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RESUMO 

 

FIGUEIREDO, J. G. Formação humana e tempos educativos nas inovações 

curriculares: teorias, práticas e perspectivas. Tese (Doutorado). São Paulo: Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

Discussões sobre as inovações curriculares e suas novas maneiras de operar na escola 

avançaram, apesar disso, alguns aspectos das políticas educacionais, como a questão do 

tempo e ritmo escolar e o que se relaciona com a qualidade desse tempo têm deixado 

muitas lacunas. Percebem-se indagações quanto à sua prática na formação desejada que 

norteie tais reorganizações. Assim, a presente tese tem como objetivo investigar a 

política educacional instituída como reforma “inovadora” de alterações do tempo 

escolar no Estado de Mato Grosso na última década, observando os tempos e ritmos 

escolares dos sujeitos — estudantes da/na escola, para descrever como esse tempo 

influencia a aprendizagem a partir da concepção da formação humana e integral 

proposta no currículo do ensino fundamental. O estudo foi encaminhado por meio da 

abordagem qualitativa, valendo-se da análise crítica para a interpretação dos dados. Foi 

utilizada revisão da literatura e pesquisa de campo em uma escola do município de 

Cáceres. As estratégias foram análise documental, observações e entrevistas 

semiestruturadas direcionadas aos professores do ensino fundamental. Espera-se 

contribuir na discussão dos tempos escolares vigentes, pois a pesquisa permitiu 

descrever “como” tais inovações curriculares ocorrem na prática cotidiana, assim como 

observar de que maneira tais inovações não estão construindo efetivamente tempos 

escolares mais humanos. Ao final, pode-se compreender que alguns aspectos na cultura 

escolar cultivam funções homogeneizadoras e precisam ser continuamente revistas e 

urgentemente reconstruídas para atender os ritmos individuais. Alterar ou estender o 

tempo escolar por si só não é garantia de saltos de qualidade no ensino, além disso, há 

outros aspectos das práticas escolares que precisam ser mais observados como a questão 

da participação dos pais na vida escolar; o trabalho coletivo efetivo; a formação dos 

professores e a compreensão dos princípios e da concepção de educação das políticas 

(planejamento, metodologia, e avaliação) por parte da comunidade escolar, que 

certamente emperram a efetivação das políticas no âmbito escolar. Evidenciou-se que o 

tempo destinado às atividades escolares, especialmente às quatro horas diárias, não é 

suficiente para desenvolver a qualidade esposada na política em pauta, porém, ficou 

evidente que, no cotidiano, esse tempo precisa ser reorganizado em cada contexto 

escolar por seus atores em seus espaços diários, pois não há o aproveitamento 

qualitativo desse tempo para efetivar a formação também qualitativa do sujeito do 

processo educacional.  

 

Palavras-Chave: Currículo Escolar; Tempo escolar; Organização do tempo; Formação 

Humana.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

FIGUEIREDO, J. G. Human formation and Educational time in the curricular 

innovations: theories, practices and perspectives. Thesis (Doctorate). São Paulo: 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

Much has been set over the discussions on the curricular innovations and the new way 

to manager them in the school, but some aspects of educational policies such as school 

time and rhythm and what it has to do with the quality of that time created so many 

lacks. We have noticed some unanswered questions as how much their practice in the 

desired formation go to the encounter of such reorganizations. Thus, the present essay 

has the objective of investigating the educational policy as an innovative reform created 

as “Innovative” reform to alter school time in Mato Grosso State in the last decade. By 

observing subjects — students school and time rhythm of the/in the school to describe 

how such time influences learning from the human conception formation and the 

proposal integral in the middle school teaching curriculum. The conduction of the study 

was qualitative approach, by getting the critical analyses to apprehend the data. It was 

used literature revision and field research in a Cáceres city school. The strategies were 

documental analyses, observations and semi structured interviews to the middle school 

teachers. We expect to contribute on the current school timing discussions, as the 

research allows us to describe “how” such curricular innovations occur on a daily basis, 

as well as to observe the way those innovations are not effectively building up a more 

human school time. To end up, we may comprehend that some aspects of school culture 

attain homogenized functions and have to be continuously revisited to attend individual 

rhythm. To alter or to extend the school time by itself is not a guarantee of quality leaps 

in teaching system. Besides, there are other school practice aspects which need to be 

more observed such as the parental participation in the students’ lives during their time 

in school; the collective effective work; teachers’ capabilities and formation and the 

comprehension of principles and conceptions of the policy education (planning, 

methodology, and evaluation) from the school community, that certainly lock the 

effectiveness of the policies in the school environment. It has been observed that time 

dedicated to school activities, especially four hours daily, are not sufficient to develop 

the expected quality on the agenda, but, it has been that on a daily basis, that that time 

needs to be reorganized in the school context, by the ones in their daily routine, because 

there is no qualitative improvement of that time to effective the formation also 

qualitative of the subject of the educational process.  

 

KEY WORDS: School Curriculum; School time; Time organization; Human formation.  
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APRESENTAÇÃO 

 

“Sem a curiosidade que me move, que me 

inquieta, que me mantém na busca, não aprendo, 

nem ensino...” 

(Paulo Freire) 

 

A discussão que envolve os ritmos escolares é sempre atual, considerando-os 

implicados para além das instituições educacionais; esta tem ocupado espaços em 

conferências nacionais e internacionais como um dos temas de muita repercussão e influência 

no campo educacional, sobretudo no campo do currículo a fim de indicar outras dinâmicas 

para o tempo escolar. 

No decorrer da história, principalmente nas sociedades ocidentais, o tempo destinado 

ao trabalho tem diminuído o tempo “livre” para os adultos, assim como para as crianças. 

Quanto à escola, percebe-se uma grande preocupação em regulamentar a duração e calendário 

escolar, a jornada e os dias semanais escolares, uma vez que, nos últimos anos, tem-se 

presenciado inúmeras reformas que visam principalmente ordenar e reordenar os ritmos 

escolares na busca de melhores condições para dar mais qualidade à aprendizagem dos 

alunos. 

As reformas geralmente visam “tornar o tempo mais produtivo” ou com “mais 

qualidade”. Percebe-se que alterações de carga horária das áreas ou disciplinas nas matrizes 

curriculares têm inteira relação com a gestão do tempo, que nessa direção, caminha lado a 

lado com as rotinas pedagógicas, determinante na formação de sujeitos.   

Nesse sentido, a presente proposta tem como finalidade analisar e problematizar o 

currículo no que se refere aos ritmos escolares, identificando a noção de tempo expresso na 

rotina e/ou no cotidiano escolar em suas relações com a formação humana representado nas 

políticas educacionais, que se materializam nas instituições escolares, para apontar possíveis 

caminhos na área da educação.  

O tema tem íntima relação com minha atuação profissional, na Universidade do 

Estado de Mato Grosso (Unemat), mais especificamente na formação de professores nas áreas 

de Didática e Estágio Supervisionado nos últimos dez anos. Acompanhei estagiários no 

município de Cáceres-MT e região e presenciei algumas situações conflitantes nas salas de 

aula do ensino fundamental propiciadas pela questão do tempo, ou da falta dele, para o ensino 



 

 

e consequentemente a aprendizagem de qualidade. Pensei que uma saída seria discutir a 

questão do tempo e suas transformações e como isso reflete na escola.  

Vivenciei barreiras relacionadas aos conteúdos, métodos e avaliação escolar muito 

distante da realidade dos alunos, quando no ano de 2011 coordenei um projeto de extensão na 

universidade cuja proposta era a inclusão social de alunos das várias escolas que apresentam 

dificuldades de aprendizagem de todas as ordens e vivem à margem da sociedade.  

Faço agora um recuo estratégico para esclarecer um pouco mais o interesse pelas 

questões curriculares em suas funções na posição dos sujeitos ocasionadas pelas questões 

temporais. Minha trajetória de vida e minhas experiências profissionais e acadêmicas 

influenciaram escolhas profissionais assim como os interesses teóricos e objeto de pesquisa. 

Vivi a infância e a juventude em um contexto em que escola, família e igreja eram instituições 

que “funcionavam” e se complementavam na formação do cidadão de “bem”.  

