-
te-ei como ensina. (NÓVOA, 2012, p. 34) 

 

 O supracitado autor fundamenta sua análise a partir do que denominou de 

Triplo A (A de adesão, A de ação e A de autoconsciência). Ele nos diz que a adesão 

a um conjunto de valores; a escolha de melhores maneiras de atuação; e a 

autoconsciência nas tomadas de decisão oportunizam ao professor pensar-fazer sua 

prática e romper os grilhões que a aprisionam quando esta é pensada por outros 

atores sociais que buscam transformar o ensino “numa atividade proletarizada do 

ponto de vista das suas funções” (NÓVOA, 2012, p. 34). 

 Nóvoa (2009, p. 13) reflete também acerca da infinidade de atores que se 

propõem a pensar, teorizar e anunciar diretrizes e perspectivas para a formação e as 

práticas dos professores, no que denominou de “um largo consenso sobre os 

professores e o seu desenvolvimento profissional”. Mas, alerta que na maioria das 

vezes estes não são os professores, aliás, infere que os maiores interessados estão 

muitas das vezes alheios a estas discussões. 

 Por mais que, como afirma o autor, a formação dos professores, e todas as 

demais questões que a circundam, tenha, a partir do final da década de 1990 e início 

do século XXI, ganhado uma relevância que ainda não tinha sido registrada, 

estamos longe de atingir uma coerência entre discurso e prática. Diante desta 

constatação o autor lança um questionamento básico: “como fazer aquilo que 

dizemos que é preciso fazer?”.  

 Para responder a esta questão, Nóvoa (2009) nos aponta para três caminhos 

que se complementam, segundo ele é preciso passar a formação de professores 

para dentro da profissão, no entanto, não sem antes promover novos modos de 

organização da profissão, assim como se faz necessário reforçar a dimensão 

pessoal e a presença pública dos professores. Em resumo, o que o supracitado 

autor nos quer apontar é que “não vale a pena repetir intenções que não tenham 

uma tradução concreta em compromissos profissionais, sociais e políticos” (NÓVOA, 

2009, p. 22). 

 Nóvoa ainda nos aponta para a importância de, na formação docente, 

ocuparmo-nos do trabalho acerca do que ele denominou “três famílias de 
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competências”, são elas: “saber relacionar e saber relacionar-se, saber organizar e 

saber organizar-se, saber analisar e saber analisar-se” (NÓVOA, 2017, p. 226).  

 No seu entender, que encontra abrigo na concepção do paradigma 

emergente, e que fundamenta aquilo em que acreditamos enquanto modelo de 

escola que atenda as demandas dos tempos em que vivemos: 

A concepção de escola como espaço aberto, em ligação com outras 
instituições culturais e científicas, e com uma forte presença das 
comunidades locais, obriga os docentes a redefinir o sentido social do seu 
trabalho. Afastando-se de filiações burocráticas e corporativistas, eles 
devem reconstruir uma identidade profissional que valorize o seu papel de 
animadores de redes de aprendizagem, de mediadores culturais e de 
organizadores de situações educativas. (NÓVOA, 2017, p. 228) 

 Ao pensarmos acerca do professor e de sua prática como social e política 

buscamos apoio nas ideias de Freire (2005; 2011; 2016;) que nos alerta para o 

reconhecimento do inacabamento e da necessária horizontalidade nas relações 

entres os sujeitos, numa perspectiva de construção da convivência, e dos 

aprendizados, que se faça visando à formação para a autonomia, para a libertação 

das ideologias que nos aprisionam e para rompimento das estruturas fragmentadas 

e disciplinares que ainda persistem em se fazerem dominantes seja no contexto 

educacional ou no cenário social mais amplo. 

 Na perspectiva que defende Freire (2005; 2011; 2016;) o professor, além de 

problematizador é um incansável promotor do diálogo e, nesta concepção dialógica, 

o autor considera que: 

[...] o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é  o encontro onde se 
solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 
transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar 
ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de 
ideias a serem consumidas pelos permutantes [...] É um ato de criação. Daí 
que não possa ser manhoso instrumento de que lance mão um sujeito para 
a conquista do outro. A conquista implícita no diálogo é a do mundo pelos 
sujeitos dialógicos, não a de um pelo outro. Conquista do mundo para a 
libertação dos homens. (FREIRE, 2016, p. 135 e 136) 

 Na concepção do supracitado autor, o compromisso social do educador, 

sendo ele dialógico e problematizador, o ajuda a transcender e ressignificar os 

conteúdos a serem trabalhados com os educandos. Como seu pensamento caminha 

no sentido de práticas educativas de educação integral ele infere que: 

Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo 
programático da educação não é uma doação ou uma imposição – um 
conjunto de informes a ser depositado nos educandos -, mas a devolução 
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organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que 
este lhe entregou de forma desestruturada. (FREIRE, 2016, p. 142) 

 Ainda neste sentido, e, procurando fortalecer a compreensão de que a 

educação escolar não deve se separar da perspectiva do vivido, daquilo que atribui 

significado a existência dos sujeitos, o autor aponta que “O que temos de fazer, na 

verdade, é propor ao povo, através de certas contradições básicas, sua situação 

existencial, concreta, presente, como problema que, por sua vez, o desafia e, assim, 

lhe exige resposta, não só no nível intelectual, mas no nível da ação” (FREIRE, 

2016, p. 146). 

  A partir das reflexões de Nóvoa e Freire percebemos que para que se atinja 

uma formação docente capaz de possibilitar a estes profissionais condições de atuar 

no sentido da educação integral é preciso que, coletivamente, enquanto sociedade, 

nosso projeto de educação, nossa concepção de que modelo de escola queremos 

oferecer, esteja ligado à compreensão integral do ser humano, levando em conta a 

multiplicidade de dimensões que dão forma e sentido à nossa existência. 

  O caminho para que consigamos atingir a este objetivo passa pela 

consolidação de um projeto de educação que ao transcender as concepções 

tradicionais de escola, de formação de professores e de currículo aponte para a 

direção da educação integral. Pois, conjugados estes fatores será possível 

estabelecer uma ruptura paradigmática com a perspectiva tradicional da educação 

que reflete uma relação de poder, uma hierarquização e uma fragmentação que 

caminham no sentido oposto ao que apregoam as práticas de uma educação 

integral, integrada e integradora. 
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4. CAPÍTULO 3 

O ESPAÇO-TEMPO CURRICULAR E SUAS APROXIMAÇÕES E 

DISTANCIAMENTOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. 

 

 Neste capítulo apresentaremos conteúdos que esclarecem sobre a 

organização do currículo do Complexo Integrado de Educação de Itabuna. A partir 

da pesquisa, analisamos as dimensões física, pedagógica, de formação docente e 

das práticas que buscam tensioná-lo aproximando-o ou distanciando-o dos 

princípios e práticas da educação integral. 

 Para a realização desta análise todas as etapas da pesquisa foram 

relevantes, uma vez que, desde o levantamento e análise documental, passando 

pela observação direta, até os encontros do grupo focal, todos foram reveladores 

das relações que envolvem a configuração curricular da referida escola, sejam elas 

as ideológicas, as de poder, as metodológicas, entre outras. 

 A necessária imersão no cotidiano escolar nos impôs o desafio de 

problematizar a relação docente-pesquisador uma vez que o olhar do primeiro acaba 

por apresentar suas reflexões ao segundo. Como desfazer-me de quem sou é algo 

impossível, o que veremos durante toda análise é uma interlocução entre estes dois 

lugares de fala, o do docente que atua neste espaço a quase uma década e o do 

pesquisador que se dedicou a analisar o currículo da escola a partir do momento em 

que ela se torna uma escola de tempo integral. 

 Já no início de nossa pesquisa percebemos uma escola cuja estruturação do 

seu espaço físico se apresenta de modo fragmentado, composto pelas salas de 

aula, pátio, quadras poliesportivas, biblioteca e dois espaços chamados salas 

multifuncionais e/ou multimeios, tais espaços pouco são utilizados de modo 

integrado e, menos ainda, percebidos como um todo. A identificação desta 

fragmentação veio acompanhada da constatação das carências infraestruturais 

existentes nesta escola que desenvolve suas atividades em tempo integral. 

 Importa pensar que uma escola de tempo integral faz surgir uma série de 

novas necessidades que não se faziam presentes quando a escola funcionava em 

três turnos com público diferente em cada um deles. Nesta nova configuração faz-se 
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necessário servir almoço para os estudantes, possuir banheiros e/ou vestiários que 

atendam as demandas de uma comunidade que passa a ficar na escola em turno 

integral.  

 Junto às necessidades infraestruturais também se encontram as 

necessidades pedagógicas, pois a educação de tempo integral faz emergir novos 

desafios para a aprendizagem dos estudantes. Ambas precisam ser pensadas de 

modo a configurar uma relação espaço-tempo que signifique não apenas mais 

tempo acrescido à rotina escolar, mas, que oportunize novas e variadas 

possibilidades de construção do conhecimento. 

 

4.1 TEMPO INTEGRAL E AS POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS 

 

 Neste sentido refletindo acerca da relação espaço-temporal com as 

possibilidades de aprendizagem, um dos colaboradores da pesquisa, o colega 

Oxóssi, nos diz “que o grande desafio é o de você criar espaços, estratégias e 

métodos que possam possibilitar que esta concepção de educação integral possa 

acontecer”. Ele reforça esta ideia, atento ao que ocorre no CIEI, ao concluir que 

“esse é um desafio também para o professor, sobretudo porque nós não dispomos 

de uma estrutura que seja suficiente para tal [...] isso é ruim, inviabiliza muitas 

possibilidades”. 

 Seguindo na mesma direção para qual aponta a reflexão do colega Oxóssi, 

outro colaborador da pesquisa, o colega Oxalá, elenca algumas dificuldades 

vivenciadas por professores e estudantes em função das deficiências 

infraestruturais. Ele relata que “a gente que fica aqui dois ou até três turnos, os 

alunos que praticam o esporte, enfim, todos que precisam de estrutura de banheiros, 

nós não temos essa estrutura adequada”.  

 O professor Oxalá nos apresenta a compreensão de quem viveu duas faces 

da mesma questão “por ter tido a oportunidade de ter passado um tempo em uma 

escola com a estrutura apropriada para o tempo integral”. Essa experiência o faz 
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afirmar que a ausência de infraestrutura se apresenta como impeditivo para a 

potencialização de práticas que nos aproximem da educação integral. 

 Porém, mesmo com a existência dos referidos entraves que prejudicam as 

ações pedagógicas, se as pensarmos numa perspectiva de aproximação com as 

práticas de educação integral, é possível notar que, no tocante aos seus espaços-

tempos pedagógicos, a escola também apresenta ações integradoras, 

problematizadoras e diversificadas, o que para nós, durante a pesquisa se 

configurou como um convite a refletir sobre suas ambiguidades. Percebemos que a 

escola se organiza de um modo que reflete a existência de um currículo em tensão 

permanente. Por mais que existam esforços e tentativas de superação desta 

fragmentação, como nos revelou o depoimento de alguns dos colaboradores da 

pesquisa, estes ainda não se articulam, não dialogam entre si. 

 Neste contexto, parte do currículo está organizado de modo tradicional, onde 

as disciplinas fecham-se em si mesmas, as avaliações são padronizadas, o 

professor ainda se coloca como centro dos processos, enquanto a outra parte tenta 

se abrir para a articulação da escola com a comunidade, busca a percepção dos 

territórios como espaços educativos, dialoga com saberes que não apenas os 

oficialmente legitimados. 

 Se, por um lado, na sua organização tanto física quanto pedagógica há a 

fragmentação dos espaços-tempos (visíveis a partir da análise da distribuição dos 

horários das turmas; da organização das turmas em suas respectivas salas de aula; 

das disciplinas que atuam isoladamente em tempos pré-determinados); por outro, há 

pulsação, dinamismo e movimento nos espaços-tempos em que as práticas 

curriculares são pensadas na perspectiva do encontro, da articulação entre saberes 

e práticas diversificadas, do uso dos espaços coletivos da escola (perceptíveis a 

partir da análise do cotidiano escolar, dos projetos nela desenvolvidos, na realização 

das estações dos saberes, nos espaços de convivência coletiva da escola e no uso 

das TICs). 

 Um ponto elucidativo, quanto a esta pulsação e este entusiasmo que notamos 

durante as nossas observações, foi o uso das TICs. Seja nos momentos em que os 

estudantes desenvolviam atividades pedagógicas mediadas por elas ou quando, 
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reuniam-se em grupos, nos espaços coletivos da escola, na maioria das vezes em 

torno de um smartphone, tablet, nootbook ou caixas de som. 

 Em tempos onde as TICs estão cada vez mais acessíveis, a professora 

Yemanjá alerta para a possibilidade espaço-temporal que se descortina para a 

educação: as relações que são mediadas pelas tecnologias e ambientadas no 

ciberespaço e que no CIEI ela atesta sentir seus efeitos. Segundo ela “os meninos 

estão expandindo este contato para Whatsapp para outras plataformas, então, eles 

estão nos procurando, diuturnamente, não somente no espaço físico, mas no 

espaço virtual também”. 

 A esta altura da pesquisa e das nossas reflexões é possível reafirmar que 

estamos diante de um currículo em tensão permanente: um que permanece 

subserviente ao engessamento e à fragmentação, sendo pensado e concretizado 

sob os pressupostos de uma concepção tradicional de educação, visível na 

organização dos horários das aulas, no desenvolvimento das atividades de modo 

isolado no interior de cada disciplina e da falta de um consistente planejamento 

coletivo; acompanhado de outro que procura oxigenar-se a partir de fazeres e 

saberes, individuais e coletivos, que dão novo significado às práticas e às 

aprendizagens que ali se desenvolvem, que percebemos nas propostas das 

Estações dos Saberes e dos projetos interdisciplinares desenvolvidos na escola. 

 Esta compreensão foi compartilhada pelos participantes da pesquisa quando, 

durante os encontros do grupo focal, refletíamos acerca das contradições que 

podem ser percebidas ao analisarmos tanto a estrutura quanto o currículo da escola. 

 Enxergar esta fragmentação possibilitou-nos compreender que uma escola 

onde as práticas estejam voltadas para a educação integral não pode ser pensada 

apenas na perspectiva da ampliação do tempo de permanência do estudante nela. 

Mas, concebida a partir das possibilidades que esta carga horária estendida e o 

repensar de suas práticas possam representar no contexto das situações de 

aprendizagem que podem ser criadas quando dispomos de mais tempo, bem como 

de novas concepções de currículo e de trabalho pedagógico. 

