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RESUMO

A educação integral e(m) tempo integral não é um assunto novo, mas nos últimos anos vem ganhando centralidade no debate público brasileiro e sendo alvo de investimentos por

parte de políticas públicas educacionais, assumindo a universidade, assim, um papel central no desenvolvimento de ações com vistas à formação dos sujeitos envolvidos na

materialização dessas políticas. 

Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é discutir sobre a educação integral e(m) tempo integral, especialmente no que tange à atuação dos sujeitos e às peculiaridades do

currículo, e sua materialização na Rede Municipal de Educação de Carangola/MG. Tal reflexão integra o projeto de extensão “Fórum Itinerante de Educação Integral e(m) Tempo

Integral” – PAEX/2016, que é desenvolvido a partir de reuniões semanais com a equipe na universidade, além de encontros itinerantes nas escolas com os sujeitos envolvidos

direta e indiretamente com a implementação dessa proposta educativa. 

Este trabalho parte das discussões empreendidas nas reuniões já realizadas nas duas escolas municipais que implementam a ampliação da jornada escolar, assim como nos

fóruns realizados, cujos temas, a partir das demandas das escolas, perpassaram pelos sujeitos em atuação e pelo currículo na/para (uma) educação integral e(m) tempo integral,

contando com uma programação a partir de palestras, debates, apresentações culturais e materiais complementares. As discussões e as análises subsidiaram-se especialmente

em documentos do Programa Mais Educação (BRASIL, 2007, 2014), em Libâneo (2014) e Titton (2008). As considerações parciais apontam que a atuação do voluntariado no

contraturno escolar, no caso do Programa Mais Educação (BRASIL, 2014), revela desafios quanto aos elementos pedagógico-didáticos necessários à sua atuação na escola,

desafio à materialização de uma proposta que contribua para o desenvolvimento da capacidade intelectual dos alunos e que supere a tensão entre a exigência democrática de

formação cultural e científica, e o acolhimento à diversidade social e cultural, conforme Libâneo (2013, 2014). Por outro lado, valoriza a pluralidade de saberes e reconhece as

distintas formas de conhecimento e suas expressões no mundo contemporâneo, considerando que o direito de aprender está relacionado a outros domínios e não apenas aos da

escola, ponto demarcado por Titton (2008), no que tange à mediação de “educadores” da comunidade. No entanto, a  relação  desses outros saberes com o conhecimento

sociohistoricamente construído encontra desafios  na lógica turno/contraturno e na falta de profissionais preparados para tanto, relação fundamental conforme Libâneo (2014). No

caso da ampliação da jornada escolar a partir da atuação de professores, os desafios relacionas-se à limitação quanto à relação turno/contraturno e a um currículo integrado que

considere as múltiplas dimensões de formação humana. Outro fator a se destacar é a descontinuidade no financiamento por parte do Programa Mais Educação, que revelou a

dificuldade na continuidade e no fortalecimento da educação integral e(m) tempo integral nas escolas.

As reuniões, fóruns e encontros de discussão e avaliação das ações têm se constituído como instrumentos reflexivos para os atores envolvidos direta e indiretamente na

ampliação da jornada escolar no município, bem como para estudantes da UEMG, fortalecendo a compreensão do tema da educação integral e(m) tempo integral como essencial

à formação de professores.
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