A escola era o meio de ascensão social mais concreto e alcançável, e a ideia de 

fracasso ou sucesso dependia do esforço de cada um. Tive que me adaptar aos tempos, 

espaços, conteúdos, metodologias. Para a família, só importavam as notas boas. A meu ver, 

inconscientemente já começava a inquietar-me... Muitas coisas não me interessavam na escola 

(mas tinha que continuar firme). Em muitos momentos, senti, como milhões, a escola como 

um fardo muito pesado a carregar, até ser alguém na vida. Formava-me na concepção 

positivista e objetivista de currículo, e o tempo, sempre “correndo”. Para vencer as etapas, o 

melhor caminho era adaptar-me às rotinas escolares o mais rápido possível.  

Fiz o curso de Pedagogia, estudei a vida inteira na escola tradicional, já o curso tinha 

base na escola crítica, a participação, reprimida até então (pela posição do sujeito constituído 

no currículo disciplinar, seriado), era fundamental para o sucesso da aprendizagem. Foi um 

grande desafio avançar nessa outra concepção de ensino; mas, com todas as dificuldades, 

concluí o Ensino Superior, embora durante o percurso sentisse que algum fato ou situação 

parecia me excluir da escola e depois da universidade. Mulher, negra, pobre... Depois entendi: 

não era apenas a sensação; de fato, no currículo hegemônico alguns não se sentiriam parte, 

mas à parte. Com a atuação profissional, comecei a entender que o sistema é muito mais 

complexo na prática do que imaginava, e que da forma como o currículo é organizado vai 

conformando e formando as pessoas, seja de forma humana ou não. Segui achando que um 

dia meus sonhos de “educadora comprometida” politicamente com os “excluídos” iam 

avançar e atribuía o insucesso de muitos a uma questão de organizar um currículo mais 

humano que atendesse os ritmos dos alunos em suas diferenças.  



 

 

Minha experiência de mais de uma década como professora de Didática e Prática de 

Ensino em cursos de licenciatura me trazem inquietações que venho tentando responder: “o 

que, como e para que se ensina hoje?”. Como disse anteriormente, alio fortemente as 

inquietações às reestruturações curriculares de modo geral, ao qual o mote é a reorganização 

do tempo. A busca de resoluções aos problemas da educação é discutida anos a fio e deixa 

clara a necessidade de se criar alternativas que vá ao encontro das realidades. A meu ver, tais 

discussões não têm sido suficientes para dar conta de questões tão conflitantes, 

particularizadas, localizadas e datadas que, de certa forma, justificam meu interesse pelo tema 

proposto.  

Na tentativa de resolver os problemas escolares de vários aspectos como 

planejamento, avaliação, diversidades, diferenças, inclusão, falta de interesse dos alunos, 

entre outros, participei de uma proposta inovadora, “denominada Estágio Interdisciplinar”, 

que envolveu professores e alunos de todas as licenciaturas do campus de Cáceres, da 

Unemat. Entendíamos que a interdisciplinaridade era a possibilidade de resolver o problema 

educacional, o da fragmentação do saber. Esse projeto foi meu objeto de estudo no Mestrado 

e, desde então, venho aprofundando os estudos sobre “currículo e reformas em termos de 

inovações curriculares”, analisando currículo e relações de poder. O foco gira em torno de 

saber se as reformas trazem mudanças no processo escolar, quais são elas e o que podem 

acrescentar em termos de melhorias nas salas de aula para professores e alunos, o que tem 

realmente de novo, e qual o cerne de tais alterações. Observando as principais reformas 

curriculares dos últimos anos, retomo no doutorado estudos nessa direção, propondo 

investigar o aspecto comum que se tem como vilão: o tempo escolar.  

Percebe-se o interesse constante relacionado em dar mais significado e sentido à 

escola, buscando meios de incentivar os alunos a maior permanência, por meio de uma ação 

mais efetiva e com mais qualidade, que vai ao sentido do que David Hamilton (2002) 

caracteriza como “revivescimento da aprendizagem”. 

Como afirmei anteriormente, as ideias e práticas que permearam a minha formação 

pedagógica foram as repressoras até o ensino médio e as libertadoras já no ensino superior, 

fruto da formação de uma época. Daí advém outras curiosidades que movem esta pesquisa: 

que tipo de currículo pode ser organizado — um que privilegie a escolarização ou a livre 

expressão? Como deve atuar o educador na escola básica — até onde vai sua liberdade e a 

intervenção do professor? É possível educar sem rotinas ou organização do tempo-espaço? 

Seriam as novas propostas apenas uma reforma pragmática e com intenções de adaptação aos 

novos tempos? Pode-se discutir um projeto educativo com categorias universalizantes, mas 



 

 

não homogeneizadoras? Como tornar os diferentes capazes de entender-se e fazer os 

estudantes entrarem no mundo sem deixar de ter o poder e o desejo de mudar esse mesmo 

mundo? Seria possível viver sem estar regulado pelas pedagogias que normaliza, regula, 

institucionaliza e viola as singularidades?  

Para responder tais questões, pretendo investigar a política educacional instituída 

como reforma “inovadora” no estado de Mato Grosso na última década, enfocando os tempos 

e ritmos escolares dos sujeitos — estudantes da/na escola, para descrever como esse tempo 

influencia a aprendizagem a partir da concepção da formação humana e integral proposta no 

currículo do ensino fundamental. Valendo-me da abordagem qualitativa de pesquisa, busco 

entender como os tempos educativos — tempos sociais e tempos físicos, estão se construindo 

e como atendem as necessidades dos envolvidos no processo educativo escolar em suas 

singularidades, verificando como estas são consideradas na elaboração dos novos tempos 

escolares. Pretendo analisar se o tempo letivo programado é suficiente para se realizar o 

processo ensino aprendizagem ou se precisa de mais tempo. Atento-me, também, para as 

relações entre a escola e as políticas educacionais instituídas e as estratégias dos mecanismos de controle exercidas pelo 

estado por meio da educação em sua proposta da escola de qualidade, democrática e cidadã. 

Passada aproximadamente quase uma década desde a sua oficialização, há a 

necessidade de analisar toda a argumentação da qualidade de inovação que as novas 

distribuições dos tempos oferecem atualmente nas escolas do Mato Grosso. Não é raro 

encontrar profissionais da educação resistentes a tais mudanças, embora a secretaria de 

educação tenha a preocupação em oferecer cursos para subsidiar a implementação desse novo 

currículo nas escolas.  

Muitas outras questões e situações que tenho presenciado (no acompanhamento do 

estágio) nas variadas escolas me fazem crer que é preciso problematizar a atual proposta em 

vigor em vários aspectos, e aqui proponho desenvolver as análises a partir do tempo escolar, 

pois entendo que a partir daí podemos vislumbrar outras saídas para entender os demais 

componentes do processo pedagógico. A situação de inércia dos professores nas escolas-

campo diante de várias situações (dados constantes nos relatórios de estágio) é uma 

convocação a todos que lidam com processos educativos a procurar saídas emergenciais para 

dificuldades que precisam de reações diárias. 

Desde o ano de 2005, faço parte do Grupo de Estudos e Pesquisas em Escola, 

Currículo, Sociedade e Cultura Contemporânea, composto por professores da Unemat, e se 

encontra cadastrado no DGP/CNPq e no GT de Currículo da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd). Desenvolvemos pesquisas analisando alguns 



 

 

artefatos culturais na sociedade contemporânea, entre eles, o currículo como território de 

produção, circulação e consolidação de subjetividades. As trocas de experiências e reflexões 

teóricas realizadas com a implementação desse grupo de pesquisa têm contribuído para o 

encaminhamento das pesquisas desenvolvidas pelos membros do grupo. 

