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RESUMO 
 
O presente texto integra os estudos desenvolvidos no mestrado 
em educação (PPGE/UFMA) sobre Formação continuada de 
professores e Política de educação em tempo integral, em que 
se investiga a experiência do município de São José de 
Ribamar – MA. Discute a educação em tempo integral como 
política pública em educação, bem como seus impasses e 
desafios, destacando a formação de professores como um dos 
fatores decisivos na consolidação da política; utilizamos como 
referência Cavaliere (2009); Maurício (2009), Neto e Macêdo 
(2006), Libâneo (2003), dentre outros. Traz questionamentos 
iniciais sobre a formação continuada de professores no 
município de São José de Ribamar-MA. 
 
Palavras-chave: Educação em tempo integral. Impasses e 
desafios. Formação continuada de professores.  
 
ABSTRACT 
 
This text integrates the studies developed in the master's 
degree in education (PPGE / UFMA) on continuing education of 
teachers and education policy full time, in which investigates 
the experience of São José de Ribamar - MA. Discusses the 
full-time education as a public policy in education and its 
impasses and challenges, highlighting the training of teachers 
as one of the decisive factors in the consolidation of the policy; 
use as Cavaliere (2009) reference; Lucia Mauritius (2009), Neto 
and Macedo (2006), Libâneo (2003), among others. Brings 
initial questions about the continuing education of teachers in 
São José de Ribamar, MA. 
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1. INTRODUÇÃO: 

Este artigo proposto para a VII Jornada Internacional de Políticas Públicas 

(JOINPP) tem por objetivo discutir a educação em tempo integral como política pública em 

educação, bem como seus impasses e desafios, destacando a formação continuada de 

professores como um dos fatores decisivos na consolidação da política; utilizamos como 

referência para a discussão Cavaliere (2009); Lúcia Maurício (2009), Neto e Macêdo (2006), 

Libâneo (2003), dentre outros. 

Propomo-nos ainda neste estudo problematizar a formação continuada no 

contexto da Política de Educação em tempo integral no município de São José de Ribamar-

MA, considerando que este é um projeto pedagógico que gera novos delineamentos 

educacionais e para a formação do professor, tornam-se necessários alguns 

questionamentos, à medida que o professor é desafiado em novas atribuições, e também a 

analisar as políticas governamentais que interferem em sua formação e atuação, de modo 

que possamos contribuir com a discussão da temática em estudo e futuramente com novos 

elementos em favor da qualidade social da educação. 

Este artigo está organizado nas seguintes seções: inicialmente discutimos a 

educação integral e(m) tempo integral como política pública em educação destacando seus 

aspectos legais; em seguida fazemos algumas considerações sobre a diferenciação dos 

conceitos de Educação Integral e Tempo Integral; Continuando, focamos a questão dos 

impasses e desafios para consolidação da política, destacando a formação de professores; 

logo após fazemos alguns questionamentos sobre a formação continuada dos docentes que 

atuam na rede municipal de São José de Ribamar-MA no contexto da Política de Educação 

em tempo integral, e por último as considerações finais. 

2. EDUCAÇÃO INTEGRAL E(M) TEMPO INTEGRAL COMO POLÍTICA PÚBLICA EM 

EDUCAÇÃO 

Discutir a educação integral e(m) tempo integral como política pública em 

educação é também tratar do papel do Estado e das demandas sociais, visto que, as 

prioridades colocadas na agenda pública são resultado de lutas e pressões da sociedade 

civil organizada. Deste modo, a educação integral e(m) tempo integral vem se tornando 

pauta prioritária na maioria das Secretarias de Educação do país.  

O tema da educação integral e(m) tempo integral, não é recente3, foi retomado 

no contexto atual, e vem sendo tecido desde a Constituição Federal (1988), fortalecendo o 
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entendimento da educação como um direito social fundamental - em que – família, Estado e 

sociedade - são convocados: ―A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho‖ (Art. 205, CF). 

Esse direito é reiterado no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA4, que 

instituiu uma ampla rede de proteção à criança e ao adolescente, outro importante 

mecanismo legal é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB5 que indicou o 

aumento progressivo da jornada escolar como horizonte da política pública educacional. 

Conforme destacamos: 

Art.: 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas 

de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de 

permanência na escola.  

§ 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a 

critério dos sistemas de ensino.  

Art.: 87. 

§5º Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes 

escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de 

tempo integral. (LDB, nº. 9394). 