 Nossa pesquisa revelou, a partir da observação participante e das inferências 

dos docentes no grupo focal, que este acréscimo de tempo, vem acompanhado por 
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novos encontros e formas de viver o espaço-tempo, uma vez que ao permanecer na 

escola por mais tempo os estudantes desenvolvem uma organização mais complexa 

das suas relações interpessoais, e que essas podem produzir tais efeitos de 

ressignificação. Entretanto, revelou também que a maneira burocrática e 

fragmentada, articulada com as concepções tradicionais de escola, em que os 

espaços-tempos são concebidos, passa a torná-los insuficientes quanto ao 

atendimento das necessidades que a comunidade adquire ao funcionar como escola 

de tempo integral. 

 É para esta direção que aponta um dos colaboradores da pesquisa quando 

avalia a relação dos espaços-tempos com os saberes e fazeres que são construídos 

no CIEI, ele nos relata que: 

Por exemplo, com o tempo eu acho que perceberam que um turno só não 
era suficiente, colocaram outros turnos, e com outros turnos, outras 
modalidades de ensino que não só o ensino na sala de aula presencial, 
aquele que vai além dos muros da escola. Um ensino que possa levar o 
aluno a conhecer, pelo menos, a sua cidade, o entorno escolar, os bairros a 
cidade e tentar ligar o conhecimento acadêmico-escolar com essa realidade 
do aluno, com essa realidade da cidade, do local onde ele vive. Acredito 
que a educação integral também vai nesse sentido. E também que ela tem 
que se libertar daquelas amarras da educação tradicional, principalmente 
desta questão de prova, de nota, destes conceitos antigos que podem ser 
superados. Eu acredito que a educação integral ela vá além das disciplinas, 
ela vá além das “caixinhas”, dos lugares certos, que ela possa acrescentar 

várias disciplinas numa só aprendizagem. (PROFESSOR EXÚ) 

 O colega Exú reflete acerca de questões importantes seja no que toca ao 

formato da escola em sua organização espaço-temporal, ou, indo além, quanto às 

questões de posicionamento político e às opções de construção das práticas 

curriculares e metodologias a serem desenvolvidas na escola e seus processos 

avaliativos, caso esta queira se aproximar de uma proposta educativa que oferte 

possibilidades de educação para as múltiplas dimensões que constituem a 

existência humana, ou seja, uma proposta de educação integral. 

 Ao mencionar uma escola que articule saberes, transcenda seus muros e se 

articule com o espaço no qual está inserida, com a realidade vivida, o professor 

deixa evidente que este é um modelo de escola que se aproxima de uma educação 

integral. Mas, para que ele seja atingido, faz-se necessário o posicionamento 

político-pedagógico que compreenda o uso do espaço geográfico (em seus 

territórios, paisagens, lugares e regiões) como possibilidades educativas, pensando 
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o vivido, o percebido e o cotidianamente construído como resultado das interações 

humano-natureza e humano-humano e que os saberes e fazeres oriundos destas 

relações se encontram, podendo enriquecem de significado as práticas 

desenvolvidas na e pela escola. 

 Neste sentido, o participante da pesquisa, professor Oxalá, reconhece os 

avanços obtidos com o acréscimo de tempo à rotina diária dos estudantes quando 

diz que “o tempo tem ajudado, uma vez que o aluno tem estendido seu horário de 

permanência na escola, a gente percebe um interesse maior, muitas vezes vemos 

os alunos procurarem os professores em horários alternativos”.  

 O professor Oxalá alerta também para o estágio inicial em que se encontram 

as propostas desenvolvidas pela escola, ele percebe que “estamos no início, no 

início mesmo, no começo da experiência da educação integral”. Esta constatação 

tanto advém da análise acerca do curto espaço de tempo em que a proposta vem 

sendo desenvolvida, quanto da compreensão acerca do que para ele se configura 

como um dos mais sérios entre os diversos gargalos que impossibilitam que as 

práticas desenvolvidas sejam ainda mais significativas, que são os incipientes 

investimentos. 

A gente percebe que ela precisa de investimento, muito investimento, para 
que aquilo que a gente concebeu, como sonho lá atrás, a gente possa ver, 
um pouco mais à frente, ser realizado. Este investimento não chegou ainda 
aqui, na prática, para que em mais pontos os alunos possam estar sendo 

alcançados. (PROFESSOR OXALÁ) 

 Segundo o citado professor esta carência de investimentos, que abrangeriam 

desde a infraestrutura, passando pela formação e valorização dos profissionais, bem 

como as práticas metodológicas, pode ocasionar tal desvirtuamento da proposta que 

pode nos levar ao ponto de vivenciarmos “a escola de tempo integral como uma 

creche para adolescentes”. 

 Ao mencionar a escola de tempo integral sob o risco de se tornar uma “creche 

para adolescentes” o colaborador toca em questões como as referentes ao papel da 

família na formação dos indivíduos, as novas demandas do mercado de trabalho, 

concepção de escola e de educação escolar, enfim, o professor problematiza uma 

variedade de conceitos e temas a partir de uma expressão que muitas vezes é 

aplicada quanto aos modelos tradicionais de escola e que, com o crescimento do 
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número de escolas de tempo integral passou a ser frequente nos meios 

educacionais. 

 Tal compreensão é relevante uma vez que apresenta o entendimento de que 

não basta que seja acrescido tempo à rotina escolar dos estudantes, mas que este 

tempo venha acompanhado de um repensar das estruturas, de investimentos e de 

uma nova configuração das práticas curriculares ali desenvolvidas. 

 O professor Oxóssi testifica esta compreensão quando infere que pelo fato de 

“o aluno passar o dia todo aqui, nós precisamos ter instrumentos e ferramentas para 

alimentar as nossas convicções, os nossos sonhos”. Estes recursos aos quais ele se 

refere vão além da estrutura física tocando também os recursos didático-

pedagógicos, pois “as metodologias que nós desenvolvemos também precisam ser 

alimentadas por uma estrutura, que infelizmente ainda está longe do ideal, deixando 

a desejar. Os avanços que nós temos, acredito que estão muito ligados ao acreditar, 

à convicção e ao empenho de cada um”.  

 Assim como o professor Oxóssi, acreditamos que mesmo que a escola se 

organize de modo fragmentado e burocratizado, e com os gargalos de infraestrutura 

encontrados, mais tempo de convivência oportuniza encontros e vivências seminais 

para o desenvolvimento de práticas voltadas para uma educação integral. O 

acréscimo de tempo, mesmo que acompanhado de modo incipiente por práticas 

significativas que levem em conta a perspectiva multidimensional dos sujeitos, a 

convivência, bem com as trocas estabelecidas, já contribui para uma formação mais 

ampla de cada um dos envolvidos neste modelo de educação. 

 

4.2 TEMPO INTEGRAL E A FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 Para enfrentar os desafios de atuar numa escola de tempo integral que 

busque se aproximar de uma educação integral é preciso que os envolvidos também 

estejam em constante reflexão acerca de sua formação, desde as suas lacunas até 

as potencialidades que ela oferece para atuar neste novo cenário. Conscientes 

desta realidade, a nossa pesquisa também buscou dialogar com os professores que 
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com ela colaboraram quanto ao seu processo formativo e sobre como ele pode 

aproximar ou distanciar suas práticas daquelas voltadas à educação integral. 

 O colega Ossaim, refletindo acerca de sua formação e dos desafios de atuar 

numa escola de tempo integral, com vistas à educação integral, reconhece que “a 

formação da gente é insuficiente para essa proposta que nós estamos inseridos”. Tal 

compreensão foi unânime nos diálogos do grupo focal. A professora Iansã reforça 

este sentimento de que a formação foi insuficiente para a atuação neste modelo de 

educação que, cotidianamente, se almeja construir. 

No que diz respeito à formação eu me preocupo com uma coisa, nós 

tivemos uma formação em que nós éramos preparados e adestrados para 

ser contemplativos, para estar ali só recebendo, recebendo o que o 

professor dizia, o que estava no livro, protagonismo e participação muito 

pouco, e para você fazer uma educação nova, inovadora, isso é a primeira 

coisa que tem que ser desconstruída. E eu me preocupo com as 

universidades que estão formando os profissionais atualmente, porque 

mesmo aquelas que propõem um modelo novo, às vezes acabam 

incorrendo nos erros antigos. (PROFESSORA IANSÃ) 

 É reveladora a compreensão da professora Iansã quando indica que este 

acaba sendo também um processo de desconstrução. Vamos além, acredito que 

este processo é muito mais um processo de desconstrução das concepções e 

paradigmas já tão cristalizados em nós para abertura às novas possibilidades e à 

flexibilidade de um paradigma que pense a escola como espaço de múltiplas 

referências, diversidade de saberes e fazeres, fortalecimento da coletividade e dos 

princípios democráticos de tomada de decisão. Enfim, um modelo de escola que 

reflita um modelo de sociedade. 

 Mesmo conscientes das lacunas deixadas por uma formação ainda centrada 

na fragmentação dos saberes, em práticas disciplinares pouco articuladas entre si, 

os participantes da pesquisa apresentam a compreensão de que atuar numa escola 

onde se almeja a educação integral é uma grande oportunidade de crescimento 

pessoal e profissional. O professor Ossaim fala de seu desconforto quando se viu 

diante de tais condições, “numa situação que para que eu pudesse contribuir de 

forma significativa para esta proposta, que eu acho bastante interessante, que é a 

educação integral, eu tive que estudar um pouco mais”. 
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 O colega Oxumaré traz a ideia de superação das lacunas oriundas da 

formação na perspectiva de uma escolha de cada professor, uma vez que indica que 

a equipe optou por este modelo de escola e com isso teve de aprender ao mesmo 

tempo em que desenvolvia as ações: 

Eu acho que a gente é privilegiado pelo fato de estar iniciando e aprender 

fazendo a gente está se tornando expert. E a gente tem a noção de que foi 

necessário construir o conhecimento, passo a passo, do zero até a escola 

se tornar, aliás, ainda está se tornando, o que ela é. Então, eu penso que a 

formação para se trabalhar com tempo integral vai ser aprender fazendo. 

(PROFESSOR OXUMARÉ) 

 O professor Exú aponta para mesma direção quando, ao reconhecer as suas 

limitações formativas, “nós participamos de um modelo de educação formativo e, por 

conta disto, eu não me considero preparado para trabalhar na educação integral”, 

também atesta que seu preparo para atuar na educação de tempo integral, com 

práticas voltadas para a educação integral “foi a aprendizagem, o contato com este 

tipo de formação, quanto a minha formação, ela não foi para isso”. 

 Diante do exposto, consideramos que os colaboradores da pesquisa 

compreendem que os processos de elaboração das práticas curriculares que a 

escola propõe como auxiliares na busca por uma educação integral também são 

espaços formativos, espaços onde se ganha duplamente, uma vez por ofertar 

práticas contextualizadas, problematizadoras e emancipatórias, outra vez por 

contribuir com a formação, não apenas dos estudantes, mas, também dos docentes. 

  

4.3 TEMPO INTEGRAL E AS PRÁTICAS POSSÍVEIS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL. 

 

 Mais uma vez reconheço o encontro entre o pesquisador, que entra em 

campo para a pesquisa no ano de 2018, e o profissional docente da instituição, que 

atua na escola desde períodos anteriores ao da pesquisa, e que não pode se 

desvencilhar de suas memórias, de suas vivências e as traz para a pesquisa.  

 Esta constatação faz-se necessária uma vez que desde o início de nossas 

reflexões já trazíamos conosco a compreensão de que na escola a educação 

integral não é predominante. É justamente esta compreensão que nos coloca a 
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caminhar no sentido de buscar encontrar e refletir sobre as aproximações e os 

distanciamentos das práticas ali desenvolvidas daquelas que caracterizam a 

educação integral. 

 A pesquisa revelou-nos dois conjuntos de práticas que dialogam intimamente 

com a compreensão de que a formação dos estudantes deve se dar levando em 

conta suas múltiplas dimensões constituintes. São eles os projetos pedagógicos, 

metodologia de trabalho amplamente utilizada no CIEI, e as chamadas Estações dos 

Saberes, componente curricular desenvolvido pela escola e que também pode ser 

considera como um espaço de tensionamento do currículo tradicional, onde se atua 

na direção e sob os princípios da educação integral. Iniciaremos as nossas reflexões 

a partir das Estações dos Saberes. 

 Este componente curricular do CIEI se apresenta como uma brecha 

encontrada por seus professores para promover práticas curriculares que caminhem 

na direção de uma educação integral, integrada as questões contemporâneas e 

integradoras de saberes, práticas e realidades. Elas se aproximam dos princípios da 

educação integral, mesmo num currículo engessado e fragmentado como o currículo 

pensado e estabelecido a partir de concepções tradicionais da educação. 

 As Estações oportunizam aos educandos inscreverem-se em componentes 

interdisciplinares, por área do conhecimento, ou transdisciplinares, nas quais busca-

se aproximação com os princípios da educação integral, seja no que se refere a 

articulação entre diferentes saberes e práticas, a integração com a comunidade, o 

diálogo com múltiplas linguagens e formas de expressão, o desenvolvimento da 

autonomia e da autoria, enfim, preenche parte do currículo, tensionando-o e 

buscando espaço onde predominam a organização tradicional da escola, com 

experiências e vivencias que vão de encontro a rigidez e a fragmentação presentes 

nas concepções tradicionais de escola e de currículo. 