As experiências trilhadas até o momento me legitimam evidenciar a necessidade de 

manter constantemente em alerta os estudos do currículo, inquietando com as relações entre 

poder e saber, a fim de entender o funcionamento do currículo nos contextos em que se insere.
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INTRODUÇÃO 
 

Garantir a permanência para conclusão da formação escolar do sujeito autônomo, 

autogovernante de si mesmo na coletividade cujo valor seja “o outro”, parece ser o desafio da 

escola em uma sociedade de incertezas, altamente individualizante e cheia de tecnologias e 

ambiguidades. É típico dos tempos atuais a impermanência; a constante mudança de formas, 

num processo que parece não ter previsão de término. Segundo Zigmund Bauman, a 

impermanência torna-se a única constante da “Modernidade líquida”. “Os sólidos suprimem o 

tempo; para os líquidos, ao contrário, o tempo é o que importa” (BAUMAN, 2001, p. 08). 

No sentido discutido por Apple (1989, p. 14-15), os “educadores politicamente 

comprometidos têm muito a fazer, mas para isso precisam se posicionar de modo a identificar 

como a escola, a mídia, o governo e as instituições funcionam”. Presume-se que as reformas 

curriculares não trazem alterações significativas na vida de alunos e professores em relação à 

qualidade esperada e tem-se a impressão de que as práticas escolares estão sempre obsoletas, 

aquém do seu tempo por um motivo ou outro.  

Considerando que são as próprias maneiras de viver e significar o tempo que estão em 

profunda mutação neste começo do século XXI, implicados à passagem de uma sociedade de 

produtores para uma sociedade de consumidores (BAUMAN, 2008), esta pesquisa tem como 

objeto de estudo a organização do tempo educativo em relação ao ritmo/rotina escolar.  

Segundo Larrosa (2002), a experiência é cada vez mais rara, por falta de tempo. Tudo 

passa demasiadamente depressa, cada vez mais depressa; e com isso se reduz o estímulo fugaz 

e instantâneo, imediatamente substituído por outro estímulo ou por outra excitação igualmente 

fugaz e efêmera.  

 

O acontecimento nos é dado na forma de choque, do estímulo, da sensação 

pura, na forma da vivência instantânea, pontual e fragmentada. A velocidade 

com que nos são dados os acontecimentos e a obsessão pela novidade, pelo 

novo, que caracteriza o mundo moderno, impedem a conexão significativa 

entre acontecimentos. Impedem também a memória, já que cada 

acontecimento é imediatamente substituído por outro que igualmente nos 

excita por um momento, mas sem deixar vestígios (LARROSA, 2002, p. 23).  

 

 

O sujeito, hoje em dia, não só está informado e opina, mas, também, é um consumidor 

voraz e insaciável de notícias, novidades; um curioso impenitente, eternamente insatisfeito. 

Larrosa (2002, p. 22) afirma que esse sujeito quer estar permanentemente excitado e já se 

tornou incapaz de silêncio; é o sujeito do estímulo, da vivência pontual, tudo o atravessa, 
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excita, agita, choca, mas nada lhe acontece. Segundo Elias (1998), a percepção do tempo 

exige seres humanos dotados de um poder de síntese acionado e estruturado pela experiência, 

e só a espécie humana tem a capacidade de elaborar uma imagem mental em que eventos 

sucessivos estejam presentes em conjunto. O tempo é essa função de orientação de reações 

inatas e, mais que outras espécies, as percepções marcadas pela capacidade de aprendizagem 

com experiências transmitidas de gerações a gerações no correr dos séculos. Entretanto, é 

certo que a experiência humana do que chamamos “tempo” sofreu modificações e continua a 

se modificar, não de um modo histórico ou contingente, mas de modo estruturado, orientado 

e, como tal, passível de explicação, como a análise do tempo escolar no decorrer da presente 

tese.  

Para entender o que hoje está acontecendo no mundo da educação, talvez seja preciso 

tematizar a partir das mudanças do liberalismo para o neoliberalismo. Nos anos 1990, as 

políticas educacionais para os currículos da educação básica dos sistemas de ensino, sob o 

impacto da globalização e da política econômica neoliberal, procuram, progressivamente, 

reformular os conteúdos e os métodos de ensino-aprendizagem, tendo, cada vez mais, como 

referência, as competências a serem adquiridas pelos estudantes.  

 Segundo Chizzotti (2012) o ingresso progressivo do conceito de competências 

promovido por agências e uniões internacionais e pelos países membros da Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) na formulação e gestão das políticas 

curriculares, indicam “a centralidade do currículo escolar como foco nuclear para o 

enfrentamento dos desafios e exigências do desenvolvimento e da competitividade” (p. 430). 

Esse entendimento certamente trará elementos para entender as articulações dessas 

transformações com as práticas da educação escolar. Tais articulações são complexas e não 

devem ser pensadas como simples conexões mecânicas de causa e efeito.  

Um dos aspectos que podem ser observados é a velocidade provocando a falta de 

memória e a destruição generalizada da experiência. Cada vez estamos mais tempo na escola, 

mas cada vez temos menos tempo. Esse sujeito da formação permanente e acelerada e da 

constante atualização, segundo Larrosa (2002), usa o tempo como um valor ou como uma 

mercadoria, pois não pode perder tempo, deve aproveitá-lo, sem protelar qualquer coisa. Tem 

de seguir a passo veloz, ou ficará para trás. Essa obsessão por seguir o curso acelerado do 

tempo faz com que este sujeito fique sem tempo. E na escola o currículo se organiza em 

pacotes cada vez mais numerosos e cada vez mais curtos. Com isso, também em educação 

estamos sempre acelerados (LARROSA, 2002, p.23). 
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As inúmeras transformações provocadas pela evolução das sociedades industrializadas 

e urbanas desembocaram-se na estrutura familiar e na escola; nessa última, ocorrem 

fenômenos que ultrapassam o âmbito da transmissão da cultura e, conforme Sacristán (1999), 

o currículo escolar não se nutre como conjunto de significados “desinteressados”. 

 

Educação escolar e instituições criadas para esse fim são respostas práticas a 

necessidades de um tipo específico de sociedade, a determinados modelos de 

vida e a uma certa hierarquia de valores. A dispersão dos fins da educação, a 

complementaridade e “competitividade” que mantêm entre si são 

consequências inevitáveis das variadas esperanças lançadas nessa instituição 

salvadora em que a escola foi transformada. Por isso, no currículo, tendem a 

estar concentradas todas as urgências que, partindo de diferentes áreas de 

interesse, estão voltadas para as “salvadoras” (SACRISTÁN, 1999, p. 147). 

 

Percebe-se que toda abordagem sobre a organização escolar é vital para uma avaliação 

mais geral sobre os interesses que fundamentam os currículos de nossas escolas. Acredita-se 

ser esse o próprio fundamento da educação escolarizada, e análises sobre esta categoria talvez 

possa nos levar a visualizar o fundamento das práticas e seus efeitos na formação integral que 

tanto sonhamos. 

As discussões sobre os ritmos e rotinas escolares no mundo fundamentadas nos dados 

disponíveis na escala da Europa e da OCDE, assim como o estudo realizado por Agnes Cavet 

(2011), são fundamentos importantes para discorrer e justificar a pesquisa que resultou na 

presente tese. Entre os países envolvidos nesse estudo, destacam-se a França, a Itália, a 

Polônia, a Bélgica, a Áustria, a República Checa, os Estados Unidos e a Alemanha. Conforme 

a referida autora, no plano científico, os ritmos escolares têm sido vistos em perspectivas 

diferentes, e um dos eixos de pesquisas mais explorados são os relacionados ao caráter 

empresarial; estes, em linhas gerais, consideram que o tempo das crianças não pode ser 

abstraído do tempo dos adultos. Ao contrário, deve ser conciliado e articulado, tanto na 

família como no espaço público. Os horários escolares, desde a abertura de seus portões, 

assim como o calendário escolar, são pontos nevrálgicos sujeitos à pressão e às contradições 

da demanda social.  

Há grande tendência a compreender as evoluções e desafios empresariais ligados aos 

ritmos escolares, recomendando ações nesse sentido. Frequentemente, estudos centralizados 

em aspectos médicos levam “à compreensão dos ritmos da criança nas diferentes fases do seu 

desenvolvimento, físico e cognitivo,” o que, segundo Cavet (2011), tem interessado há mais 

de 30 anos a cronociências, no entrecruzamento de campos como a Biologia, a Fisiologia e a 

Psicologia. Tais estudos recomendam repensar o ritmo escolar evitando o cansaço, sobrecarga 
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e stress aos alunos, de tal forma que se possam explorar as variações rítmicas das suas 

faculdades de atenção, concentração e memorização para aperfeiçoar a organização dos 

tempos educativos.  