O Plano Nacional da Educação – PNE6 destacou a ampliação da jornada escolar 

como um avanço significativo para diminuir as desigualdades sociais democratizando as 

oportunidades de aprendizagem. Como já evidenciado essas conquistas legais são 

resultado das pressões sociais, das lutas e projetos de educadores, e tem avançado em 

nível de legislação. 

No atual cenário a defesa da educação integral e(m) tempo integral se apresenta 

como bandeira de luta e estratégia de melhor qualidade social da educação. 

Para Vitor Paro (2009) essa articulação entre em tempo integral e educação 

integral é fundamental, pois juntas representam a negação de uma ideia pobre de educação 

em seus significados, ou seja, a ideia de bastante conhecimento, bastante informação bem 

passada, transmitida para aqueles que não sabem, associada a ideia de treinamento. Em 

contrapartida, o autor apresenta um conceito de educação mais rigoroso que realizaria a 

formação do sujeito autônomo e capaz de se apropriar da cultura produzida em outros 

momentos históricos, e assim ele se faz histórico; essa apropriação da cultura é educação 

                                                                                                                                                                                     
precisamente defendendo a educação integral, mas com propostas político-sociais e teórico-
metodológicas diversas, a saber: integralistas, anarquistas e liberais. 
4
 Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 

5
 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

6
 Plano Nacional de Educação – PNE (2001-2010), lei 10.172 de 2001. 
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num sentido mais amplo e rigoroso. Paro (2009) critica o tipo de formação humana que 

produz a alienação e propõe como via de superação a educação integral. 

É importante enfatizar que apesar de ter respaldo legal e notáveis experiências 

no Brasil, a política de educação em tempo integral não tem se constitui como uma política 

de Estado, mas sim como iniciativas municipais e estaduais, resultado de políticas de 

governo. 

3.  EDUCAÇÃO INTEGRAL X TEMPO INTEGRAL: algumas considerações  

É recorrente no Brasil a discussão sobre Educação Integral e(m) Tempo Integral, 

as experiências em processo têm instigado vários estudos. É importante entender em que 

perspectiva essas propostas se fundamentam, bem como quais são suas intencionalidades 

político-pedagógicas. A proposta de educação em tempo integral merece análises de 

diferentes naturezas, seja administrativa, econômica ou pedagógica. 

A proposta de educação em tempo integral implica um novo paradigma de 

educação e envolve atores diversos. É consenso para que esta ultrapasse os ideais de 

educadores e da legislação educacional a necessária articulação com outras políticas 

públicas, de modo que se torne uma experiência sustentável ao longo do tempo e não ações 

vazias sem impacto na formação dos alunos. (REVISTA GESTÃO7 ESCOLAR, 2012). 

Neste sentido, parece-nos oportuno destacar brevemente a diferenciação de 

conceitos de Educação Integral8 e Tempo Integral. De acordo com Vetorazzi (2011, p.13) o 

conceito de Educação Integral ―surgiu no século XIX, fomentado pela ideia de emancipação 

humana, que propunha, por meio do socialismo em suas diversas correntes, o fim da 

exploração e do domínio capitalista imposto ao homem‖. A autora ressalta ainda que ―a sua 

origem esteve bem marcada no movimento operário que surgiu com a Revolução Francesa, 

a partir de quando os trabalhadores passaram a lutar para que o Estado fornecesse um 

sistema educacional que propiciasse melhores oportunidades e condições de educação 

para eles e para seus filhos‖. (2011. p. 13). 

A concepção de Educação Integral está ligada à ideia de uma formação que 

desenvolva os múltiplos aspectos de produzir conhecimento nos planos cognitivo, social, 

afetivo, cultural, físico, estético, dentre outros, ou seja, pela ideia de uma formação ―mais 

                                                           
7 REVISTA GESTÃO ESCOLAR; edição 021, Ago./Set. 2012. Mais tempo para ensinar, e agora? 
8
 José Damiro de Moraes (2009) no ensaio Educação integral: uma recuperação do conceito libertário 

traz numa perspectiva histórica conceitos de Educação Integral, tal como aparecem no movimento 
operário do século XIX, destacando nomes como Robert Owen, Etienne Cabet, Charles Fourier, 
Mikail Bakunin, dentre outros; tendo como ponto central no pensamento destes a relação trabalho e 
educação. 
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completa possível‖ para o ser humano. (COELHO E HORA) [s.r.t.]. Neste sentido, a 

educação integral reconhece a pessoa como um todo e não como ser fragmentado, e que 

esta integralidade se constrói através de linguagens diversas, em variadas atividades e 

circunstâncias. (MAURICIO, 2009, p.55). 