 O colega Xangô relata que “As Estações do Saberes são um grande 

chamamento. Nós temos uma metade da escola que é tradicional e outra que acaba 

sendo diferente”. Percebemos na fala do professor que o termo “diferente” aqui é 

usado não apenas para classificar as práticas desenvolvidas no âmbito das 

Estações como algo que não se pode comparar com as ditas práticas tradicionais, 

mas como espaço de rupturas, como ressignificação. 
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 Para tanto é imprescindível que os atores envolvidos nesta construção se 

posicionem criticamente frente ao currículo tradicional. O depoimento do colega 

Oxumaré, constitui-se como um diálogo entre a opção de parte do corpo docente em 

se posicionar de tal modo, com a compreensão de que o modelo de escola reflete o 

modelo de sociedade em que vivemos, ou, ao menos, que já há, por parte de 

parcelas significativas da sociedade, este clamor, ele diz que “o que nos aproxima 

da educação integral é que a postura crítica que a maioria dos professores tem. Eu 

entendo que a educação integral vai trabalhar a inserção deste indivíduo na 

sociedade, na comunidade em si, então, é a própria sociedade quem pede que 

exista uma escola assim”.  Para ele, esse clamor da sociedade tem a ver como as 

mudanças que a nova organização do mundo impõe aos indivíduos e a escola não 

pode estar alheia a tais transformações, uma vez que: 

aquele modelo tradicional já não está mais suprindo o que se pede na 
sociedade. Então, a gente, a própria vida, em si, do jeito que está corrida, 
com muita coisa, exige que haja mudanças da gente e eu acho que a gente 
tem que ter esta criticidade, que busca proporcionar momentos com os 
alunos que sejam pensados para este fim, de estar envolvendo todo mundo 
com o mundo lá fora, não só com o que está acontecendo aqui, pensar de 

uma maneira mais global. (PROFESSOR OXUMARÉ) 

 Ainda sob a ótica do professor uma possível alternativa para lidar com essas 

novas demandas é a escola abrir-se às múltiplas possibilidades educativas que o 

mundo apresenta, e que de alguma forma já são perceptíveis nas Estações dos 

Saberes desenvolvidas pela equipe do CIEI. Oxumaré nos diz que se torna 

imprescindível trazer “o que está acontecendo lá fora para a gente debater aqui, 

discutindo temas, construindo propostas aqui dentro”. 

 As Estações são espaços onde afloram essa criticidade, onde também 

possuem espaço a criatividade, as inovações, onde as relações espaços-temporais 

se ressignificam e a escola se abre ao novo, à presença da comunidade, bem como 

vai até ela. Enfim, a comunidade escolar do CIEI viu nas Estações dos Saberes uma 

possibilidade de caminhar na direção de práticas que pensem os sujeitos nas suas 

múltiplas dimensões constituintes, mesmo imersos numa condição de infraestrutura 

deficitária e numa realidade de currículo ainda tradicional. 

 A colega Iemanjá nos diz que “é essa a ideia da educação integral, ela não 

vai formar o conhecedor, ela vai formar a pessoa, integralmente, em todos os 

aspectos. Porque enquanto a “cabeça cheia” nos leva a compreensão conteudista, 
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verticalizada, a “cabeça feita” é oposto e nos leva para a compreensão da educação 

integral”.  

 A seguir apresentamos um quadro com informações básicas acerca de 

algumas das Estações dos Saberes que estavam sendo ofertadas durante a 

realização da pesquisa. 

Quadro 09. Estações do Saber: objetivos e recursos metodológicos. 

 ESTAÇÕES DO 
SABER 

OBJETIVOS RECURSOS 
METODOLÓGICOS 

 
Sinais do Sagrado 
 

 
Refletir sobre as múltiplas 
manifestações do sagrado 
em diferentes povos e 
culturas, combatendo o 
preconceito e fomentando a 
coexistência pacífica entre 
todos os credos. 

 
Rodas de Conversa. 
 
Diálogo com fiéis de diversas 
denominações. 
 
Visita a locais de culto. 
 
Construção de Painéis e 
Cartazes. 
 
Produção de Materiais 
Digitais. 

 
O Ser Consciente 
 

 
Fomentar reflexões no que se 
refere aos sentimentos, às 
emoções ao mundo interior, 
promovendo um maior 
contato com o universo 
interior de cada participante. 
 

 
Rodas de Conversa. 
 
Diálogo com profissionais da 
psicologia. 
 
Práticas Meditativas e de 
Harmonização. 
 
Construção de Painéis e 
Cartazes. 
 
Produção de Materiais 
Digitais. 

 
Cultura Africana 
 

 
Refletir acerca da cultura 
africana e de suas interfaces 
e contribuições para a cultura 
brasileira, valorizando a 
memória, a ancestralidade e 
combatendo o etnocentrismo 
que gera toda a sorte de 
discriminação. 
 

 
Rodas de Conversa. 
 
Diálogo com mestres de 
saberes tradicionais. 
 
Canto, dança, narrativas 
literárias africanas. 
 
Construção de Painéis e 
Cartazes. 
 
Produção de Materiais 
Digitais. 

 
Saberes e Sabores dos 
Povos 
 

 
Conhecer a cultura, a história 
e o legado de povos 
indígenas, africanos, árabes 

 
Rodas de Conversa. 
 
Diálogo com mestres de 
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e orientais por meio de sua 
culinária, valorizando a 
diversidade e as suas 
contribuições para a cultura 
local, nacional e global. 

saberes tradicionais. 
 
Preparação de alimentos. 
 
Construção de Painéis e 
Cartazes. 
 
Produção de Materiais 
Digitais. 
 

  

 No quadro 09 podemos observar que tantos os objetivos quanto os recursos 

metodológicos das Estações já apresentam uma tentativa de construir brechas no 

currículo tradicional que permitam uma educação que contemple as múltiplas 

dimensões constituintes da existência humana. 

 As Estações dos Saberes possibilitam uma multiplicidade de encontros e 

experiências, de partilhas e de articulações entre diversas formas de produção do 

conhecimento. Isso ocorre, segundo a colega Iansã “quando você traz para a escola 

Estações dos Saberes que abrem a escola para a comunidade”. Com esta abertura 

já ocorrem significativos avanços para formação dos educandos uma vez que ali 

torna-se possível um encontro de saberes acadêmicos com os vivenciados na vida 

cotidiana de cada um. 

Figura 02. Estação o Ser Consciente.  
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 Na figura 02 podemos perceber a tentativa de ressignificação de práticas a 

partir de uma nova compreensão do corpo e do papel dos estudantes diante das 

práticas que lhes são apresentadas. A este respeito, a professora Iansã infere que 

“por meio das Estações as possibilidades de articulação escola-comunidade, 

saberes acadêmicos-saberes tradicionais se configuram como novas formas de 

construção do conhecimento, baseadas na valorização dos saberes tradicionais dos 

diferentes povos, numa maneira mais aberta de relacionar-se com o corpo em suas 

variadas formas de expressão, e pela valorização da autoria, da autonomia e do 

protagonismo dos estudantes, sendo estes não apenas participantes, mas, e, 

sobretudo, coautores do seu processo de aprendizagem”. 

 A relação das TICs com as práticas curriculares desenvolvidas na escola, 

tanto nas Estações quanto nas demais atividades também indica uma possível 

aproximação da escola com as práticas da educação integral. A colega Iansã 

testifica os avanços obtidos a partir da integração destas tecnologias com as 

Estações dos Saberes: 

Com relação às novas tecnologias e a essa nova relação de tempo e espaço, 
eu acho que nós estamos vivendo isso também através das Estações, veja 
Iemanjá com a estação “Escolas Conectadas” e eu usando os chromebooks. 
Eu não imaginei, sinceramente, que este tipo de metodologia iria funcionar 
tanto, ganhar tanta adesão por parte dos estudantes. Eu criei, através do 
Gmail, a sala de aula virtual e todos os encontros que estão acontecendo eles 
foram postados. Às vezes o que está sendo proposto ali é um tipo de 
atividade bem tradicional, mas a adesão em sala de aula pelo fato de estar 
sendo feito com a utilização da tecnologia eu tenho observado que está 

sendo maior. (PROFESSORA IANSÃ) 

 É perceptível também que o movimento gerado a partir das Estações dos 

Saberes ressignifica o espaço-tempo curricular, pois oportuniza novas formas de 

utilização deste espaço e do trabalho pedagógico, tais como: a valorização do 

protagonismo dos estudantes, a aproximação da escola com a comunidade 

evidenciando a busca pela articulação entre o que se aprende na escola com o que 

se faz na vida fora dela. Enfim, práticas e objetivos que vão aproximando a escola 

de uma educação socialmente comprometida e espacialmente contextualizada. 
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Figura 03. Roda de Conversa na Estação Sinais do Sagrado. 

 

 A figura 03 nos apresenta a roda de conversa presente nas práticas 

curriculares das Estações dos Saberes e diz também sobre a relação escola-

comunidade quando passamos a articular uma relação direta entre o que se aprende 

na escola com o que o território no qual ela está inserida tem a ensinar. Neste caso 

específico, trata-se de uma visita realizada pelos estudantes da estação Sinais do 

Sagrado a uma comunidade religiosa católica situada no mesmo bairro em que a 

escola se localiza. 

 Também é importante ressaltar que essa tentativa de reconfigurar as relações 

de espaço-tempo transcende ao que se constrói nas Estações e atinge a algumas 

disciplinas fazendo com que os espaços tradicionais possam receber algumas ações 

de ressignificação, como as rodas de conversas, a aproximação com a comunidade 

e as aulas de campo. 
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O depoimento do professor Oxóssi menciona esta possibilidade: 

Então, dentro do que a gente está discutindo aqui é necessário proporcionar 
espaços de aprendizagem diversificados, temos vários exemplos: as 
Estações dos Saberes, as aulas do professor Iroko saindo do espaço escolar 
para a comunidade, para compreender a sociedade, para a rua para o bairro, 
para que ele possa confrontar o conhecimento teórico, acadêmico, do livro e 
ele ter a oportunidade de ver aquilo na prática. Então, isso é fundamental 
para o estudante, é diferente para ele, é uma experiência que para ele é 

positiva. (PROFESSOR OXÓSSI) 

  O colega Oxóssi explica como é possível que, a partir da lógica das Estações 

dos Saberes, os demais espaços-tempos pedagógicos sejam tensionados com 

vistas a uma aproximação das práticas de educação integral. Ao utilizar como 

exemplo as práticas desenvolvidas pelo professor Iroko, que a seu ver são exitosas, 

ele consegue perceber a importância desta relação da escola com outros espaços 

que não os escolares como palco de múltiplas e significativas aprendizagens. 

 Ainda na perspectiva do que consideramos fazer parte do conjunto de 

avanços obtidos com as Estações, e que aproximam a escola de práticas voltadas 

para educação integral, compreendemos ser relevante destacar a importância do 

desenvolvimento de práticas que valorizem a autonomia dos estudantes, bem como 

a autoria dos mesmos.  

 Para tanto pensar em outras possibilidades de configuração do espaço-tempo 

estrutural ou pedagógico é condição fundamental. A figura a seguir evidencia essa 

reconfiguração, destacando também um olhar sobre a corporeidade uma vez que a 

prática pedagógica retratada apresenta outra forma de compreender o corpo nos 

espaços-tempos de aprendizagem que não a postura tradicional de estudantes 

enfileirados e postados como receptores do saber transmitido pelo docente. 
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Figura 04. Estação O Ser Consciente – Produção de Cartazes. 

 

  

 Avançando sobre as questões curriculares, em suas possibilidades e 

entraves, o professor Ossaim estabelece uma crítica ao que considera ser “uma 

incoerente disputa entre as inovações curriculares e o tradicionalismo dos sistemas 

de gestão e controle da vida escolar dos estudantes”, ele nos diz: 

A gente tem encontrado muitas barreiras, uma delas é que, embora a 
proposta seja de ensino integral, a proposta ser inovadora que possibilita 
agente a mudar a matriz curricular criando novas metodologias de ensino, a 
gente encontra muita dificuldade uma vez que tudo isto tem que ser 
traduzido em números. Ou seja, a gente desenvolve com os alunos um 
modelo de aprendizagem, muitas vezes baseado em Freire, porém nós 
estamos presos ao modelo antigo e tradicional de quantificar o aprendizado 
das pessoas em números, acho que isso não faz o menor sentido. A gente 
se afasta porque mudamos de extrato, queremos avaliar o qualitativo de 
forma quantitativa. 

 O professor Oxóssi faz um relato emocionado ao falar das ambiguidades 

inquietantes que essa relação escola tradicional – escola sonhada traz aos que 

atuam no CIEI, ele infere que: 

Para mim isso não é um resquício do tradicionalismo, é uma realidade que 
nós temos aqui, um modelo tradicional que caminha ao lado de um sonho 
que são essas outras ações que nós desenvolvemos as estações, os 
projetos, enfim, o sonho de que um dia nosso sistema de avaliação 
acompanhe essa abertura e fuja do padrão tradicionalista. (PROFESSOR 

OXÓSSI) 
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 Os sonhos dos quais nos fala o professor Oxóssi, muitas vezes não se 

convertem em realidade em virtude dos entraves que são estabelecidos por uma 

concepção tradicional de educação, que legitima determinados saberes e práticas e 

considera ilegítimos tantos outros; que atua na formação docente de modo 

fragmentado e instrumentalizado; que pensa e institucionaliza os espaços-tempos 

ainda sob a lógica enviesada da preparação de mão de obra para o mercado de 

trabalho, vide o fato de nossas escolas, em suas maiorias ainda funcionarem e/ou 

serem divididas em galpões, pavilhões, etc. 

 Diante da observação direta e, sobretudo, dos dados obtidos com a 

realização dos encontros do grupo focal, compreendemos que questões como 

trabalho coletivo, ressignificação de espaços-tempos na escola, práticas curriculares 

e processos de avaliação, de uma forma geral, ajudam a escola a se distanciar 

desta perspectiva tradicional e a se aproximar dos princípios da educação integral. 

 Por outro lado, seja pelas dificuldades referentes à infraestrutura, formação 

dos professores, pelas questões associadas aos processos de gestão e organização 

da vida funcional dos profissionais da escola, ou ainda por divergências de 

concepções acerca do modelo educacional que se deseja ofertar, a escola 

permanece convivendo com realidades espaços-temporais de fragmentação e 

instrumentalização dos saberes e práticas. 

 No tocante aos impeditivos acima mencionados, diversas colocações dos 

participantes da pesquisa deixam claro que, em sua maioria, os professores estão 

conscientes das dicotomias presentes no espaço onde atuam e dos obstáculos a 

serem superados a fim de que sejam construídas práticas que se aproximem de 

uma educação que leve em conta os sujeitos em seus múltiplos aspectos 

constituintes. 

 Outro ponto que vale salientar é o fato de a escola buscar uma maior 

integração das suas práticas curriculares com os princípios da educação integral 

através de projetos interdisciplinares. Sejam eles os chamados Projetos 

Estruturantes, que fazem parte das diretrizes curriculares da rede estadual de 

ensino, que a escola desenvolve durante o ano no contexto das disciplinas e/ou 

áreas de conhecimentos, e, posteriormente, apresenta seus resultados em eventos 

em nível local, regional e estadual. Ou ainda, por meio dos projetos nascidos das 
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discussões entre o corpo docente e que são desenvolvidos e avaliados no âmbito da 

própria unidade de ensino. 