Os resultados são diversas experiências inovadoras de transformação dos ritmos 

escolares, que precisam ser abordados com mais detalhe para enriquecer a reflexão. Tais 

experiências têm sido efetuadas em grande escala em diversos países, por exemplo, escola da 

manhã, escola de jornada contínua, horários flexíveis e outros tantos dispositivos alternativos 

sujeitos á avaliação científica. 

As considerações realmente educativas, pedagógicas, ou mesmo didáticas, têm sido 

menos debatidas, deixadas um pouco de lado; parece ter menor influência sobre as decisões 

políticas. Advém daí o interesse em olhar mais detidamente tais questões e suas implicações 

na qualidade da aprendizagem no âmbito das rotinas diárias impostas nas salas de aulas, 

verificando até que ponto essas alterações influenciam as rotinas e as torna efetivamente 

sinônimo de nova teoria, ou nova prática de ensino, ou novo sujeito. Se for uma nova escola, 

qual sujeito dela emana, ou está implicado. O que tem de novo... Qual a real novidade! Enfim, 

qual a tendência pedagógica escolar se pode vislumbrar diante das propostas de reformas 

curriculares em termos de teoria e prática. 

Conhecer essas alternativas e suas avaliações parece essencial para renovar a reflexão 

e abrir pistas para reformas futuras, ou contribuir nessas novas dinâmicas do tempo educativo. 

Sendo o currículo o ordenador das ações escolares, constitui-se no artefato escolar 

inteiramente ligado aos modos modernos de pensar, significar e usar o espaço e o tempo. 

Segundo Hamilton (1992), no final do século XVI alguns educadores utilizaram a palavra 

curriculum de forma a remeter-se ao caráter espacial desse artefato. E, também, para o caráter 

temporal, visto que não há como se separar a experiência do espaço da experiência do tempo 

(ELIAS, 1998).  

Comenius, na Didática Magna, alertou que até aquela data, isso no século XVII, 

faltavam escolas que correspondessem perfeitamente a seus fins (COMENIUS, 2002). Supõe-

se que a Escola Moderna desde seu início já apresentava problemas que precisavam ser 

continuamente revistos, seja no seu projeto ou nas práticas que a constituem. 

Presenciam-se sucessivas crises da Escola Moderna e, continuamente, têm sido 

elaboradas propostas e realizadas experiências com a finalidade de se repensar o currículo, 

superando-se os supostos problemas advindos principalmente do seu caráter disciplinar, que 

tem relação intrínseca com a distribuição de tempos e espaços. Entre essas experiências, 
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surgem algumas propostas, como a Organização por Ciclos, o programa “Mais Educação”, a 

escola de tempo integral, o ensino fundamental de nove anos, entre outras.  

Tais propostas estão na agenda da Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso. 

Uma dessas, a Organização por Ciclos de Formação Humana surgiu em Mato Grosso no ano 

de 2000, com o propósito de construir uma escola democrática e de qualidade, em que se 

ampliem espaços para ensinar, aprender a sentir, ser e fazer.  

Essas inovações implicam alterações do tempo destinado à aprendizagem e sua 

efetivação nas novas concepções escolares, daí se constituir em variável a ser analisada de 

forma mais sistemática; mas, afinal, o que e como mudou? Pode-se citar como fator, também 

preponderante enquanto desconfiança dessa efetiva “melhoria” e que pode referenciar este 

estudo, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), observado na rede pública 

do estado de Mato Grosso nessa última pesquisa, principalmente no 9º ano, sendo índice de 

2,9 no ano de 2005 e 4, 2 em 2013. Algumas escolas não apresentam nenhum, ou um 

crescimento convincente que dê credibilidade à qualidade da educação ofertada nessas redes 

de ensino com tais alterações nas políticas educacionais. O que tem sido considerado tempo 

educativo nessas instituições? Por que a educação está deixando a desejar? O que a alteração 

do tempo escolar significou para a não alteração da qualidade das aprendizagens?  

Por meio da observação empreendida nesta pesquisa, pode-se afirmar que o 

desempenho escolar está relacionado com a exclusão/inclusão, e como o ritmo que é singular, 

vem sendo constituído principalmente quando se propõe reformas curriculares abrangentes, 

como foi o caso da educação escolar em Mato Grosso. Poderá ser visto ainda no decorrer da 

tese que a proposta funciona como mecanismo de controle e tem sérias implicações com as 

políticas de avaliação instituídas, ou seja, o currículo a serviço da formação dos escolares, ou 

a serviço das políticas de avaliação, embora seja essa outra história. 

Tem-se observado um total descontentamento por parte dos professores, alunos e 

sociedade mato-grossense em geral, e tem-se ouvido críticas contundentes à escola. A não 

reprovação faz com que muitos considerem como consequência a não aprendizagem dos 

alunos nos vários ciclos, deduz-se que tem a ver com a reorganização do tempo em 

dissonância com o tempo dos alunos. Expressões como “está no último ano da escola básica e 

não sabe ler”; ou, ainda, “há um descompromisso dos professores, que não sabem o que fazer, 

pois não pode reprovar e acabam passando os alunos sem as mínimas condições”.  

Para Catarina de Arruda Cortez, superintendente da Educação Básica da Secretaria de 

Educação de Mato Grosso, a grande vantagem do novo currículo é quanto às mudanças na 

organização do tempo, do espaço; do trabalho da equipe gestora; e do trabalho pedagógico 
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dos professores, já que a organização escolar baseia-se nos ciclos do desenvolvimento 

humano, havendo assim a ampliação do tempo e espaço do aprender, no intuito de 

acompanhar o ritmo do aluno.  

Todavia, a percepção dos professores é contraditória, e a reclamação é geral, pois 

dizem que as turmas estão cada vez mais diferenciadas, justamente em termos do ritmo, e a 

lentidão exagerada de alguns acaba prejudicando o desenvolvimento das atividades. É 

corriqueiro dizerem que o professor do ciclo anterior não teve compromisso... Não pode 

reprovar. Vira um círculo vicioso! O aluno espera o professor “resolver” sua dificuldade! Há a 

impressão que atualmente tem mais alunos nas escolas, o tempo é maior, mas está se 

aprendendo menos ou se aprendendo muito pouco! O que fazer diante desse quadro? 

A partir das questões que se propôs a estudar, foram-se gradativamente formulando 

caminhos de pesquisa. Trata-se de investigação do tipo qualitativo, muito utilizado nas 

pesquisas em educação a partir principalmente dos anos sessenta. Essa abordagem admite que 

a realidade seja multifacetada, contraditória e dinâmica, sem um padrão único, e os processos 

de investigação têm inteira relação com a concepção de mundo, valores e objetivos do 

pesquisador. A relação é dinâmica entre o mundo real e o subjetivo, com uma 

interdependência entre o sujeito e o objeto. “O objeto não é um dado inerte e neutro; está 

possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam em suas ações” 

(CHIZZOTTI, 2001, p. 63). 

O interesse em aprofundar as características particulares, anseios e perspectivas de 

uma dada comunidade escolar justifica-se ao entendimento de que “a visão do mais geral não 

é melhor nem pior do que a focalização do particular; a questão que se coloca é da pertinência 

do enfoque para obter o ângulo mais adequado do problema em investigação” (BRANDÃO, 

1999, p. 02), nesse caso, uma escola com suas dificuldades e avanços que se dão em seu 

interior. Deve-se procurar compreender e evidenciar as alternativas curriculares que se criam; 

o dia a dia escolar é um espaço criado para reproduzir ao mesmo tempo em que se constitui 

em lugar privilegiado de produção que ultrapassa previsões propostas oficialmente pelas 

políticas instituídas. Conforme Nilda Alves (2002), a escola é planejada de fora e 

compreendida como lócus de aplicação de propostas de mudanças nos processos educativos, 

sem grandes preocupações com o que se passa em seu interior. Entretanto, é na vida diária 

que se revelam contradições e resistências e definem a realidade, possibilitando sua 

interpretação e prováveis alternativas para uma intervenção, “trazer a vida escolar para o 

cenário significa colocar os focos sobre os professores, professoras, alunos e alunas, que dão 

visibilidade à sala de aula” (Esteban, 2001apud por Oliveira, 2006, p. 2.). 
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Na pesquisa qualitativa, a epistemologia, conforme Chizzotti (2011, p. 26): “significa 

os fundamentos do conhecimento que dão sustentação à investigação de um problema”. É 

necessário delimitar um caminho a seguir para esclarecer o problema e sistematizar uma 

afirmação fidedigna sobre o problema em estudo. 