Já tempo integral9 se refere ao aumento da carga horária, isto é, a 

reestruturação do tempo escolar, e intrínseco a essa proposta estão à reestruturação do 

currículo, dos espaços, de seus profissionais; contudo esclarecemos que uma política de 

educação em tempo integral não é necessariamente uma política de educação integral. 

Deste modo, para implementar o projeto de Educação Integral e de tempo integral, é 

imprescindível a superação de grande parte dos modelos educacionais vigentes, da visão 

fragmentada, para que o ideal de formação em tempo maior e qualificado se realize. 

(BRASIL, 2009). 

É importante enfatizar que a jornada escolar diária do ensino básico no Brasil é 

baixa, cerca de 4 horas. Como afirma Cavaliere (2009, p.51) a escola fundamental 

brasileira, especialmente aquela voltada para as classes populares, sempre foi minimalista, 

isto é, de poucas horas diárias, pouco espaço e poucos profissionais. É inegável a 

relevância social da permanência na escola, contudo, sabe-se que somente o aumento da 

carga horária não é garantia de bom desempenho para os alunos.  Neste sentido, a autora 

enfatiza ainda que: 

 O incremento desses três aspectos pode significar o fortalecimento de suas 

capacidades como agência de socialização e de difusão cultural, entretanto, nenhum 

deles tem valor em si mesmo e só adquirem sentido educativo quando articulados 

em um projeto que formule os papéis que a escola brasileira pode hoje cumprir, 

compreendendo seus limites e contradições e as possíveis e necessárias 

articulações com outras instituições e processos sociais. (Cavaliere, 2009, p.51) 

É importante salientar que as determinações legais de uma política de tempo 

integral não necessariamente se relacionam com o objetivo de formação integral do ser 

humano. Como bem lembra Menezes (2009) o estabelecimento do progressivo aumento do 

tempo escolar pode se associar a diversos fatores, como, aqueles relacionados à proteção 

social da criança e do adolescente, aos direitos de pais e mães trabalhadores. 

Neste momento não buscamos o histórico da educação em tempo integral 

apenas relembrar alguns projetos fundadores no Brasil como: o Centro Educacional 

Carneiro Ribeiro criado por Anísio Teixeira10, na década de 1950, em Salvador, o programa 

dos Centros Integrados de Educação Pública (Cieps), idealizados por Darcy Ribeiro, nas 

                                                           
9
 De acordo com o decreto 6.253/2007, art.4º; tempo integral refere-se a uma jornada escolar igual ou 

superior a sete horas diárias. 
10

 De acordo com Cavaliere (2007), embora a ideia de educação integral esteja presente em toda a 
obra de Anísio Teixeira, o mesmo não faz uso da expressão. 
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décadas de 1980/90, no estado do Rio de Janeiro, tais projetos tinham o horário integral 

como elemento principal em suas concepções pedagógicas; destacamos também o 

programa, de âmbito federal, Mais Educação11 que foi instituído em 2007, por meio de 

Portaria Interministerial.  Além dessas, inúmeras experiências brasileiras recentes de 

ampliação da jornada escolar poderiam ser aqui citadas, mas destacamos a experiência em 

tempo integral desenvolvida pelo município de São José de Ribamar-MA, que é de nosso 

interesse e articulamos com formação continuada de professores no âmbito de tal política. 

A literatura contemporânea brasileira tem tratado do tema, é possível identificar a 

produção do conhecimento nos estudos de Cavaliere (2002, 2009); Coelho (2009); Maurício 

(2009), Paro (2009), Menezes (2009), dentre muitos outros. 

4. IMPASSES E DESAFIOS: a formação continuada de professores em foco 

Como já evidenciado o debate sobre a proposta de Educação Integral e(m) 

Tempo Integral não é simples e implica, além de disposições legais e jurídicas consistentes, 

uma questão conceitual, visto que, uma proposta de tempo integral não é necessariamente 

uma proposta de educação integral, e no dizer de Vitor Paro (2009, p.13) ―Educação 

integral, em última instância, é um pleonasmo: ou a educação é integral ou, então, não é 

educação‖. 