 Nesta direção, mesmo que seja importante, para a organização do trabalho 

pedagógico, que haja a organização em etapas de trabalho e os eventos de 

socialização dos resultados, a riqueza dos projetos residem nas descobertas do 

fazer cotidiano ao qual ele se propõe, assim como nas trocas estabelecidas entre os 

sujeitos com eles envolvidos. 

 

4.4 PROJETOS PEDAGÓGICOS INTEGRADORES  

 

 A partir de tal compreensão, percebemos que tanto os projetos da Secretaria 

de Educação - SEC-BA, que são apresentados como pacotes prontos a serem 

desenvolvidos na escola, com alguma margem de contextualização, mas ainda 

assim como pacotes pedagógicos institucionais, quanto os projetos pensados pela 

comunidade escolar carecem de maiores movimentos que os aproximem do que 

propõe a educação integral. 

 A nossa observação, bem como as nossas experiências na instituição, 

fizeram com que notássemos que os projetos criados pela escola se aproximam dos 

citados pressupostos, articulam diversos saberes e práticas, muitas das vezes tocam 

a interdisciplinaridade, mas ainda carecem da perspectiva da continuidade, bem 

como da compreensão de que mesmo que sua culminância não seja um grande 

evento o projeto pode cumprir papel significativamente transformador na vida dos 

educandos se pensado na direção da educação integral. 

 Os projetos pensados e desenvolvidos pelo corpo docente são distribuídos 

durante os três trimestres letivos, sendo responsabilidade de uma área do 

conhecimento organizar seu desenvolvimento a cada trimestre. Eles possuem 

caráter interdisciplinar, no entanto, por mais que relacionem as disciplinas da área 

do conhecimento responsável pelo projeto naquele trimestre letivo, ainda carecem 

de uma articulação maior com as demais disciplinas/áreas, a fim de que contemplem 
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uma visão mais ampla e melhor explore o potencial do que a proposta tem a 

oferecer. 

 Porém, mesmo com as limitações oriundas da falta de uma maior integração 

entre as áreas do conhecimento, percebemos que a comunidade escolar consegue 

desenvolver projetos que se aproximam de alguns dos princípios da educação 

integral na medida em que, dentre outros conceitos, levam em conta a articulação 

entre saberes e práticas acadêmicas e populares; considera o território como espaço 

de construção do conhecimento e, com isso, busca transpor os muros da escola e 

dialogar com o espaço na qual a instituição se insere; atua no sentido de 

problematizar as questões sociais, históricas e culturais; enfim, projetos que 

oportunizam aos estudantes uma olhar mais amplo, que transcende a fragmentação 

imposta pelo currículo oficial nas diversas disciplinas. 

 Elaboramos o quadro a seguir com o objetivo de apresentarmos os projetos 

desenvolvidos pela escola durante o ano de 2018. Vale ressaltar que a cada ano a 

escola possibilita aos professores alternarem a proposta e também o trimestre letivo 

em que serão desenvolvidos, uma vez que levam em conta as especificidades de 

cada proposta. 

Quadro 10.  Projetos Desenvolvidos Durante o Ano de 2018. 

PROJETOS ÁREA RESPONSÁVEL TRIMESTRE OBJETIVOS GERAIS 

FACE Projeto Estruturante – 
SEC-BA. 

Culminância no III 
Trimeste. 

Explorar o potencial 
educativo através da 

música, estimulando a 
musicalidade no 

ambiente escolar e a 
valorização das 
manifestações 

culturais regionais; 
Promover um ambiente 
educacional prazeroso, 

no qual a cultura, a 
arte e a educação se 

expressem em sintonia 
com a juventude 

estudantil, estimulando 
os valores essenciais 
para a motivação do 

viver e para o 
rompimento com o 
modelo rígido de 

ensino e de 
aprendizagem ainda 

presentes na 
educação; * 
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Aula de Campo Ciências Humanas I Trimestre Compreender a 
dinâmica sócio-

histórica-econômica e 
cultural da região em 
que vivemos a partir 
das manifestações 
visíveis no espaço 

geográfico. 
Viva o Povo 
Brasileiro! 
Viva Nós! 

Linguagens II Trimestre Refletir sobre a história 
do Brasil a partir da 

visão do povo 
brasileiro em suas 

manifestações 
linguísticas, políticas, 

socioculturais. 
Tô Ligado Na 

Energia 
Exatas e Ciências da 

Natureza. 
III Trimestre Refletir acerca das 

fontes de energia, sua 
produção, distribuição 

e consumo, na 
perspectiva de um 

consumo consciente e 
sustentável. 

* Objetivos disponíveis na página da SEC-BA na internet. 

  

 Os projetos pedagógicos integradores nos oportunizam perceber que a escola 

atua no sentido de construir possibilidades emancipadoras de aprendizagem, que a 

aproximem da educação integral, não apenas no âmbito das Estações dos Saberes. 

A experiência problematizadora faz-se presente e os projetos não se resumem a um 

amontoado de tarefas a serem cumpridas, eles dialogam entre si e são 

potencialmente geradores de práticas voltadas para a educação integral.  

 Para ilustrar esta afirmação vejamos o exemplo de um dos projetos 

realizados, refletindo sobre o seu potencial, no que toca a formação integral dos 

sujeitos, bem como do seu deslumbramento quanto ao desenvolvimento dos 

estudantes durante cada etapa do projeto, a professora Iansã nos diz que: 

Em quase 18 anos que eu estou aqui, eu nunca vi uma coisa como esse 
projeto, que eu não gosto de chamar de 7 de setembro, eu não gosto de 
dizer que a gente fez para participar de um desfile cívico para autoridades. 
Eu gosto de dizer que nós estávamos ali contando, de uma forma 
diferenciada, a história do povo brasileiro. Mas, me impressionou isso 
também, a quantidade de coisas que eles produziram sem a gente pedir. 
Porque a dificuldade que é fazer esse povo escrever e você ver os textos 
que eles apresentaram nas várias atividades. Teve poesia, banda, coisas 
que a gente não consegue, dentro de sala de aula tradicional, a gente 
conseguiu através deste projeto. (PROFESSORA IANSÃ) 
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 Acreditamos que todo este potencial poderia ser ainda melhor aproveitado 

caso fosse oportunizada aos estudantes a participação nos momentos de 

elaboração das ideias do projeto, pois, aqui encontramos algo que distancia a escola 

das práticas da educação integral, que é o fato de os estudantes, por mais que 

sejam eles protagonistas em vários espaços, ainda carecem de maior envolvimento 

no pensar das práticas a serem desenvolvidas e não apenas, na maioria das vezes 

serem apenas aqueles que desenvolvem as propostas, mesmo que elas sejam 

desenvolvidas com a excelência que pode ser notada nas figuras anteriormente 

apresentadas. 

 Enfim, mesmo diante da limitação mencionada, as estações e os projetos 

diferenciam-se da lógica das aulas tradicionais não apenas por se organizarem em 

formatos mais flexíveis como os das sequências didáticas e de conteúdos, ou das 

oficinas, mas também por possibilitarem uma maior articulação entre o que Zabala 

(1998) apresenta como conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. 

Esta outra lógica de organização do trabalho pedagógico também tem por objetivo 

combater o anacronismo de uma escola do século XXI que ainda está presa a 

práticas cujos alicerces estão fixados em tempos idos da escolarização. 

 Outro ponto que merece destaque é o que toca as relações interpessoais e de 

acompanhamento dos processos educativos. Como nas Estações e nos projetos os 

estudantes são organizados por grupos de trabalho, essa redução do número de 

pessoas com as quais o professor deve lidar, em cada momento de orientação, traz 

à tona a possibilidade de uma maior proximidade com os educandos, numa 

perspectiva de olhar mais cuidadosamente para o que surge como resultado das 

propostas que lhes são apresentadas. 

 Neste sentido, tanto os projetos quanto as estações tensionam este currículo, 

a ponto de poderem ser considerados espaços de resistência, fazendo com que ele 

também seja palco de aprendizagens que valorizem a autoria, a autonomia e o 

protagonismo dos estudantes. 

 Ao final deste capítulo, diante das reflexões que até aqui foram construídas, 

podemos constatar dois fatos, o primeiro é o de que são múltiplos os fatores que 

distanciam o CIEI da educação integral. Merecem destaque: as lacunas da formação 

docente, as dificuldades infraestruturais; as concepções tradicionais da educação; 
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os processos burocráticos de gestão; a falta de recursos (financeiros, tecnológicos, 

pedagógicos); a fragmentação dos espaços-tempos (oriunda de um currículo ainda 

pensado sob a perspectiva da fragmentação e da disciplinarização). Enfim, no CIEI 

vemos uma escola tradicional com todos os seus componentes atuando. 

 Por outro lado, o segundo é o de que no CIEI vemos uma escola que almeja 

rupturas e ressignificações, uma escola que se aproxima da educação integral, 

sobretudo quando pensa e desenvolve práticas curriculares sob a perspectiva da 

articulação entre diferentes saberes, quando se dispõe a contextualizar cultural, 

social e espacialmente os conhecimentos, quando atua democratizando as tomadas 

de decisão, e, com todos esses, e outros, caminhos entrecruzados, ressignifica os 

espaços-tempos escolares. 

 Essa escola, em suas ambiguidades, contradições e singularidades possui 

em parte de sua equipe um coletivo que têm buscado fazer da/na/para a escola, em 

seu contexto, um espaço de resistência, de autoria e de problematização. Por mais 

que as concepções e forças tradicionalistas e fragmentadoras persistam em disputar 

com eles os espaços-tempos do currículo, ali percebemos que a vida se preenche 

de significado na luta constante pela construção de uma escola cujo compromisso 

com o outro, com a problematização e com a diversidade está na ordem do dia de 

suas ações. 
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5. CAPÍTULO 4 

GRUPO FOCAL, DIÁLOGOS E ESPAÇOS FORMATIVOS. 

 

 Neste capítulo discutiremos de que forma a experiência de participar dos 

encontros do grupo focal possibilitou a que nós pudéssemos aprofundar nossas 

reflexões acerca da prática docente. Refletiremos também acerca de como desses 

encontros emergiram reflexões sobre a nossa formação profissional, com vistas a 

atuação na construção de práticas curriculares que aproximem a escola onde 

atuamos da educação integral. 

 Inicialmente, procuramos compreender o que motivou os professores a 

aceitarem nosso convite para participar dos encontros do grupo focal. A esta 

questão diversas razões foram apresentadas, dentre elas merecem destaque: “a 

vontade de contribuir com a pesquisa de um colega de trabalho”; a “necessidade de 

aprofundar os conhecimentos acerca da educação integral” e a “possibilidade de 

troca de experiências entre colegas das diversas áreas”. 

 As razões acima explicitadas já demonstram que os colaboradores da 

pesquisa compreendem que espaços de diálogo como os oportunizados pelo grupo 

focal se configuram como espaços formativos. A vontade de compartilhar 

experiências também demonstra certa inclinação a aceitar o novo, a construção de 

atividades coletivas, indicando que estamos abertos a refletir sobre a nossa prática. 

 Tais espaços de diálogo e o que eles proporcionam são valorizados pelos 

professores, que atribuem parte da culpa pela falta de uma maior articulação entre 

as práticas desenvolvidas por eles a essa reduzida disponibilidade de momentos em 

que sejam possíveis os encontros coletivos para reflexão e planejamento. 

 É para esta direção que aponta a colega Yemanjá, suas palavras traduzem o 

que foi sentimento geral dos colaboradores da pesquisa: a valorização do diálogo, 

da escuta sensível e a socialização das práticas exitosas como propulsores de 

ganhos significativos para uma escola que almeje se aproximar da educação 

integral.  
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 A citada professora reitera sua convicção neste modo de produção e 

socialização dos conhecimentos quando diz que: “eu creio na discussão, no diálogo. 

isso que a gente fez aqui, eu creio que seja um exercício fundamental para a gente 

definir os rumos do que vai sendo feito nas escolas”. No entanto, para ela essa 

condição dialógica não pode vir desacompanhada da escuta sensível, pois “é 

importante também parar para ouvir”.  

 Iemanjá também ressalta a representatividade do grupo como salutar para o 

enriquecimento do diálogo, e com base nas palavras da colega Iansã ela diz: 

Como Iansã disse, esse grupo focal foi bem representativo da realidade da 
escola. Isso é saudável, porque a partir das diferentes visões o que 
ressaltamos não são os conflitos, não são as divergências, mas as coisas 
que acontecem pela interação. Até os conflitos não são grandes conflitos, 
são pequenas discrepâncias, digamos assim, que vão surgindo, sendo 
apresentadas nas falas e que dão impulso às soluções. Já pensou se nós 
falássemos em uníssono, que ganho teríamos? Os pontos que foram 
discutidos aqui, nos encontros dos quais eu pude participar, trouxeram 
reflexões para mim. Pude ouvir vocês, vocês poderem me ouvir, se a gente 
pudesse, realmente, continuar a ter essa prática seria muito bom para 
escola. (PROFESSORA IEMANJÁ) 

 A professora Iemanjá traz em suas palavras uma série de pontos que 

considerou fazerem parte dos aspectos positivos da sua participação no grupo focal. 

Ela reforça a importância do diálogo e da construção de práticas coletivas, fala da 

necessidade de compreendermos o todo, mesmo que a partir da singularidade do 

nosso olhar de especialistas de uma determinada área do conhecimento e reforça 

também aspectos acerca da organização e desenvolvimento dos encontros.  

 Ao ressaltar a maneira dialógica e interativa como os encontros foram 

acontecendo a professora nos recorda o que recomenda Gatti (2012) acerca do 

princípio da não diretividade na condução dos encontros. Ainda quanto ao papel do 

mediador, durante os encontros procurei sempre me recordar de que “a ênfase recai 

sobre a interação dentro do grupo e não em perguntas e respostas entre moderador 

e membros do grupo” (GATTI, 2012, p. 9). 

 Ainda recorrendo ao depoimento dos colaboradores da pesquisa, estes, além 

de refletirem sobre o que os motivou a aceitar o convite do colega-pesquisador e 

sobre as contribuições do grupo para seu percurso formativo, também nos 

apresentam uma inquietação, a nosso ver pertinente, acerca dos momentos 

formativos que a escola oferece e que consideram insuficientes para dar conta das 
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demandas de uma escola que pensa em ofertar práticas de educação integral. 