 

Este caminho determinará as estratégias, técnicas e métodos de alcançar a 

comprovação, coerentes com a concepção assumida e, também, a eleição de 

técnicas que permitirão melhor reunir as informações indispensáveis [...] 

Para descobrir ou comprovar (o evento em pauta) coerente com sua 

concepção de realidade e sua teoria do conhecimento [...] de forma que 

responda, na pesquisa qualitativa, as exigências de credibilidade, 

consistência, fiabilidade [...] A pesquisa qualitativa pode ser designada pelas 

teorias que as fundamentam. Pode também ser designadas pelo tipo de 

pesquisa: pesquisa etnográfica, participativa, pesquisa-ação, história de vida 

etc. (CHIZZOTTI, 2011, p. 26-27-30).   

 

Foram utilizadas as estratégias investigativas cujos recursos são os procedimentos 

consagrados pela prática da pesquisa acadêmica, usando materiais de várias origens, como: 

textos escritos, levantamentos bibliográficos, fotos, entrevistas semiestruturadas e 

observações in loco. A leitura e interpretação dos dados foram realizadas na perspectiva da 

análise crítica do discurso. Em um primeiro momento, tais estratégias visaram facilitar a 

construção do objeto e, posteriormente, responder às questões levantadas; e no momento da 

conclusão, foram articuladas para a compreensão global acerca do tempo escolar. 

Foi necessário reunir, ler e analisar a legislação/normatização sobre as orientações 

curriculares do estado de Mato Grosso (2008-2013), enfatizando as formas de organização do 

tempo escolar, para ampliar e sistematizar o conhecimento e descrever a efetivação dessa 

política no estado. Com isso, pode-se compreender a relação entre calendário escolar, horários 

instituídos e desempenho escolar, reprovação/não reprovação e exclusão/inclusão, controle e 

não controle na escola atual. Pode-se confirmar que a organização do tempo funciona 

enquanto artefato de controle e disciplina e constituição de sujeitos em suas relações com o 

desempenho do aluno. 

Esses estudos foram iniciados no mestrado sobre inovações e reformas 

pedagógicas/curriculares e suas implicações na constituição de subjetividade, a partir de 

perspectivas que não consideram a educação simplesmente moldada de forma genérica pelos 

imperativos, pelos arranjos e pela lógica do sistema capitalista. “A educação está 

especificamente articulada com este sistema sob certas formas muito definidas” (HALL, 

1981).  
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 Quanto aos referenciais teóricos, situa-se em uma perspectiva que rompe com a ideia 

de investigação que procura um modelo único e “verdadeiro”, que sirva de parâmetro para o 

conhecimento. Nesse caso, o fazer como pesquisadora se movimenta na perspectiva que 

investiga e busca compreender a realidade do mundo a partir de diferentes olhares. 

A partir dos estudos que vêm se desenvolvendo, segundo, principalmente Gimeno 

Sacristán, David Hamilton, Henry Giroux, Michel Apple, entende-se que a dificuldade em 

lidar com o pensamento foi desencadeada pelo modo de ser e estar no mundo instituído pelo 

projeto Iluminista. Por meio da “representação” se tenta igualar o desigual, ou seja, por meio 

da representação os professores procuram sempre modelos que os guiem, e, como diz Gilles 

Deleuze, “deixam a consciência descansar”. O desafio é lutar contra os dogmas, os modelos e, 

sobretudo, contra as ideias de transcendência e de verdades absolutas.  

  Para conduzir o estudo do tempo educativo e suas implicações nas reformas em pauta, 

foi necessária a articulação dos estudos fundamentados nas teorias do currículo nessas 

concepções enfocando elementos como cultura, sociedade e relações de poder. David 

Hamilton (2002) nos alerta que “para romper este impasse, é necessário trazer os lugares-

comuns na escolarização para a linha de frente da análise educacional. Eles não são apenas 

um pano de fundo para a mudança educacional: eles constituem sua própria trama e urdidura”.  

Respalda-se também em autores como Norbert Elias (1980, 1998), Prigogine (1988), 

Thomas Popkewitz (1997) e Agnes Cavet (2011).  

A fim de tornar a pesquisa plenamente exequível, o campo da pesquisa se restringiu a 

uma escola urbana do município de Cáceres, especificamente ligada à administração pública 

estadual, dada a obrigatoriedade da adequação a rede estadual a nova política curricular. 

Em um primeiro momento, fez-se o contato formal com a Secretaria de Educação e 

com a escola do município de Cáceres a ser envolvida buscando articular a legitimação da 

pesquisa e coletar mais sistematicamente informações iniciais necessárias à definição sobre o 

campo empírico.  

O Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TLE) foi assinado pelo coordenador 

local da secretaria de educação e este se mostrou bastante interessado na presente proposta de 

pesquisa, afirmando ser esta mais uma oportunidade de se contribuir com práticas escolares 

mais eficazes, visando à qualidade do processo ensino aprendizagem, garantindo a formação 

humana e cidadã que tanto se almeja no campo da educação. Foi informado sobre o objeto, 

objetivos e a coleta de dados necessários para os encaminhamentos da pesquisa assim como 

sobre o critério para seleção da escola e professores a serem envolvidos. Foram sugeridas pelo 

coordenador três escolas e acabou-se optando por uma que preenchia os requisitos levantados 
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para a observação, ou seja, apresentar as características dispostas na resolução N. 262/02-

CEE/MT, que estabelece a nova configuração curricular.  

A escola selecionada é representativa dentro do sistema de ensino da Educação Básica 

de Cáceres, por todas as características que apresenta: localização, público-alvo, não 

resistência a mudanças, ter implantado todos os aspectos relevantes da política em pauta e o 

Ideb mediano. Tais características coadunam com o interesse desta pesquisa. A escola está 

desenvolvendo desde o início — há 12 (doze) anos a nova organização curricular proposta 

pela secretaria de educação do estado de Mato Grosso é reconhecidamente aberta a mudanças, 

além de ter um quadro de profissionais com vasta experiência e qualificação.  

Outro critério definidor foi o levantamento feito nas últimas avaliações do Ideb, tendo 

os seguintes resultados entre os anos de 2005 a 2007 no ensino regular: 1ª fase do ensino 

fundamental, séries iniciais (até 4º ano), 2005 nota 3,0, e, em 2007, notas 4,7. Na 2ª fase, 

séries finais (5ª a 8ª), 2005 1,7 e, em 2007, notas 3,2. A meta prevista para o estado é alcançar 

até 2019 uma média de 5,5 para a 1ª fase e 4,6 para a 2ª fase.  

O alunado de baixa renda, seus professores com experiências na organização 

curricular anterior à escola seriada, foram aspectos fundamentais para a pesquisa em pauta. 

Feita a escolha da escola que seria observada, esta foi contatada e seguiu-se o trâmite legal 

orientado pelo comitê de ética da PUC-SP, em que a diretora do estabelecimento autorizou e 

mostrou-se muito receptiva ao desenvolvimento das atividades da pesquisa, já aguardando os 

passos seguintes.  

A escola foi observada em seu cotidiano, e a realização da entrevista complementou a 

coleta de dados, com a amostragem de 15 (quinze) professores ao todo, 10 (dez) professores 

atuantes nessa escola e mais 05 (cinco) atuantes em outras escolas também da rede pública 

para cruzar as informações sobre as questões levantadas. Optou-se em envolver professores de 

escolas diferentes, por querer constatar se algumas questões sobre a organização do tempo 

principalmente poderia estar relacionado com a administração escolar, em termos de 

qualidade no processo ensino aprendizagem. Outro quesito observado foi o tempo de atuação 

dos mesmos, relacionado com a idade da escola (condições físicas, instalações, etc.). Assim, 

os sujeitos da pesquisa para explorar a questão das rotinas e tempos educativos foram os 

professores e suas práticas escolares, que serão retomados sua descrição na seção 4 desta tese.  