De acordo com a pesquisa Tendências da Educação Integral (2011, p.90-95) da 

Fundação Itaú Social, e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), há 

condições e processos que bem planejados tornam-se relevantes na estruturação desse 

projeto e ao mesmo tempo são desafios. Dentre eles: formação e condições de trabalho dos 

agentes educativos; gestão democrática e participativa; ambiente físico e condições 

materiais dos espaços nos quais ocorrem as atividades. 

O mesmo documento destaca ainda que no bojo desses desafios estão: a) 

Aprendizagens e saberes: tratar o conhecimento de forma multidimensional, isto é, exige um 

planejamento do ensino capaz de fazer composições entre diversos campos do 

conhecimento (arte, cultura, tecnologia etc.); b) Territorialização e contextualização: articular 

e combinar saberes e práticas existentes na escola, na família, nos projetos socioeducativos 

do território e da cidade; c) Intersetorialidade12 e interdisciplinaridade: rompimento com a 

                                                           
11

 O Programa Mais Educação é um programa de jornada ampliada, com atividades feitas no 
contraturno. 
12

 Tendo em vista a complexidade do Projeto de Educação Integral e(m) tempo integral e a 
multidimensionalidade dos problemas sociais, a gestão intersetorial se coloca ao mesmo tempo como 
uma perspectiva e um desafio na articulação de políticas públicas em Educação a outras políticas. 
Para melhor entendimento ver Junqueira et al (1997). 
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setorialização, ou seja, articulação entre políticas e um currículo menos fragmentado em 

disciplinas; d) Formação de professores: reforçar a urgência de programas de formação 

extensivos a todos os agentes e educadores responsáveis pela tarefa educativa, 

considerando seus diferentes perfis e contextos.  

Nesse cenário como apontado a formação (inicial e continuada) de professores é 

primordial, não se constituindo um tema novo, muito menos velho, visto que as políticas 

educacionais incidem diretamente sobre sua atuação, carecendo de reflexões e ações 

concretas.  

Entendemos que a educação integral e(m) tempo integral é um projeto 

pedagógico que gera novos delineamentos educacionais e para a formação do professor, 

tornam-se necessários alguns questionamentos, à medida que o professor é desafiado em 

novas atribuições, e também a analisar as políticas governamentais que interferem em sua 

formação e atuação. 

No âmbito das análises mais profundas que devem ser feitas pelo professor, 

destacamos, por exemplo, que as exigências em relação ao seu trabalho têm aumentado de 

modo acentuado, nos últimos tempos. Neste sentido, há que se indagar: E nas Políticas de 

Educação Integral e(m) tempo integral, que perfil de docente é requerido para atuar nesse 

contexto? A formação continuada desses profissionais ajuda-os a ser profissionais críticos 

ou os sobrecarrega no sentido de exercerem funções que não são suas? Os professores 

buscam outros meios de formação continuada? Quais são suas reais condições de 

trabalho? Como se organizam para enfrentar os desafios da educação integral e(m) tempo 

integral? 

São muitos os questionamentos a serem respondidos quando se relaciona as 

políticas em educação e trabalho docente, principalmente na perspectiva da Política de 

Educação e(m) tempo integral tão em voga no país, e especialmente no município de São 

José de Ribamar-MA. 

De acordo com Libâneo (2003) os educadores são unânimes em reconhecer o 

impacto das atuais transformações econômicas, políticas, sociais e culturais na educação e 

no ensino, levando a uma reavaliação do papel da escola e dos professores. No cenário das 

novas exigências em relação ao trabalho docente Neto e Macêdo (2006) afirmam que, hoje 

não basta ao professor apenas dominar os conteúdos a serem ministrados; cabe-lhes 

também refletir constantemente sobre sua prática, visto que são crescentes as exigências 

em relação ao seu trabalho.  

A pesquisa nacional ―O Perfil dos professores brasileiros: o que fazem, o que 

pensam, o que almejam” da UNESCO (2004, p. 28-29), traz em seu conteúdo uma 

importante discussão sobre o que é ser professor hoje ou, melhor dizendo, sobre o que se 
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espera dele. O fato é que as exigências em relação ao seu papel profissional só têm 

crescido, a pesquisa traz os estudos de Esteve (1995) a respeito do mal-estar vivido pelos 

docentes europeus no final do século XX, (mas, que pode ser estendida aos profissionais de 

outros países) gerado por fatores como:  

(a) aumento de exigências em relação ao professor: é cada vez maior o número de 

responsabilidades. Além do domínio da disciplina, pede-se que ele seja pedagogo, 

organizador de grupo, que cuide do equilíbrio psicológico e afetivo dos alunos, da integração 

social, da educação sexual, e assim por diante.  