Vejamos: 

Em relação aos encontros, para mim, cada encontro foi uma experiência 
nova. Eu achei bastante significativa a ideia. A princípio eu aceitei participar 
por poder contribuir com o colega no seu projeto de pesquisa do mestrado, 
mas, depois que eu participei do primeiro encontro eu senti a necessidade 
de participar dos outros, tentei fazer alguns ajustes de agenda para poder 
estar presente em todos. (PROFESSOR OSSAIM) 

 Ossaim relatou no primeiro encontro do grupo focal, que a sua participação, a 

princípio motivada pelo sentimento colaborativo para com um colega de trabalho, 

poderia se converter em ganho para a sua formação, uma vez que participar 

daquelas discussões se configuraria como “uma via de mão dupla, não seria apenas 

a contribuição para a pesquisa do colega, mas vi nesse espaço a oportunidade de 

ouvir os colegas, suas inquietações, sobre temas que são tão recorrentes no nosso 

meio de trabalho” (PROFESSOR OSSAIM). 

 O mencionado docente vai além da reflexão acerca dos ganhos pessoais e 

então apresenta sua contribuição também sobre os ganhos coletivos gerados pela 

realização dos encontros do grupo focal: 

A proposta do grupo focal nos possibilitou dialogar com toda a tranquilidade 
e liberdade sobre temas que são recorrentes no nosso cotidiano. Por 
exemplo, na maioria das vezes durante a jornada pedagógica nós não 
temos esse tempo para ouvir o outro, para entender o ponto de vista que o 
outro tem sobre aquele ponto específico. Então eu achei bastante 
proveitosa esta proposta. Eu acho que seria bastante interessante a gente 
ter alguns outros momentos, mesmo que não seja na próxima semana, mas 
que a gente tenha outras possibilidades de discussão, num grupo focal, das 
temáticas ligadas à educação integral. É o que eu penso, para mim foi 
bastante relevante, muito significativo. (PROFESSOR OSSAIM) 

 As reflexões de Iemanjá e Ossaim acerca da necessidade de que este grupo 

se mantenha ativo e que aprofunde as discussões, nos fazem perceber um clamor 

pela construção de espaços de diálogo, pela promoção de espaços formativos 

pautados pela escuta sensível, pela troca de experiências, pela articulação entre os 

saberes presentes nas diversas áreas do conhecimento.  

 Ambos atestam a insuficiência dos espaços de planejamento oficialmente 

instituídos dentro da carga horária de trabalho de cada docente, bem como também 

criticam o quanto o que já se configura como insuficiente pode perder a sua pouca 

relevância por não ser pensado nas perspectivas, dialógica e problematizadora, 

pelas quais todos nós esperamos. 
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 É para esta direção que também aponta a professora Iansã quando avalia os 

encontros do grupo, ela nos diz que: “nesses encontros eu descobri uma coisa, que 

é o quanto eu sinto falta aqui na escola deste tipo de diálogo. Porque a gente tem 

sempre reivindicado momentos em que a gente possa estar no coletivo”. Iansã 

segue valorizando os ganhos obtidos, individual e coletivamente, ao mencionar o 

quanto o grupo em suas diversas discussões sempre esteve muito ligado ao que 

vive na escola. Para ela isso se revela quando se identifica nas discussões o “quanto 

surgiu da escola que nós estamos construindo, das nossas dificuldades, das leituras 

que a gente faz, das formas como a gente vê o mundo, de como a gente leva essa 

forma que a gente vê o mundo para os estudantes e como a gente recebe esse 

mundo da parte deles”.  

 A professora Iansã elenca os que, a seu ver, foram os principais temas 

discutidos: “concepções de escola, de educação, currículo, a gente discutiu 

avaliação, papel do professor, papel do aluno, papel da escola”. Segundo sua 

avaliação, “tudo isso surgiu, e sem um planejamento rígido, pré-estabelecido. A 

priori em nossos encontros existia apenas uma pergunta disparadora da reflexão e 

vejam quantas coisas que vieram à tona”. (PROFESSORA IANSÃ) 

 A partir das contribuições de Ossaim e Iansã, percebemos que além dos 

processos formativos oportunizados, por meio do diálogo, das reflexões e das 

análises desenvolvidas durante os encontros do grupo focal, outros pontos sensíveis 

ao desenvolvimento de práticas de educação integral surgiram durante as 

discussões, qualificando os encontros e fazendo deles verdadeiros espaços 

formativos.  

 Além das contribuições que tocam ao campo teórico e das reflexões acerca 

das práticas desenvolvidas na e pela escola, as considerações dos colaboradores 

da pesquisa nos indicaram que os encontros do grupo focal auxiliaram na criação de 

uma articulação maior entre os professores, bem como a reforçar as redes e 

articulações de equipes de trabalho já existentes. 

 Ainda refletindo acerca das contribuições do grupo focal para os seu percurso 

formativo, os participantes da pesquisa foram apresentados ao seguinte 

questionamento: o que vocês levam e o que deixam após este encontro? 
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Elaboramos o quadro a seguir a fim de melhor apresentar a visão de cada 

participante. 

Quadro 11. Contribuições do Grupo Focal Para a Formação Docente. 

Professor O que levo? O que deixo? 

 

Exú 

A gente pôde expor as nossas 
ansiedades, as nossas vontades, o 
que nós trabalhamos, o que nós 
conhecemos como escola integral e 
foi muito enriquecedor, eu aprendi 
muito com os colegas. Isso é muito 
colaborativo, poderia acontecer até 
mais na escola, esse bate papo, 
poderia disso surgir novas ideias 
novas propostas para a educação. 
Pena que nós não temos esse tempo 
e essa liberdade para fazer isso. É 
isso que eu levo. 

Eu deixei para os colegas algumas ideias, 
repensar as questões da avaliação, 
avançar no ensino integral, nós 
avançamos muito, mas falta muito à 
conquistar. 

 

Iansã 

Eu levo, eu levo segurança. Após 
esses encontros me sinto mais 
segura, mais fortalecida para viver 
esse dia que há de vir. Porque as 
vezes a gente se desgasta com 
esses altos e baixo da rotina, do dia-
a-dia, que nos cansa, nos 
desestimula, deixa a gente em 
dúvida sobre o que estamos 
fazendo, se é certo ou se não é, 
sobre a qualidade do que a gente 
está oferecendo. Mas, depois de 
encontros como esses, de 
conversas, de diálogos, eu me sinto 
mais segura para enfrentar esse dia, 
como Oxóssi falou, que é incerto e 
imprevisto. 

 

 

Iemanjá 

Eu acho que eu não vou deixar nada 
para trás. Porque eu tenho assim na 
cabeça muita vontade que dê certo 
esse projeto, de continuar levando à 
frente. E vou levar para frente, a 
partir da discussão e desses nossos 
encontros aqui, essa coisa de nos 
encontrarmos em momentos que 
possam ser considerados a parte 
das nossas atividades. Em 
momentos como esses que 
representam a nata de uma 
discussão do que acontece, mas que 
ao mesmo tempo está à parte do que 
acontece lá e a gente está aqui como 
se estivesse num universo paralelo 
discutindo o que está acontecendo lá 
na escola, eu acho isso muito 
interessante. Então, eu levo à diante 
uma vontade de participar mais de 
encontros como esses. 
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Ossaim 

Eu não vou deixar nada para trás, 
agreguei novos olhares sobres os 
diversos pontos que a gente discutiu 
sobre a educação integral, sobre as 
questões organizacionais que nos 
afetam e acabam por gerar 
problemas na nossa vida funcional, 
afinal este também é nosso meio de 
subsistência.  

 

 

Oxalá 

O que eu poso dizer que eu deixo 
para trás, é aquela insegurança que 
a gente tem de caminhar apenas na 
própria área. Até pela questão de 
afinidade com os colegas da própria 
área. Deixo para trás essa 
insegurança. 

Ter estado com vocês nessas discussões 
todas, isso fortalece para podermos levar 
à frente essa experiência de estar sempre 
discutindo, não apenas com os colegas da 
área, com todos os colegas e não apenas 
naqueles momentos em que somos 
chamados para reuniões de forma 
obrigatória, mas um diálogo produtivo e 
que esteja presente também nos espaços 
informais. 
 

 

Oxóssi 

Levamos a certeza de que na 
educação não existem fórmulas 
prontas. Que na educação cada dia 
é um dia, cada dia é um processo e 
a cada dia novas experiências são 
vivenciadas para, a partir delas, 
refletirmos sobre o processo do qual 
fazemos parte. 
 

Deixamos sonhos, perspectivas. 

 

Oxumaré 

Não participou do encontro onde 
esta discussão ocorreu. 

 

 

Xangô 

Esse momento fortaleceu a minha 
tese de que um sentimento comum 
que a gente vai levando é a 
esperança de poder ver uma escola 
diferente do que a gente estudou e 
imaginou. Uma escola que possa dar 
oportunidade a quem não tem, a 
quem não tem acesso a tanta coisa. 
Que a gente possa colaborar com 
esse curso. 

Eu também acho que fica para trás um 
sentimento assim de meio de gaveta. A 
gente chega na escola com uma gaveta e, 
sobretudo, para mim que tenho apenas 20 
horas na escola, não vivo na mesma 
intensidade a realidade da escola, muitos 
vezes eu pego o bonde andando. 

 

 As contribuições presentes no quadro acima nos revelam o quanto foi 

significativo para os colaboradores da pesquisa poder compartilhar suas 

experiências, seus anseios e suas dificuldades com os demais colegas.  

 A totalidade dos colaboradores aponta para o quanto se sentem fortalecidos 

quando pensam as práticas, os desafios e os problemas coletivamente. Eles 

afirmam também que essa força, que advém do diálogo e do referido apoio mútuo, 

converte-se em ações que se aproximam de uma educação integral, tanto por 

direcionar sua prática para questões que mais se aproximam do cotidiano dos 
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educandos, quanto por poder articular saberes e práticas com os demais colegas 

como com a comunidade. Essa abertura os auxilia a tensionar o currículo e agir na 

direção de uma ruptura com práticas que depositam a centralidade na figura do 

professor, relegando aos discentes a condição de meros expectadores. 

 Outro momento importante que identifica a pesquisa como espaço formativo 

deu-se durante o último encontro, quando, no contexto da avaliação dos trabalhos 

do grupo, solicitamos aos colaboradores que buscassem representar em uma folha 

em branco o que a sua participação no grupo representou para cada um deles.  

 A fim de garantir que os colegas pudessem estabelecer críticas sem que se 

sentissem constrangidos em direcioná-las a um colega que leria sua produção, 

pedimos que não se identificassem e ao concluírem seu trabalho o colocasse sobre 

a mesa disposta ao centro do círculo em que estávamos acomodados e situava-se 

distante do mediador dos trabalhos, garantindo assim a privacidade e contribuindo 

para a que não houvesse constrangimento na realização de eventuais críticas. 

 Assim foi feito. E, para apresentar as contribuições deste momento de 

reflexão, selecionamos quatro imagens, entre as seis que foram produzidas, para 

aqui discutirmos o que cada colaborador trouxe como experiência e/ou crítica no 

tocante a sua participação nos encontros do grupo. Duas produções ficaram de fora 

da nossa seleção, elas podem ser vistas nos apêndices deste trabalho, não tendo 

sido escolhidas não por deixarem de representar aquilo que os colaboradores 

consideram ter sido importante para sua formação nos encontros do grupo focal, 

mas tão somente em razão de terem sido redigidas sob a forma de texto dissertativo 

o que fugiu ao que foi proposto no momento das orientações dadas ao grupo. 

 A primeira imagem consta de um conjunto de palavras em que o colaborador 

destaca e adjetiva o que o grupo e os espaços de diálogo nele desenvolvidos o 

proporcionou. 
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Figura 05. As contribuições do grupo focal sob a perspectiva do colaborador. 

  

 O colaborador apresenta diversas contribuições na sua representação, mas 

fica evidente que a maior parte dela está associada ao trabalho coletivo e às práticas 

pedagógicas. Entretanto, vale ressaltar que a palavras ali apresentadas estão em 

consonância com aquilo que se busca com a educação integral, com um paradigma 

que emerge não mais das concepções tradicionais de escola que ainda persistem 

em povoar as práticas do CIEI, mas daquelas que, em tensão permanente, vão 

sendo construídas a partir da ação coletiva destes profissionais que buscam fissurar 

esse currículo engessado e fragmentado, problematizando-o, e oferecendo brechas 

para o desenvolvimento de ações de educação integral. 

 Na segunda imagem observamos a tentativa de estruturar um pensamento 

em rede, conectando as ideias acerca da escola de tempo integral com os princípios 

da educação integral, na forma de um organograma e estabelecendo algumas 

considerações acerca do mesmo sob a forma de um pequeno texto. 
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Figura 06. As contribuições do grupo focal sob a perspectiva do colaborador. 

 

 Ao organizar de tal modo suas palavras o colaborador como que constrói uma 

síntese daquilo que ele considera como vantagens e desvantagens acerca da escola 

de tempo integral. Tal exercício contribui para a reflexão acerca de sua prática e de 

como ela pode se aproximar daquilo que fora discutido nos encontros do grupo e 

que representa os princípios da educação integral. Indo além, reforça a ideia de que 

espaços de diálogo, como os do grupo focal, oportunizam refletir sobre a própria 

prática, reconhecer-se como parte de um projeto de educação que existe para além 

de suas ações individuais, enfim, conecta a sua ação individual aos esforços 

coletivos para, como em suas palavras, “alavancar” a educação do país. 
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 A próxima figura parte de outro princípio. Ela apresenta uma contribuição que 

está amparada na conjugação de símbolos e palavras mais como uma expressão 

artística do que, especificamente, acadêmica. O que para nós se configurou como 

uma feliz surpresa, sobretudo por estarmos a tantos dias discutindo rupturas 

paradigmáticas e curriculares para a construção de práticas voltadas para a 

educação integral. 

Figura 07. As contribuições do grupo focal sob a perspectiva do colaborador. 

 

 A frase contida na ilustração é a seguinte: “Conversa que surte efeito é com 

boca e ouvido”. Os símbolos representam bocas e orelhas como que a representar 

os diálogos desenvolvidos durante os encontros do grupo. Tal representação indicou 

para nós que o (a) colaborador (a) buscou evidenciar que o diálogo é, além da 

principal contribuição do grupo focal seja para a escola, por meio dos docentes que 

participaram, ou para si mesmo (a) a partir das trocas estabelecidas durante os 

encontros, elemento primordial na articulação entre os processo formativos voltados 

para a educação integral. 