Os documentos que embasaram a pesquisa foram as orientações curriculares do estado 

de Mato Grosso para o ensino fundamental, RESOLUÇÃO N. 262/02-CEE/MT, que 

Estabelece as normas aplicáveis para a organização curricular por ciclos de formação no 

Ensino Fundamental e Médio do Sistema Estadual de Ensino de Mato Grosso; RESOLUÇÃO 
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Nº 1, DE 14/01/ 2010 - CNE, que Define Diretrizes Operacionais para a implantação do 

Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; O Plano Estadual de Educação, LEI 

COMPLEMENTAR N° 49, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998 - D.O. 1º. 10.98 (Dispõe sobre a 

instituição do Sistema de Ensino de Mato Grosso). 

Não há o desejo de esgotar o assunto, considerando-se a abrangência do tema e a 

complexidade da realidade a ser investigada. Entretanto, espera-se responder às questões 

levantadas na pesquisa, oferecendo outros elementos para o significado das aprendizagens sob 

o ponto de vista da formação integral aliadas ao ritmo escolar, de forma a instigar futuras 

pesquisas, além de contribuir para a discussão e implementação de outras reformas 

curriculares, que visem reorganização de tempos, e que estas possam atender às necessidades 

socais contemporâneas.  

Ainda quanto à relevância do presente estudo, valho-me da afirmação de Becker 

(1994) para quem a imagem mais adequada do “empreendimento científico” é o de um 

mosaico no qual: cada peça acrescentada num mosaico contribui um pouco para nossa 

compreensão do quadro como um todo. Segundo esse autor, quando muitas peças já foram 

colocadas, podemos ver, mais ou menos claramente, os objetos e as pessoas que estão no 

quadro, e sua relação umas com as outras. Para ele, diferentes fragmentos contribuem de 

forma diferente para a compreensão: ou são úteis por sua cor, ou porque realçam contornos de 

um objeto. “Nenhuma das peças tem uma função maior a cumprir; se não tivermos sua 

contribuição, há ainda outras maneiras para chegarmos à compreensão do todo” (BECKER, 

1994, p. 104-105). 

Espera-se contribuir na área da educação, em termos gerais e no campo do currículo, 

em termos específicos, ao abordar a proposta de política pública do Estado de Mato Grosso 

que se encontra em vigor e que, do ponto de vista aqui exposto, necessita urgentemente ser 

avaliada e problematizada, talvez mais em seu cotidiano e singularidades que nos seus 

grandes contornos.  

Para desenvolver o trabalho, inicialmente realizou-se a revisão da literatura, que 

consta na seção 1, intitulada: O TEMPO E A FORMAÇÃO INTEGRAL NAS REFORMAS 

CURRICULARES: A LITERATURA PRODUZIDA NOS ÚLTIMOS ANOS. Analisou-se o 

tema, utilizando-se de estudos, pesquisas e reflexões já realizadas, descrevendo a questão das 

reformas educacionais enquanto práticas de poder, discutindo não apenas a retórica da 

definição da mudança, ou do senso comum de se considerar intervenção pura e simplesmente 

enquanto progresso. Foi feita uma incursão acerca do contexto nacional e estadual da 

organização curricular (2000-2011), semelhante a do estado de Mato Grosso, discutindo as 
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teorias e conceitos das diretrizes curriculares instituídas, tentando compreender como a 

transformação proposta no espaço e no tempo é pensada e materializada nas escolas nos 

estudos realizados. Houve o enfoque na relação entre o ritmo e tempo escolar enquanto 

variáveis centrais que fundamentam as reformas curriculares que instituem as políticas 

educacionais, como a organização por ciclos e a escola de tempo integral. Para complementar 

esse panorama geral, analisou-se a reforma curricular e o discurso de reorganização e 

regulamentação social, discutindo as propostas dos anos 2000 a 2010 para a escola básica. 

Isso foi relevante no sentido de se analisar os estudos realizados relacionados às 

políticas educacionais que tem sido colocada em desenvolvimento nas escolas na última 

década a fim de descobrir em que ponto a presente pesquisa poderá contribuir sobre a 

temática em pauta. 

A seção 2 intitula-se: O CURRÍCULO NA ORGANIZAÇÃO DE TEMPOS E 

ESPAÇOS ESCOLARES. Contextualizou-se a escola atual debruçando-se sobre a 

escolaridade do passado. Recorreu-se a uma análise histórica a fim de discutir o futuro incerto 

da escolaridade. Fez-se uma incursão na história do currículo, sua origem, conexões entre 

este, classe, rotinas e escolarização, funções e concepções enquanto constituinte da escola 

moderna, no que se refere à organização dos tempos e espaços escolares, conforme os 

objetivos desta tese.  

Na seção 3, faço uma reflexão sobre TEMPO ESCOLAR ENQUANTO 

FUNDAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA, observando as transformações do tempo, 

relacionando com o ritmo escolar e tempos educativos. Considera-se o tempo escolar, o que 

para muitos é sinônimo da rotina escolar: o horário, o emprego do tempo, a sequência de 

ações, o trabalho dos adultos e das crianças, o plano diário, a rotina diária, a jornada, etc. O 

objetivo foi compreender como os dispositivos alternativos de ordenamento dos ritmos e de 

organização do tempo escolar multiplicam-se pelo mundo, na escala experimental de alguns 

estabelecimentos ou na escala mais ampla de um país. Considerando as rotinas como um dos 

dispositivos de ordenamento determinante, procurou-se verificar como elas se tornaram 

centrais na prática escolar. A rotina é analisada como poderoso instrumento de controle do 

tempo, do espaço, das atividades em geral, e como tem função regulamentadora, e acreditando 

que esta é construída e reconstruída na prática diária, talvez a reflexão contextualizada e 

interessada, possa ressignificar o seu uso.  

Na seção 4, retomam-se aspectos da metodologia com o detalhamento do caminho 

utilizado e seus encaminhamentos: descrição do cenário da pesquisa, sujeitos envolvidos e 

estratégias desenvolvidas. Consta da descrição e análise dos dados partindo da aplicação dos 
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instrumentos e coleta dos dados, que possibilitará descrever sobre o currículo praticado. 

Considerando o cotidiano escolar, as análises se voltarão à conexão entre o tema da pesquisa 

— o tempo educativo, o currículo e a formação humana na tentativa de apontar elementos que 

deem mais significados e sentidos ao conhecimento escolar em termos de novas dinâmicas do 

tempo escolar.  

O trabalho finaliza tecendo considerações sobre COMO O TEMPO ESCOLAR PODE 

RESSIGNIFICAR A APRENDIZAGEM NA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, 

discutindo o que é aprendizagem e conhecimento na era da tecnologia na sociedade 

denominada cognitiva. A partir daí, tentar vislumbrar as possibilidades de reinvenção da 

escola para lhe reconhecer como instituição preponderante enquanto prática social na 

formação dos sujeitos na sociedade imprevisível e cheia de ambiguidades a qual estamos 

inseridos. 

A ampliação e a revisão bibliográfica acerca do tema de pesquisa e sobre a perspectiva 

metodológica adotada ocorreram sempre que houve necessidade, à medida que avançou o 

processo de produção dos conhecimentos até a escrita final da tese. 
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SEÇÃO 1 

 

O TEMPO E A FORMAÇÃO HUMANA E INTEGRAL NAS 

REFORMAS CURRICULARES: A LITERATURA PRODUZIDA NOS 

ÚLTIMOS ANOS 

 

No Brasil, houve um aumento considerável de investigações das políticas educacionais 

e sua relação com as reestruturações curriculares; estas vêm se configurando como um campo 

profícuo em busca de consolidação. Ball e Mainardes (2011) discutem os dilemas nas 

reestruturações curriculares e alertam que diversos pesquisadores dessa área destacam a 

necessidade de empregar referenciais analíticos mais consistentes e ampliar a interlocução 

com a vasta literatura internacional, principalmente a variedade de perspectivas teórico-

metodológicas.  