(b) inibição educativa de outros agentes de socialização: a família, em virtude da 

incorporação da mulher no trabalho e da redução do número de seus membros e horas de 

convívio, vai delegando à escola maior responsabilidade no que diz respeito a um conjunto 

de valores básicos; 

(c) desenvolvimento de fontes de informação alternativas: os meios de comunicação alteram 

o papel transmissor do professor, obrigando-o a integrar tais meios à aula; 

(d) ruptura do consenso social sobre educação: atualmente, segundo Esteve, a sociedade 

encontra-se perante uma socialização divergente: uma sociedade pluralista que defende 

modelos de educação opostos e a aceitação de conteúdos multiculturais; 

Libâneo (2003) nos lembra ainda, que de modo geral, há uma tendência de 

intelectualização do processo de produção implicando mais conhecimento, uso da 

informática e de outros meios de comunicação, habilidades cognitivas e comunicativas, 

flexibilidade de raciocínio etc.   

Como evidenciado pela referida pesquisa, não são poucos os desafios e 

exigências ao trabalhador docente. Mais problemática ainda é a questão dos profissionais 

da escola em tempo integral (de nível técnico e superior), à medida que as exigências da 

ampliação do tempo de permanência na escola requerem novos perfis de formação inicial e 

continuada, há necessidade de superação do modelo de formação na tradição cartesiana, 

do conhecimento fragmentado, mas sim que permita ao professor uma formação integrada e 

interdisciplinar. 

4.1 Algumas inquietações 

Assim, neste momento inicial do estudo, ao refletirmos sobre a formação 

continuada e suas repercussões na prática pedagógica de professores (as) no contexto da 

Política de Educação em tempo integral no município de São José de Ribamar-MA, essa 

temática se apresenta como um desafio, com questões que certamente implicam na 

formação continuada do professor que atua nesse contexto como: aumento de exigências 
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em relação ao professor, inibição educativa de outros agentes de socialização, mudanças 

na relação professor/aluno, condições de trabalho, dentre outras. Além de questionamentos 

como: A educação em tempo integral como vem sendo desenvolvida, efetivamente 

encaminha-se na perspectiva de uma educação integral?  A qual tipo de sociedade esse 

modelo de educação conduziria? Considerando o tempo maior na escola os professores 

seriam os maiores responsáveis pela educação de valores morais e éticos dos alunos?  

São muitos os questionamentos a serem respondidos quando se relaciona as 

políticas em educação e trabalho docente, principalmente na perspectiva da Política de 

Educação Integral e(m) tempo integral tão em voga no país. 

Deste modo, como enfatizam Neto e Macêdo (2006) faz-se necessário que 

sejam desenvolvidas estratégias de formação continuada que considerem o professor como 

um sujeito importante na sua trajetória formativa, por meio de ações que lhe permitam (re) 

construir saberes, como um profissional que possui autonomia, criticidade e reflete sobre 

sua prática educativa. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Discorrer sobre políticas públicas dirigidas ao campo educacional, a formação 

inicial e continuada de professores é de suma importância, pois evidenciamos várias 

questões sobre sua formação, como os processos de transformações no mundo do trabalho 

que criam novos processos para sua atuação, requerendo novas habilidades cognitivas e 

comportamentais, e que dependendo da lógica proposta podem também limitar sua visão 

apenas ao contexto da sala de aula, mostrando-se utilitarista e fragmentada. 

Assim, essa discussão se faz necessária no contexto da proposta de educação 

em tempo integral, que é uma grande mudança, para as escolas e para os profissionais nela 

inseridos, principalmente o professor. Assim, também, tal discussão é pertinente, pois essa 

proposta vem sendo colocada ora como tábua de salvação para educação, especialmente, 

nos programas de políticas de governo, ora como experiências de custo alto e fracassado, 

em críticas sensacionalistas. 

É relevante também a discussão sobre novas propostas de formação 

continuada, que ultrapassem a visão de professor como um mero receptor de saberes 

elaborado e apresenta caráter simplesmente técnico-profissional; mas que possibilite uma 

base de conhecimentos que o respalde teoricamente em suas práticas, bem como o ajude a 

compreender seu papel social, percebendo o emaranhado das contradições sociais e ajude 

seus alunos também a compreendê-las. 
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