 Recebemos todas as imagens como representações de que nos 

aproximamos daquilo que almejávamos no início da pesquisa, pois elas nos 
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trouxeram a compreensão de que nosso objetivo de refletir, coletivamente, acerca 

das práticas docentes e do currículo escolar, oportunizou a todos nós rever 

conceitos, reposicionar prioridades, refletir sobre outros caminhos possíveis na 

educação de tempo integral a fim de que mais tempo na escola signifique também o 

contato com práticas formativas que levem em consideração os sujeitos em suas 

múltiplas dimensões constituintes. 

Figura 08. As contribuições do grupo focal sob a perspectiva do colaborador. 

 

 

 



89 
 

 A imagem que recebeu o título de “Os discursos que nos habitam e a 

recepção dos discursos dos outros” trouxe consigo uma evidente mensagem e que o 

diálogo é condição fundamental para a formação coletiva, assim como que a partir 

dele alimentamos nossas ideias e nos tornamos capazes de sermos autores, inovar, 

criar. 

 O sopro que a figura feminina apresenta traz consigo os anseios e convicções 

de quem a produziu, mas poderiam ser também atribuídos aos demais participantes 

da pesquisa, uma vez que traduzem aquilo que foi recorrente durante suas 

manifestações nos encontros do grupo focal. O sopro criativo ali representado fala 

de acreditar nos princípios da educação integral, na necessidade de discussões 

permanentes, tudo isso como produto da conjugação de pontos fundamentais que 

estão representados na cabeça da figura feminina representada, quais sejam: 

comunidade, pertencimento, reflexão-ação, educação. Enfim, aquilo que se almeja 

para que nos aproximemos de práticas emancipatórias, socialmente comprometidas 

culturalmente referenciadas e espacialmente contextualizadas. 

 Outro ponto que podemos considerar como significativo da nossa pesquisa 

para os participantes e, por conseguinte, para a escola como um todo, é a desejo 

latente dos colaboradores de que se dê a manutenção de encontros deste grupo, 

expandindo-o para a presença de outros profissionais e estudantes, como conclui a 

professora Iemanjá: 

E como é que este estudante se sente nesse contexto? Qual a visão dele 
afinal? Porque às vezes a gente está fazendo um discurso achando que a 
recepção é positiva e de repente não é. E é bom que não seja mesmo, para 
trazer um elemento novo. (PROFESSORA IEMANJÁ) 

 Enfim, mediante aos depoimentos elencados e das nossas observações 

acerca das contribuições oferecidas pelos encontros do grupo focal ao processo 

formativo dos participantes da pesquisa, compreendemos que as narrativas que 

emergiram durante as discussões, as análises acerca das práticas curriculares que 

são desenvolvidas pela escola, as reflexões acerca dos espaços-tempos escolares, 

entre outros aspectos, contribuíram para a formação destes docentes, qualificando 

os encontros do grupo focal como espaços formativos, de partilha, de trabalho 

coletivo e deixando pavimentado o caminho para que esta prática dialógica se 

estabeleça como parte integrante da rotina escolar. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Com a presente pesquisa nos propusemos a analisar de que modo uma 

escola que funciona em tempo integral pode se aproximar ou se distanciar de 

práticas voltadas para a educação integral. Para tanto, direcionamos o nosso olhar 

para o currículo da referida escola em suas várias faces e possibilidades. 

 Debruçamo-nos sobre a organização dos espaços-tempos escolares do CIEI, 

a fim de compreender de que modo estes se configuram como manifestações de um 

currículo e se este currículo caminha na direção de uma educação que não apenas 

tenha tempo acrescido ao seu cotidiano, mas, que seja, verdadeiramente, integral, 

integrada e integradora. 

 Esta pesquisa se propôs ainda, a refletir, coletivamente, por meio dos 

encontros de um grupo focal, acerca do percurso formativo dos professores 

participantes; da sua compreensão acerca do que é a educação integral, bem como 

das práticas curriculares desenvolvidas na referida unidade de ensino, para, por 

meio destas reflexões, verificarmos se os encontros do grupo puderam contribuir 

como espaços formativos, uma vez que as narrativas que dali emergiram são parte 

da história da vida cada participante e trazem consigo as marcas das escolhas 

profissionais e políticas que tais sujeitos fazem, com reflexos em sua prática 

pedagógica. 

 No tocante ao questionamento motriz, que nos orientou durante toda a 

investigação, acreditamos que ele pode ser respondido de tantas maneiras quantas 

fossem as escolas analisadas. Afinal, cada unidade de ensino possui sua dinâmica 

espaço-temporal, de equipe profissional e de corpo discente, que lhe caracteriza 

como única e irrepetível, fazendo com que as experiências ali vivenciadas sejam 

singulares e traduzam os anseios, sentimentos, emoções e modos de ser e estar no 

mundo característicos de sua comunidade, não permitindo generalizações. Porém, 

existem organizações que podem ser generalizadas, como a distribuição de carga 

horária pelas disciplinas, a organização das turmas em séries e em espaços que não 

dialogam entre si, os resquícios da visão industrial quanto a padronização do tempo, 

etc. 
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 Quanto ao Complexo Integrado de Educação de Itabuna, compreendemos 

que existem pontos que podemos ressaltar e que evidenciam algumas contribuições 

da nossa pesquisa. Inicialmente, podemos inferir que o CIEI, escola de tempo 

integral, é uma escola que, simultaneamente, se aproxima e se distancia dos 

princípios da educação integral.  

 As observações levaram-nos a perceber que há uma tensão permanente 

entre a escola que se almeja, ao menos pela maior parte dos participantes da 

pesquisa, e as dificuldades que a colocam distante de seus anseios. Esta escola se 

aproxima da educação integral quando consegue realizar práticas 

problematizadoras, dialógicas, contextualizadas aos espaços de vivências dos 

educandos, quando horizontaliza as tomadas de decisão, por meio das assembleias 

escolares, enfim, quando assume um fazer autoral, tensionando o currículo 

oficialmente estabelecido na perspectiva de ressignificar espaços-tempos e saberes. 

 Ao longo do texto, ao discutirmos: como os espaços-tempos escolares são 

vivenciados; quais e como os projetos são desenvolvidos; a visão e a formação da 

equipe docente e sua relação com as práticas desenvolvidas na escola; foi possível 

notar que outra dicotomia caracteriza aquele espaço, pois na mesma medida em 

que práticas emancipatórias são construídas, os princípios de pensar-fazer coletivos 

são exercitados e as articulações entre os diversos saberes são efetivadas, a escola 

apresenta espaços-tempos fragmentados, controle de tempos e corpos, dificuldades 

infraestruturais, fragilidades na gestão de pessoal, dificuldades no diálogo entre as 

áreas do conhecimento e na superação de entraves no interior de muitas de suas 

práticas curriculares. 

 No que diz respeitos aos espaços-tempos escolares, durante o período da 

observação direta, pudemos perceber, e a isto fazemos referência no texto, as 

significativas dicotomias existentes entre um espaço que tenta se desprender das 

amarras de um currículo instrumentalizado, fragmentado, que não fomenta o diálogo 

e uma efetiva interlocução de saberes e práticas, com uma escola que se propõe 

interativa, problematizadora, que articula saberes acadêmicos com saberes 

populares, estimula o protagonismo, a sensibilidade e a autoria dos seus estudantes. 

 Vale destacar que durante toda a etapa de observação a escola encontrava-

se em processo de reforma. Inicialmente, isto pareceu-nos algo positivo, uma vez 

que uma proposta de educação em tempo integral, com vistas a uma educação 

integral, necessita de amparo infraestrutural para o desenvolvimento de suas 
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atividades. No entanto, o que à primeira vista se configurava como um avanço, 

observado mais de perto, se apresentou como um empecilho para que as atividades 

cotidianas fossem desenvolvidas em sua plenitude. Faço esse registro também para 

citar que a criatividade de professores e estudantes e a sensibilidade e flexibilidade 

dos gestores foram essenciais para que os impactos desta reforma, que tanto 

avançava quanto era, abrupta e periodicamente, paralisada, sob a justificativa da 

falta de recursos, fossem mitigados. 

 Nesta etapa da pesquisa percebemos como a disposição e a abertura dos 

professores, bem como uma formação fundamentada em uma compreensão de que 

todos os espaços-tempos escolares configuram-se como espaços tempos 

formativos, levam a ressignificação tanto de práticas como de espaços-tempos. 

 Durante as observações foram muitas as vezes em que nos deparamos como 

professores e estudantes ocupando espaços ao ar livre (jardins, pátios, corredores, 

etc.) seja para fugir do forte calor das salas de aula, com precário sistema de 

ventilação, ou para de fato atender aos objetivos de propostas pedagógicas que 

pensem a relação dos indivíduos com os espaços onde atuam, para além de uma 

mesa e uma carteira, fragmentadamente, dispostos em direção ao quadro e ao 

professor. 

 Estas constatações reforçaram em nós a compreensão de que por mais que a 

reforma, que ora avançava e ora estagnava, fosse um entrave para a 

potencialização do uso dos espaços-tempos escolares, ela também se apresentava 

como uma fomentadora de múltiplas outras possibilidades de ressignificação das 

práticas e dos referidos espaços-tempos, o que, infelizmente, não fora percebido 

pela maioria dos professores da instituição. No entanto, os poucos que se deram 

conta destas possibilidades atuaram nesta direção. 

 No que se refere às práticas curriculares, foi possível notar que parte do corpo 

docente desenvolveu, e demonstrou capacidade criativa para continuar a 

desenvolver, dispositivos inovadores e que dão conta de ofertar espaços-tempos 

formativos condizentes com os princípios da educação integral, colocamos em 

destaque: as Estações dos Saberes; os projetos interdisciplinares e a existência de 

uma parcela do corpo docente que se articula mesmo em espaços-tempos que não 

são os oficialmente estabelecidos como as jornadas pedagógicas e/ou a carga 

horária semanalmente dedicada ao planejamento. Prova disto é a sua participação, 

voluntária e efetiva, nos encontros do grupo focal, assim como o desejo, 
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explicitamente manifestado, de que tais encontros tenham sequência mesmo após o 

encerramento da pesquisa. 

 Porém, também no tocante às práticas curriculares, percebemos que as 

estações dos saberes, apesar de serem uma importante contribuição da escola para 

a formação integral dos estudantes, correm o risco de sucumbir ao fazer pragmático 

e disciplinar do currículo oficialmente instituído, uma vez que elas, a nosso ver, não 

estão sendo oxigenadas por meio de um contínuo pensar coletivo direcionado ao 

seu aprimoramento e evolução. 

 Fato este que colabora com outra tensão, que evidenciamos durante a 

pesquisa, que é a correlação de forças, a disputa pelos espaços-tempos curriculares 

entre grupos que estão convictos e se empenham para obterem avanços na 

proposta de educação integral em tempo integral, frente àqueles que ainda 

compreendem a educação de tempo integral e a educação integral como sinônimos, 

e que em ambas o que deve ser apresentado é ampliação das práticas tradicionais e 

fragmentadas de um currículo que já provou, historicamente, ser desigual e 

excludente. 

 No que se refere aos encontros do grupo focal, esta etapa da pesquisa nos 

apresentou uma multiplicidade de análises acerca do conceito de educação integral; 

de reflexões acerca dos percursos formativos de cada um dos participantes; de 

modos de ser e estar na docência; enfim, desenvolvemos momentos de partilha que 

corroboram para que possamos, a esta altura da pesquisa, afirmar que nossa 

investigação atingiu e superou a um dos seus objetivos iniciais que era o de, ao 

analisar as narrativas formativas que emergissem durante os encontros do grupo 

focal, tomá-lo como espaço de formação coletiva. Tal constatação está, 

notadamente, expressa nos depoimentos dos participantes da pesquisa que 

constam em capítulos anteriores deste texto. 

 A cada manifestação, a cada fala e em cada silêncio, percebemos o 

envolvimento dos professores como a proposta de educação integral em tempo 

integral. Notamos a existências das ambiguidades e limitações existentes no 

cotidiano escolar, as alegrias com os êxitos e as tristezas com os insucessos. 

  As muitas horas de gravação em áudio e vídeo, provenientes dos encontros 

do grupo, são verdadeiro testemunho de que na escola há uma equipe que pensa 

sua prática, a questiona e age de modo propositivo, mesmo aqueles que ainda não 

se sentem confortáveis com o atual modelo proposto pela escola.  
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 Todos os participantes da pesquisa se mostraram conscientes acerca do seu 

papel no desenvolvimento de ações que aproximem a escola das práticas de 

educação integral, ao tempo em que também se mostraram críticos quanto as 

lacunas existentes no tocante à escola, em geral, e à sua prática, em particular. 

 Acreditamos que com o presente trabalho contribuímos para a intensificação 

do diálogo e dos processos de reflexão coletivos no Complexo Integrado de 

Educação de Itabuna, seja a partir da própria formação do grupo focal, e do desejo 

expresso pelos participantes de que ele tenha seguimento, ou ainda das 

contribuições geradas pelas análises realizadas durante cada encontro. 

 É possível afirmar que a pesquisa possibilitou a ampliação do nosso olhar 

enquanto profissional da referida instituição, desde o necessário distanciamento da 

realidade, tão impregnada em minha atuação como docente do CIEI, como cuidado 

para o não comprometimento das análises dos dados obtidos, passando pelo 

aprofundamento das leituras e observações que até então não tinha realizado de 

modo tão intenso, até atingir as reflexões acerca das práticas curriculares que tenho 

desenvolvido desde quando ingressei na instituição. 

 Ter estado na condição de mediador do grupo focal e tentado seguir o 

princípio da não diretividade interferindo, minimamente, nos rumos das discussões 

me possibilitou pensar a partir de posicionamentos e percursos formativos que não 

os meus, mas que se revelaram estar profundamente marcados no meu modo de 

ser e estar na docência. Tornou-se evidente que é preciso intensificar o diálogo, a 

articulação entre as disciplinas, bem como a criatividade e a autoria na proposição 

de novos espaços-tempos de aprendizagem, que sejam, desde o seu pensar, às 

posteriores etapas de desenvolvimento e avaliação, fundamentalmente coletivos. 

 Esta pesquisa que se iniciou como uma experiência de redirecionamento 

profissional à qual faço referência no início deste texto, agora se conclui como uma 

experiência de reflexão acerca de práticas individuais e coletivas num espaço que 

busca, contextualizado pelas inúmeras transformações que vivência, pensar-fazer 

uma educação integral no sentido mais amplo que o termo possa alcançar. 