No caso desta tese, há a pretensão e o esforço em realizar o que os autores sugerem: 

uma análise crítica de políticas especificas. Tem sido relevante “a possibilidade de se pensar o 

contexto da produção de texto político como espaço de representação política que dá origem a 

textos híbridos que serão reescritos no contexto da prática” como apontam Lopes e Macedo 

(2011, p. 262), pois as políticas envolvem: 

 

Confusão, necessidades (legais e institucionais), crenças e valores 

discordantes, incoerentes e contraditórios, pragmatismo, empréstimos, 

criatividade e experimentações, relações de poder assimétricas (de vários 

tipos), sedimentação, lacunas, espaços, dissenso e constrangimentos 

materiais e contextuais. Na prática, as políticas são frequentemente obscuras, 

algumas vezes inexequíveis, mas podem ser, mesmo assim, poderosos 

instrumentos de retórica, ou seja, formas de falar sobre o mundo, caminhos 

de mudança do que pensamos sobre o que fazemos (BALL; MAINARDES, 

2011, p. 13). 

 

Nesta seção, realiza-se uma revisão da literatura produzida sobre o tema de 

investigação, por meio da descrição e análise das reformas educacionais que envolvem a 

questão da organização dos tempos escolares. Observa-se não apenas a retórica da definição 

da mudança, ou do senso comum de se considerar intervenção pura e simplesmente enquanto 

“progresso”, mas atenta-se, também, às relações de poder subjacentes a tais mudanças. 
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Segundo Popkewitz (1997, p. 28), “há uma ironia inerente à pesquisa contemporânea sobre 

mudança baseada na estabilidade e na harmonia social”.  

Será feita uma incursão acerca do contexto nacional e estadual no que tange alterações 

abrangentes da última década, recorrendo-se a algumas pesquisas publicadas nas bases de 

dados nacionais, catálogos universitários e bibliotecas eletrônicas — SciELO (Scientific 

Eletronic Library On Line), Wikipédia, e-Curriculum, Periódicos CAPES/MEC, Inep, 

Unicamp, PUC-SP, USP, UFMT e Unemat. A relevância para a pesquisa é analisar as 

políticas educacionais assim como os estudos e pesquisas que vem sendo desenvolvidas nesse 

campo na última década. Houve uma seleção dos trabalhos que melhor contribuíssem ao 

encaminhamento do tema em virtude do grande fluxo de publicações do ponto de vista geral 

das políticas educacionais, entretanto, as que mais se aproximam desta proposta de 

investigação realizada foram as exploradas nesta oportunidade.  

Embora não seja foco a discussão sobre a escola de “tempo integral”, “escola de 

ciclos”, ou o programa “Mais Educação” as duas primeiras serão mencionadas com um olhar 

especial, pois são as políticas mais impactantes que resultam em alterações de tempos e 

espaços escolares de modo geral.  

 Como a presente tese trata-se dos tempos escolares, considerou-se pertinente abordar 

as implicações que tais projetos vêm provocando enquanto alterações curriculares na escola 

básica. Tais propostas de políticas públicas também vêm perseguindo as questões da formação 

integral relacionada com o tempo escolar. Além disso, escolheu-se deter nas propostas que 

tem repercutido com mais ênfase nos últimos anos, e ao menos no estado de Mato Grosso, 

locus da pesquisa tem causado mais polemica em sua implementação nas escolas.  

Muitas investigações sobre o tempo estendido são pontuais e a maioria encontra-se nas 

regiões sudeste e sul, nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Sul, consideradas mais desenvolvidas do país e por serem pioneiras nas inovações referidas. 

São também as mais bem documentadas em termos de relatos de experiências se observarem 

os bancos de dados, principalmente de teses da Capes ou anais da ANPEd, Endipe e outros da 

área. 

As pesquisas analisadas discutem as matrizes teóricas e conceituais das diretrizes 

curriculares instituídas, tentando compreender como a transformação proposta no espaço e no 

tempo é pensada e materializada nas escolas. Tratam da relação entre o ritmo e tempo escolar 

enquanto variáveis que fundamentam as reformas curriculares e instituem as políticas 

educacionais, entre estas, a organização por ciclos e a escola de tempo integral mais 

especificamente.  
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De forma crescente, inúmeras políticas públicas e projetos educacionais apresentam 

fortes características relacionadas à jornada e ampliação dos tempos escolares. Segundo 

Cavalieri (2007), “a partir da abertura política, na década de 1980, algumas experiências 

ocorreram nessa direção, sendo a de mais longa duração e repercussão a dos Centros 

Integrados de Educação Pública (CIEPs), no Rio de Janeiro”. Com a promulgação da 

LDB/96, em seu artigo 34
1
, intensifica-se o surgimento nos sistemas públicos estaduais e 

municipais, de projetos que envolvem o aumento do tempo diário de permanência das 

crianças e adolescentes nas escolas. 

Por meio do levantamento bibliográfico, percebe-se que várias experiências 

consideradas inovadoras ocorreram durante a década de 90 do século XX em todo o país. 

Alguns estudos ressaltam a associação dessas propostas político-pedagógicas com a abertura 

democrática. Esses estudos destacam além da Proposta Escola Plural, a Escola Candanga, de 

Brasília; a Escola Cidadã, de Porto Alegre e a Escola Participativa, de Ipatinga (DALBEN, 

2000; BARRETO; SOUSA, 2004). Os estudos de Dalben (1998), Azevedo (2000), Barreto e 

Mitrulis (1999) analisam algumas dessas experiências. 

Muitos autores consultados afirmam que o tempo escolar tem se constituído como um 

dos aspectos fundamentais nas investigações sobre a escola. Prova disso é sua centralidade 

nas inúmeras produções acadêmicas brasileiras, Maurício (2002), Cavaliere (2007), e na 

literatura internacional (Compère, 1997; Testu; Fotinos, 1996; Husti, 1992; Sousa Pinto, 

2001).  

Cavaliere (2007) aponta que a proposta de escolas de tempo integral gerou, nas duas 

últimas décadas, intensos debates, posicionando diversos educadores e pesquisadores que ora 

questionavam o caráter populista nas propostas políticas de apresentação (PAIVA, 1985) e a 

inviabilidade de sua universalização (PARO, 1988), ora, sua consistência como projeto 

pedagógico, apontando uma intenção de confinamento, constituindo-se numa instituição total 

(Arroyo, 1988). 

Ferreira e Arco-Verde (2001), Parente (2006), Barbosa (2000), Santos (2009, 2010) 

abordam questão dos tempos escolares, enfocando a noção de tempo e do modo como é 

construída histórica e culturalmente. Em termos gerais, discutem as diferentes formas pelas 

quais passou e tem passado o tempo escolar, suas diferentes configurações e significados, 

                                                 
1
 Artigo 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. 
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assim como exploram as rotinas pedagógicas enquanto instrumento de controle e regulação 

dos comportamentos dos estudantes.  

Parente (2010) apresenta algumas heranças dos tempos escolares, mostrando que estes 

são construções humanas e, por isso, passíveis de transformações. Faz referência ao início e à 

duração da escolarização (tempos de escola); à organização da escolarização (tempos de 

escolarização); às construções consolidadas no interior das instituições escolares (tempos na 

escola).  

Moreira (2000) faz uma análise das propostas curriculares desenvolvidas, nas décadas 

de 1980 e 1990 em alguns estados e municípios brasileiros, que segundo ele, buscaram 

caminhar na contramão do discurso oficial hegemônico, destacando as conquistas, limitações 

e os desafios de tais propostas. Entre estas, destaca a preocupação constante com a formação 

integral, justificando as organizações por ciclo e a escola de tempo integral implementadas no 

país no período analisado. 