 Por fim, vale ressaltar que a conjuntura política, cultural, econômica 

educacional que vivemos não apenas convida como convoca a todos os 

profissionais comprometidos com uma prática educativa promotora da igualdade, da 

inclusão e que valorize a diversidade, que seja capaz de fomentar a autonomia, a 

criticidade e o protagonismo dos estudantes, a fortalecer as trincheiras de luta contra 
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o fortalecimento de um obscurantismo calcado no preconceito, no aprofundamento 

das desigualdades, na imposição de um pensamento único, que desvaloriza a 

produção do conhecimento científico e exalta a fragmentação e instrumentalização 

dos saberes e práticas, como se a compreensão do todo comprometesse seu 

projeto de poder. 

 Diante deste desafio, pensar práticas no contexto de uma educação integral, 

integrada e integradora, que vão desde a ressignificação de espaços-tempos no 

cotidiano escolar, até o fomento a uma maior articulação escola-comunidade, 

passando pelo fortalecimento do diálogo entre os saberes científicos com os saberes 

populares, e por uma integração entre o que se ensina-aprende na escola com o 

que se vive fora dela, entre outras ações que se revelarão possíveis neste contexto, 

evidenciam que existe um cenário possível, onde um novo modelo de escola reflita 

um novo modelo de sociedade, mais justa, inclusiva, plural e promotora de 

oportunidades para todos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO(FRENTE) 

 

ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO(VERSO) 

 

ANEXO C – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DOS PESQUISADORES 

 

ANEXO D – CARTA DE ANUÊNCIA DO LOCUS DA PESQUISA 

 

ANEXO E – AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

 

ANEXO F – ROTEIRO DO PRIMEIRO ENCONTRO DO GRUPO FOCAL 

 

ANEXO G – ROTEIRO DO SEGUNDO ENCONTRO DO GRUPO FOCAL 

 

ANEXO H – CITAÇÕES UTILIZADAS NO SEGUNDO ENCONTRO DO GRUPO 

FOCAL  

 

ANEXO I – ROTEIRO DO TERCEIRO ENCONTRO DO GRUPO FOCAL 

 

ANEXO J – CITAÇÕES UTILIZADAS NO TERCEIRO ENCONTRO DO GRUPO 

FOCAL  

 

ANEXO L – ROTEIRO DO QUARTRO ENCONTRO DO GRUPO FOCAL 

 

ANEXO M – AS CONTRIBUIÇÕES DO GRUPO FOCAL SOB A PERSPECTIVA DO 

COLABORADOR. 

 

ANEXO N – AS CONTRIBUIÇÕES DO GRUPO FOCAL SOB A PERSPECTIVA DO 

COLABORADOR. 

 

 



101 
 

ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO(FRENTE) 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO(VERSO) 
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ANEXO C – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DOS PESQUISADORES 

 

 



104 
 

ANEXO D – CARTA DE ANUÊNCIA DO LOCUS DA PESQUISA 

 

 

 



105 
 

ANEXO E – AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 
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ANEXO F – ROTEIRO DO PRIMEIRO ENCONTRO DO GRUPO FOCAL 

 

SABERES E PRÁTICAS CURRICULARES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 

INTEGRAL. 

 

Mestrando: Rafael Gama Moreira 

Orientadora: Jeanes Martins Larchert 

 

 

Roteiro do Primeiro Encontro do Grupo Focal 

 

Temas: Apresentação Geral. 

    O que é a educação integral? 

 

Metodologia: 

 Acomodados em círculo, os professores foram apresentados à proposta, aos 

documentos comprobatórios da pesquisa e de autorização, como o TCLE, e às 

possibilidades de datas para os próximos encontros para a construção dos 

combinados que norteariam nossas ações deste momento em diante. 

 Numa segunda etapa cada colaborador pôde se apresentar e tecer breves 

considerações sobre sua trajetória, seus anseios e suas práticas como educador (a). 

 Num terceiro momento iniciamos as discussões acerca do conceito de 

educação integral. 
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ANEXO G – ROTEIRO DO SEGUNDO ENCONTRO DO GRUPO FOCAL 

 

SABERES E PRÁTICAS CURRICULARES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 

INTEGRAL. 

 

Mestrando: Rafael Gama Moreira 

Orientadora: Jeanes Martins Larchert 

 

Tema: Discutindo conceitos: educação integral e a educação integral no CIEI. 

Metodologia:  

 O segundo encontro constou de reflexões dos professores sobre trechos das 

falas dos colegas registradas no encontro anterior. Tal dinâmica teve como objetivo 

aprofundar a discussão seja pelo grupo focal estar ainda no início das suas 

atividades, ou ainda pelo fato de que a reflexão sobre a ideia do outro pudesse 

trazer outras perspectivas para o profissional que se coloca a refletir acerca de sua 

prática e do seu espaço de atuação. 

 As citações a seguir foram impressas em pequenos fragmentos de papel e 

expostas em mesa ao centro do círculo onde os professores estavam acomodados. 

Livremente, eles puderam escolher alguma das citações e a partir dela iniciar as 

reflexões e o debate. 
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ANEXO H – CITAÇÕES UTILIZADAS NO SEGUNDO ENCONTRO DO GRUPO 

FOCAL . 

 

Citações: 

Oxalá – A grandeza tempo tem ajudado, uma vez que o aluno tem estendido seu horário de 

permanência na escola, a gente percebe um interesse maior. Por ter a experiência de ficar em alguns 

dias os três turnos na escola muitas vezes vemos os alunos procurarem os professores em horários 

alternativos. Mas, a gente percebe que estamos no início, no início mesmo, no começo da 

experiência da educação integral. 

Ossaim: Eu me inquietei logo com a pergunta. Eu vejo que em relação aos professores, gestores e 

colaboradores a gente já tem meio que um perfil. Não sei como, qual o contexto em que nós fomos 

selecionados para este grupo. A gente já tem um perfil no quadro de professores que converge muito 

com essa proposta. E isso facilitou, porque quando começou o processo de tornar a escola em tempo 

integral a gente teve dificuldades. Mas, quando você compara o avanço nosso em relação a outros 

complexos integrados ou então a outros lugares onde foi implantado um ensino integral a gente vê 

que eles citam situações que a gente aqui não vivenciou por tanto tempo. Ainda que a gente tenha 

gargalos, temos muitos, mas eu vejo que a maior parte destes problemas não estejam associados a 

formação dos professores.  

Oxóssi: Então, como você falou Abraão, a gente não pode se acomodar. Na educação não pode 

haver espaço para acomodação, quanto mais inquieta, quanto mais intriga, quanto mais tira do sério 

melhor. E isso é um bom sinal, é sinal de que a educação está em processo, ela está em 

efervescência. 

Iansã: Este trecho me reportou a uma coisa que é muito importante dentro da educação integral que 

é você criar condições para que o estudante desenvolva a sua autonomia e sua autenticidade. 

Oxumaré: Eu acho que nenhum conhecimento surge do nada, surge da problematização, da dúvida, 

das contradições, a partir dali você dialoga sobre aquela situação e a partir dali você tenta produzir 

outras estratégias. Mas, como ele está dizendo é necessário que você esteja imerso naquilo, naquela 

situação concreta. 

Exú: Eu acredito que a educação integral ela vá além das disciplinas, ela vá além das “caixinhas”, 

dos lugares certos, que ela possa acrescentar várias disciplinas numa só aprendizagem. E repetindo, 

é uma coisa que eu intensifico muito, é uma coisa que eu vejo muito acontecer na educação integral, 

e que eu não gosto, é a nota, é a prova, é o conceito, é zero a dez no aluno. Acho que isso deve 

deixar de existir e não ter mais. É o que continua prevalecendo, acontecendo. O povo coloca isso e 

chama isso de educação integral. 
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ANEXO I – ROTEIRO DO TERCEIRO ENCONTRO DO GRUPO FOCAL 

 

SABERES E PRÁTICAS CURRICULARES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 

INTEGRAL. 

 

Mestrando: Rafael Gama Moreira 

Orientadora: Jeanes Martins Larchert 

 

Roteiro do Terceiro Encontro do Grupo Focal 

 

Tema: A Educação Integral na Perspectiva Freireana. 

Metodologia:  

 Discussão livre sobre as ideias de Paulo Freire, a partir das citações extraídas 

das obras Pedagogia do Oprimido e Educação e Mudança, no que toca a educação 

em geral e a educação integral, em particular. 

 As citações a seguir foram impressas em pequenos fragmentos de papel e 

expostas em mesa ao centro do círculo onde os professores estavam acomodados. 

Livremente, eles puderam escolher alguma das citações e a partir dela iniciar as 

reflexões e o debate. 
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ANEXO J – CITAÇÕES UTILIZADAS NO TERCEIRO ENCONTRO DO GRUPO 

FOCAL  

 

Compromisso com o mundo, que deve ser humanizado para a humanização dos homens, responsabilidade com 

estes, com a história. Este compromisso com a humanização do homem, que implica uma responsabilidade 

histórica, não pode realizar-se através do palavrório, nem de nenhuma outra forma de fuga do mundo, da 

realidade concreta, onde se encontram os homens concretos. O compromisso, próprio da existência humana, só 

existe no engajamento com a realidade, de cujas “águas” os homens verdadeiramente comprometidos ficam 

“molhados”, ensopados. Somente assim o compromisso é verdadeiro. Ao experiênciá-lo, num ato que 

necessariamente é corajoso, decidido e consciente, os homens já não se dizem neutros. A neutralidade frente ao 

mundo, frente ao histórico, frente aos valore, reflete o medo que se tem de revelar o compromisso. [...] Pois bem, 

se nos interessa analisar o compromisso do profissional com a sociedade, teremos que reconhecer que ele, 

antes de ser profissional, é homem. Deve ser comprometido por si mesmo. (FREIRE, 2016 p 22-23) 

Consciência Ingênua e Consciência Crítica. (FREIRE, 2016 p 52-53) 

Se a vocação ontológica do homem é a de ser sujeito e não objeto, só poderá desenvolvê-la na medida em que, 

refletindo sobre suas condições espaçotemporais, introduz-se nelas, de maneira crítica. Quanto mais for levado a 

refletir sobre a sua situacionalidade, sobre seu enraizamento espaçotemporal, mais “emergirá” dela 

conscientemente “carregado” de compromisso com sua realidade, da qual, é sujeito, não deve ser simples 

espectador, mas deve intervir cada vez mais. (FREIRE, 2016 p 82-83) 

Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem 

no mundo, com o mundo e com os outros. (FREIRE, 2016 p 105) 

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco nutrir-se de falsas palavras, mas de 

palavras verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, 

é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir 

deles novo pronunciar. (FREIRE, 2016 p 134) 

[...] o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é  o encontro onde se solidarizam o refletir e o agir de seus 

sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar 

ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos 

permutantes [...] É um ato de criação. Daí que não possa ser manhoso instrumento de que lance mão um sujeito 

para a conquista do outro. A conquista implícita no diálogo é a do mundo pelos sujeitos dialógicos, não a de um 

pelo outro. Conquista do mundo para a libertação dos homens. (FREIRE, 2016 p 135 e 136) 

Para o educador-educando, dialógico, problematizador,  o conteúdo programático da educação não é uma 

doação ou uma imposição – um conjunto de informes a ser depositado nos educandos - , mas a devolução 

organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe entregou de forma 

desestruturada. (FREIRE, 2016 p 142) 

O que temos de fazer, na verdade, é propor ao povo, através de certas contradições básicas, sua situação 

existencial, concreta, presente, como problema que, por sua vez, o desafia e, assim, lhe exige resposta, não só 

no nível intelectual, mas no nível da ação. (FREIRE, 2016 p 146) 
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ANEXO L – ROTEIRO DO QUARTO ENCONTRO DO GRUPO FOCAL 

 

SABERES E PRÁTICAS CURRICULARES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 

INTEGRAL. 

Mestrando: Rafael Gama Moreira 

Orientadora: Jeanes Martins Larchert 

 

Roteiro do Quarto Encontro do Grupo Focal 

 

Temas: O Grupo Focal Como Experiência Formativa. 

    Avaliação dos Encontros 

 

Metodologia: 

 Num primeiro momento os colegas foram convidados a construir uma 

representação no papel daquilo que para eles houve de mais significativo nos 

encontros do grupo focal. Foram distribuídas folhas de papel em branco e material 

para escrever e colorir. Ao final do tempo estabelecido, que foi de aproximadamente 

trinta minutos cada colaborador devolveu a folha em que apresentou suas 

contribuições. 

 O segundo momento deste encontro constou de considerações gerais de 

cada colaborador acerca daquilo que considerou positivo e/ou negativo tanto do 

grupo focal como um todo quanto de sua participação em particular. Neste 

momentos um importante debate se estabeleceu, dando-nos a possibilidade de 

coletar insumos para o que veio a ser o quarto capítulo da nossa dissertação, sob o 

título O Grupo Focal Como Experiência Formativa. 

 Por fim, no último momento do quarto encontro cada professor dispôs de 

tempo para suas considerações finais e o mediador fez seus agradecimentos 

encerrando o encontro. 
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ANEXO M – AS CONTRIBUIÇÕES DO GRUPO FOCAL SOB A PERSPECTIVA DO 

COLABORADOR. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A presente proposta se própoe a apresentar um caminho possível ao processo de 

formação docente, por meio da realização de encontros dialógicos, mediados através de 

um grupo focal. Ela surge no contexto do desenvolvimento de nossa pesquisa de 

Mestrado, no âmbito do PPGE-UESC, e se desenvolve com docentes do Complexo 

Integrado de Educação de Itabuna – CIEI, mais especificamente no âmbito das 

discussões acerca dos saberes e práticas curriculares na perspectiva da educação 

integral, tendo como público alvo, professores da citada escola, que funcina em tempo 

integral, e que almejam desenvolver práticas educativas voltadas para a educação 

integral. 

 Compreendemos que a realização dos encontros do grupo focal pode ser 

ferramenta decisiva visando o fortalecimento do diálogo, da construção coletiva e da 

partilha de práticas educativas individuais e/ou coletivas que possibilitem aos docentes 

avançar na busca por espaços escolares mais justos, contextualizados com a vida 

cotidiana dos seus estudantes, bem como oportunizadores de uma educação que se 

desenvolva de forma integral, levando em conta as múltiplas dimensões constituintes do 

ser humano em formação que ali atua. 

 Desta maneira apresentamos a presente proposta como uma possibilidade de 

formação para docentes de todas as áreas e campos do saber que almejem 

desenvolver ações de cunho problematizador, dialógico e emancipatório, trazendo as 

experiência e vivências dos educadores ao centro das discussões e a partir delas 

pensar caminhos e possibilidades para o desenvolvimento de práticas educativas 

socialmente comprometidas e espacialmente contextualizadas. 
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METODOLOGIA 

 

 

  O desenvolvimento da proposta se deu de modo complementar ao da nossa 

pesquisa. No entanto, ela se configura como uma ação possível de se realizar de 

modoindependente e como parte de diversos outros processos formativos no âmbito 

das ações de formação docente. Seja de forma pontual na jornada pedagógica, seja nos 

momentos formativos complementares realizados no transcorrer do ano letivo, ou ainda 

como espaço permanente de diálogo durante o tempo em que os envolvidos 

acreditarem ser necessário o estado de permanente de discussão. 

 

OBJETIVO GERAL DA FORMAÇÃO 

 

 Refletir acerca da prática pedagógica no contexto da educação integral. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

  

 Analisar as práticas curriculares em seus êxitos e insucessos como parte 

 integrante do conjunto de ações voltadas para a educação integral 

 

 Compreender o trabalho coletivo como espaço fundamenta para a elaboração, 

 planejamento e avaliação de ações que oportunizem à escola de tempo integral 

 desenvolver práticas de educação integral; 

 

 Valorizar o diálogo e a partilha de experiências e vivências como caminhos para 

 o fortalecimento do grupo docente da unidade de ensino. 
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 CONTEÚDOS 

 

 O quadro abaixo apresenta a organização dos conteúdos abordados por encontro 

realizado, servindo como referência para a organização de novos momentos que 

utilizem do grupo focal como espaço formativo. 

 

 Quadro 1. Organização de Conteúdos por Encontro. 

 

ENCONTRO CONTEÚDOS PRINCIPAIS 

1º Encontro Conceitos de Educação Integral. 

Reflexões Acerca da Formação Docente – 

Individual e Coletiva. 

Reflexões Acerca das Práticas Curriculares 

Desenvolvidas Na Escola. 

2º Encontro Educação Integral Freireana. 

Formação Docente. 

Práticas Curriculares. 

3º Encontro Conceitos de Educação Integral. 

Reflexões Acerca da Formação Docente – 

Individual e Coletiva. 

Experiências e Práticas Curriculares. 

4º Encontro Processo Formativo Oportunizado Pelo 

Grupo Focal. 

Avaliação dos Encontros 
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TEMPO ESTIMADO: 4h 

TEMÁTICA: O Conceito de Educação Integral 

  CONTEÚDO DA FORMAÇÃO:  

  Conceitos de Educação Integral. 

  Reflexões Acerca da Formação Docente – Individual e Coletiva. 

Reflexões Acerca das Práticas Curriculares Desenvolvidas Na Escola. 

 

OBJETIVOS:  
 
Aprofundar as reflexões acerca da educação integral, da educação de tempo 

integral e das práticas desenvolvidas pelos participantes em suas relações com os 

referidos conceitos. 

 

AÇÕES: 

 Acolhida. 

 Breves considerações do mediador; 

 Pergunta disparadora para início dos debates: O que é a educação 

integral?; 

 Intervenções pontuais do mediador para estimular o debate. 

 Construção coletiva do conceito de educação integral. 
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II ENCONTRO: 

TEMPO ESTIMADO: 4h 

TEMÁTICA: Educação Integral Freireana 

CONTEÚDO DA FORMAÇÃO:  

  Educação Integral Freireana. 

  Formação Docente. 

Práticas Curriculares. 

OBJETIVO:  

Dialogar acerca dos princípios da educação integral na perspectiva de Paulo 

Freire associando tais fundamentos ao processo de formação docente e às 

práticas curriculares por eles desenvolvidas. 

 

AÇÕES: 

 Acolhida. 

 Breves considerações do mediador; 

 Leitura de fragmentos de textos de Paulo Freire cuja abaordagem 

contemple seu pensamento acerca da educação integral; 

 Debate acerca dos conteúdos dos fragmentos de texto e das 

considerações dos participantes; 

 Intervenções pontuais do mediador para estimular o debate. 

 Construção coletiva do conceito de educação integral freireano. 
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III ENCONTRO: 

TEMPO ESTIMADO: 4h 

TEMÁTICA: Formação Docente  

CONTEÚDO DA FORMAÇÃO:  

  Reflexões Acerca da Formação Docente – Individual e Coletiva. 

Experiências e Práticas Curriculares. 

OBJETIVO:  

Dialogar acerca da formação docente em seus êxitos e lacunas a partir da própria 

vivência de cada participante, para que o seu percurso formativo possam servir de 

inspiração ou que seja redimensionado para atingir aquilo que o docente almeja 

como base da sua prática. 

 

AÇÕES: 

 Acolhida. 

 Breves considerações do mediador; 

 Relato de experiências e vivência profissional de cada docente; 

 Debate acerca dos relatos e das considerações dos participantes; 

 Intervenções pontuais do mediador para estimular o debate. 

 Construção coletiva acerca dos fundamentos de uma formação docente 

que atenda às demandas de uma educação integral. 
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IV ENCONTRO: 

TEMPO ESTIMADO: 4h 

TEMÁTICA: Formação Docente  

CONTEÚDO DA FORMAÇÃO:  
  Processo Formativo Oportunizado Pelo Grupo Focal. 

Avaliação dos Encontros 

OBJETIVO:  

Avaliar os encontros do grupo focal e as suas eventuais contribuições para o 

processo formativo dos seus participantes. 

 

AÇÕES: 
 

 Acolhida. 

 Breves considerações do mediador; 

 Considerações livres dos participantes sobre os encontros do grupo focal; 

 Debate acerca dos relatos e das considerações dos participantes; 

 Intervenções pontuais do mediador para estimular o debate. 

 Construção de uma representação escrita livre (desenho, texto, mapa 

mental, fluxograma, etc.) sobre sua experiência no grupo. 

 Avaliação final e agradecimentos do mediador. 
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 O quadro 2 apresenta uma possibilidade de organização daquilo que foi 

captado pelo mediador do grupo durante os encontros formativos. Tal forma de 

registro possibilita aos participantes do grupo uma reflexão mais abrangente, que 

toque não apenas às suas contribuições, mas ao diálogo como um todo, 

proporcionando assim uma visão mais completa do quanto se avançou a cerca dos 

conteúdos da formação. 

 

Quadro 2. Análise Geral dos Encontros do Grupo Focal. 

Descritor O QUE VI? O QUE OUVI? O QUE APRENDI? 

1º Encontro Grupo Participativo; 

Vontade de Contribuir; 

Desejo de partilhar seu 

olhar sobre a escola; 

 

Conceitos sobre 

educação integral; 

Diálogos acerca das 

potencialidades e das 

deficiências da 

formação de cada 

participante; 

Exposição das práticas 

exitosas desenvolvidas 

na escola; 

Que deveria estimular o 

debate, pois as falas 

estavam acontecendo, 

porém cada um dava sua 

contribuição e um diálogo 

efetivo não ocorria, 

mesmo que as falas 

guardassem relação entre 

si. 

2º Encontro Grupo Participativo; 

Vontade de Contribuir; 

Desejo de partilhar seu 

olhar sobre a escola; 

Uma maior interação 

entre os participantes. 

Articulação entre os 

conceitos da educação 

integral freireana com as 

práticas desenvolvidas 

na escola. 

Que existe na escola 

uma disputa por tempos 

e espaços curriculares a 

partir da existência de 

grupos de professores 

resistentes às propostas 

ditas inovadoras. 

Que ao longo do encontro 

os participantes sentem-se 

mais à vontade com a 

proposta e o diálogo 

surge. 

Que algumas posições e 

comportamentos de 

professores e gestores 

advém de sua 

concordância e/ou 

discordância quanto aos 

fundamentos da proposta 

pedagógica da escola. 

 

3º Encontro Surpresa dos 

participantes por 

refletirem acerca de suas 

próprias falas. 

Um grupo interagindo 

mais. 

Presença de dois novos 

participantes 

Reflexões bem 

elaboradas para 

justificar aquilo que se 

tinha dito nos encontros 

anteriores. 

Que existe um processo 

de formação coletiva em 

curso na escola, afirmativa 

que pode ser justificada 

pela presença, qualidade 

das colaborações e 

facilidade na integração de 

Aline e Ricardo nos 

últimos encontros do 
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grupo. 

4º Encontro Grupo Totalmente 

Integrado 

Diálogo Permanente 

 

Interesse pela proposta 

do Grupo Focal. 

Desejo por novos 

encontros. 

Reflexões acerca das 

práticas curriculares 

desenvolvidas e do 

processo formativo 

oferecido pelo Estado e 

pela escola. 

Que há um 

desejo/necessidade por 

espaços que garantam 

possibilidade de trocas de 

experiências e formação 

docente. 

Que os professores desta 

instituição refletem sobre 

sua prática. 

 A seguir apresento um dos momentos que considero dos mais importantes no 

desenvolvimento do grupo focal da nossa pesquisa. Durante o quarto encontro do 

grupo os colaboradores foram convidados a colocar no papel as suas impressões 

e a sua avaliação acerca dos trabalhos desenvolvidos, das discussões realizadas. 
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Figura 01. As contribuições do grupo focal sob a perspectiva do colaborador. 

  

 O colaborador apresenta diversas contribuições na sua representação, mas 

fica evidente que a maior parte dela está associada ao trabalho coletivo e às práticas 

pedagógicas. Entretanto, vale ressaltar que a palavras ali apresentadas estão em 

consonância com aquilo que se busca com a educação integral, com um paradigma 

que emerge não mais das concepções tradicionais de escola que ainda persistem 

em povoar as práticas do CIEI, mas daquelas que, em tensão permanente, vão 

sendo construídas a partir da ação coletiva destes profissionais que buscam fissurar 

esse currículo engessado e fragmentado, problematizando-o, e oferecendo brechas 

para o desenvolvimento de ações de educação integral. 

 Na segunda imagem observamos a tentativa de estruturar um pensamento 

em rede, conectando as ideias acerca da escola de tempo integral com os princípios 

da educação integral, na forma de um organograma e estabelecendo algumas 

considerações acerca do mesmo sob a forma de um pequeno texto. 
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Figura 02. As contribuições do grupo focal sob a perspectiva do colaborador. 

 

 Ao organizar de tal modo suas palavras o colaborador como que constrói uma 

síntese daquilo que ele considera como vantagens e desvantagens acerca da escola 

de tempo integral. Tal exercício contribui para a reflexão acerca de sua prática e de 

como ela pode se aproximar daquilo que fora discutido nos encontros do grupo e 

que representa os princípios da educação integral. Indo além, reforça a ideia de que 

espaços de diálogo, como os do grupo focal, oportunizam refletir sobre a própria 

prática, reconhecer-se como parte de um projeto de educação que existe para além 

de suas ações individuais, enfim, conecta a sua ação individual aos esforços 

coletivos para, como em suas palavras, “alavancar” a educação do país. 

 A próxima figura parte de outro princípio. Ela apresenta uma contribuição que 

está amparada na conjugação de símbolos e palavras mais como uma expressão 
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artística do que, especificamente, acadêmica. O que para nós se configurou como 

uma feliz surpresa, sobretudo por estarmos a tantos dias discutindo rupturas 

paradigmáticas e curriculares para a construção de práticas voltadas para a 

educação integral. 

 

Figura 03. As contribuições do grupo focal sob a perspectiva do colaborador. 

 

 A frase contida na ilustração é a seguinte: “Conversa que surte efeito é com 

boca e ouvido”. Os símbolos representam bocas e orelhas como que a representar 

os diálogos desenvolvidos durante os encontros do grupo. Tal representação indicou 

para nós que o (a) colaborador (a) buscou evidenciar que o diálogo é, além da 

principal contribuição do grupo focal seja para a escola, por meio dos docentes que 

participaram, ou para si mesmo (a) a partir das trocas estabelecidas durante os 

encontros, elemento primordial na articulação entre os processo formativos voltados 

para a educação integral. 

 Recebemos todas as imagens como representações de que nos 

aproximamos daquilo que almejávamos no início da pesquisa, pois elas nos 
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trouxeram a compreensão de que nosso objetivo de refletir, coletivamente, acerca 

das práticas docentes e do currículo escolar, oportunizou a todos nós rever 

conceitos, reposicionar prioridades, refletir sobre outros caminhos possíveis na 

educação de tempo integral a fim de que mais tempo na escola signifique também o 

contato com práticas formativas que levem em consideração os sujeitos em suas 

múltiplas dimensões constituintes. 

 

Figura 04. As contribuições do grupo focal sob a perspectiva do colaborador. 
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 A imagem que recebeu o título de “Os discursos que nos habitam e a 

recepção dos discursos dos outros” trouxe consigo uma evidente mensagem e que o 

diálogo é condição fundamental para a formação coletiva, assim como que a partir 

dele alimentamos nossas ideias e nos tornamos capazes de sermos autores, inovar, 

criar. 

 O sopro que a figura feminina apresenta traz consigo os anseios e convicções 

de quem a produziu, mas poderiam ser também atribuídos aos demais participantes 

da pesquisa, uma vez que traduzem aquilo que foi recorrente durante suas 

manifestações nos encontros do grupo focal. O sopro criativo ali representado fala 

de acreditar nos princípios da educação integral, na necessidade de discussões 

permanentes, tudo isso como produto da conjugação de pontos fundamentais que 

estão representados na cabeça da figura feminina representada, quais sejam: 

comunidade, pertencimento, reflexão-ação, educação. Enfim, aquilo que se almeja 

para que nos aproximemos de práticas emancipatórias, socialmente comprometidas 

culturalmente referenciadas e espacialmente contextualizadas. 

 

AVALIAÇÃO 

 

 

Como avalição temos como critérios a participação, a discussão e 

socialização das experiências e vivências de cada docente, considerando os 

relatos como momentos formativos de reflexão sobre a sua prática. 
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CRONOGRAMA 

 

 

 O quadro abaixo se refere aos encontros realizados como parte integrante 

das etapas da nossa pesquisa, podendo ser adaptado para o desenvolvimento de 

diversos outros momentos em que sejam utilizados o grupo focal como espaço 

formativo. 

 

 

Encontro
s 

Atividade da formação continuada 

1º  Roda de conversa acerca dos conceitos de educação 

integral. 

 

2º Roda de conversa acerca da educação integral na 
perspectiva freireana. 

3º Roda de conversa acerca formação docente e das 
práticas curriculares desenvolvidas na escola de tempo 
integral em que os docentes atuam. 
 

4º Roda de conversa sobre o papel do grupo focal como 
espaço formativo. Momentos de avavaliação e 
planejamento de eventuais ações futuras. 
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