Segundo Cavalieri (2007) a ampliação do tempo escolar tem o sentido do tempo diário 

de permanência dos alunos na escola, entretanto, outra vertente igualmente importante é a que 

envolve a reorganização do tempo de escola em sua lógica pedagógica, sequencial e 

simbólica:  

 

A ampliação do tempo diário de escola pode ser entendida e justificada de diferentes 

formas: (a) ampliação do tempo como forma de se alcançar melhores resultados da ação 

escolar sobre os indivíduos, devido à maior exposição desses às práticas e rotinas escolares; 

(b) ampliação do tempo como adequação da escola às novas condições da vida urbana, das 

famílias e particularmente da mulher; (c) ampliação do tempo como parte integrante da 

mudança na própria concepção de educação escolar, isto é, no papel da escola na vida e na 

formação dos indivíduos (CAVALIERI, 2007, p. 1016). 

 

 

Barbosa (2000) abordou a questão do uso das rotinas como objeto de investigação e 

constatou que as rotinas realizadas nas escolas de educação infantil estão em profunda relação 

com a construção da modernidade e que somente a partir de uma reflexão contextualizada é 

que se poderá ressignificar o seu uso. Para ela, as rotinas chegam ao campo educacional e 

tornam-se uma categoria pedagógica central na educação infantil, daí ser esta analisada como 

instrumento de controle do tempo, do espaço, das atividades e dos materiais com a função de 

padronizar e regulamentar a vida dos adultos e das crianças. 

Com base em levantamentos realizados pelos autores acima citados em seus estudos, 

indo além do período de 1987 a 2004, analisado por Mainardes (2006), usando-se dessa 

referência no que se refere ao período 1987 a 2012, as publicações sobre o tema “tempo 
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educativo”, ou tempo escolar, e seus adjacentes têm um número significativo de 224 

publicações no país, assim distribuídas: 

 

Estudos desenvolvidos sobre tempos educativos (1987-2012) 

Tipo de texto Período Total 

Teses e dissertações 1987-2011 52  

Livros 1987-2006 11 

Capítulos de livros 1987-2004 38 

Artigos e/ou ensaios 1987-2012 124 

Fonte: Elaborado pela autora desta tese 

Tanto em Mato Grosso como em qualquer estado, as reorganizações curriculares se 

baseiam nas principais legislações de nosso país, especificamente o Artigo 206 da 

Constituição o art. 22 da LDB citado anteriormente. 

Ferreira e Arco-Verde (2001) e a pesquisa que resultou na tese de doutorado “A 

construção dos tempos escolares: possibilidades e alternativas plurais” de Parente (2006) 

constituem importantes contribuições sobre a temática no país. É sabido que as pesquisas 

acadêmicas devem supor estudos posteriores, já que cada uma em particular é continuidade, 

ou uma peça no quebra cabeça, no nosso caso, o complexo campo educacional. A partir das 

sugestões ao final desses estudos em particular, e o de Agnes Cavet (2011), serviram como 

um gancho importante para encaminhar as discussões desta tese. 

Araújo (2008) discute a “escassez do tempo de trabalho docente”, e os arranjos 

realizados em prol de mais tempo, nas escolas. Isso é visto como decorrente de mobilizações 

dos professores, assumindo um caráter conquistado e não decretado. Analisa o tempo escolar 

na organização do trabalho docente, e reflete a necessidade de mais tempo — remunerado — 

para os professores estudarem e planejarem seu trabalho, sem que seja necessário “usurpar” o 

tempo do aluno. Dessa forma, não se cria um suposto antagonismo entre o tempo do aluno e 

do professor e garantem estes dois tempos da mesma forma. 

 

1.1. Formação integral e tempo integral 

 

Inicialmente, escolheu-se fazer uma abordagem sobre o termo formação para 

compreender a complexidade e o perigo de ver o conceito de maneira simplista. Segundo 
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Theodor W. Adorno, no artigo “Teoria da semicultura”, Bildung
2
 significa formação cultural. 

Para o autor, “formação nada mais é que a cultura tomada pelo lado de sua apropriação 

subjetiva” e “tem como condições a autonomia e a liberdade”, só possível em uma sociedade 

autônoma, ou em “uma humanidade sem status e sem exploração”. A formação deveria 

“tornar os indivíduos aptos a se afirmarem como racionais numa sociedade livre e assim como 

a educação, o ócio também é um dos pressupostos para essa formação” (ADORNO, 1996 

apud BRANDÃO, 2003, p. 89).  

Segundo autores como Bolle, a questão da formação tem relação intrínseca à condição 

social, já que a formação plena é uma prerrogativa e um privilégio acessível somente ao 

estamento superior. Brandão (2003) admite uma diferença entre o conceito de Bildung
3
 e 

educação, quando o primeiro for entendido como um conceito relativo à formação integral do 

ser humano e a ideia de educação for entendida como uma parte específica dessa formação (p. 

93). Outra definição de Bildung é a que interpreta esse conceito como formação integral do 

ser humano que significa “uma educação que engloba todos os padrões de comportamento e 

todas as formas de conhecimento historicamente acumulado, transmitidos geração após 

geração, processo esse que se realiza em todas as esferas do cotidiano” (BRANDÃO, 2003, p. 

94).  

Destacam-se estudiosos que têm direcionado atenção especialmente à temática da 

formação integral relacionada à escola de tempo integral, suas concepções, práticas, avanços e 

possibilidades. Como já referido, essa é uma das reformas curriculares mais importantes no 

que se refere à ampliação da jornada escolar, tem inteira relação com a concepção de 

educação integral cuja perspectiva é de que “o horário expandido represente uma ampliação 

de oportunidades e situações que promovam aprendizagens significativas e emancipadoras” 

(GONÇALVES, 2006, p. 04). 

Freitas (2003) discute a formação integral como sendo tudo que na vida da sociedade 

do nosso tempo tem requisitos para crescer desenvolver-se e que em nosso caso tem a ver 

com as grandes contradições da própria sociedade capitalista. 

 

A formação do aluno deve prepará-lo para entender seu tempo engajá-lo na 

resolução dessas contradições, de forma que sua superação signifique um 

                                                 
2
 Will Bolle, em artigo sobre a ideia de formação na modernidade, entende que o conceito de Bildung é 

complexo e surgiu na Alemanha, em sua concepção moderna, no final do século XVIII. É um conceito passível 

de ser aplicado ao campo da pedagogia, da educação e da cultura, mas indispensável nas reflexões sobre o 

homem e a humanidade, sociedade e estado (BOLLE, 1997, apud BRANDÃO, 2003, p. 89). Para Elias (1993), 

Bildung significa a autêntica educação. 
3
 Brandão (2003, p. 93) alerta que Bildung é um conceito especifico de uma língua e de uma nação, e tem que ser 

entendido em seu contexto histórico–social, especialmente em relação às classes sociais, sua sociogênese. 
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avanço para as classes menos privilegiadas e um acumulo gradual e 

permanente de forças para a superação da própria sociedade capitalista. A 

contradição básica a ser superada é a que faz dos homens os próprios 

exploradores dos homens (p. 56). 

 

  

Segundo Coelho (2009), a educação integral se encontra no cerne das diferentes 

concepções e práticas que constituíram e vêm constituindo as matrizes ideológicas ao longo 

dos séculos. Atualmente, as tendências tem se caracterizado com alguns binômios: 

“educação/proteção”, “educação integral/currículo integrado” ou “educação integral/tempo 

escolar”. 

O estado do Rio de Janeiro durante a década de 80 destacou-se com o Programa dos 

Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), com escolas de tempo integral, onde as 

crianças deveriam permanecer durante todo o dia, participando de atividades curriculares 

variadas e recebendo alimentação e cuidados básicos. Era um modelo que previa a abertura da 

escola à comunidade, mas o movimento era centrípeto em relação à unidade escolar 

(CAVALIERE, 2002). Na mesma época, no Estado de São Paulo, desenvolveu-se o Programa 

de Formação Integral da Criança (Profic), que, por meio de convênio, fornecia recursos e 

financiamento às prefeituras para apoiar experiências já existentes (ou a serem criadas) de 

atendimento às crianças em período integral, no formato de atividades variadas, dentro ou fora 

das escolas (PARO, 1988, p. 52). 

Seguem-se algumas concepções de educação integral, essencialmente as que 

nortearam as políticas curriculares que envolveram as principais reorganizações estruturais 

que se pode levantar, nos contextos que objetiva discutir sobre os tempos educativos.  

Pode-se dizer que os programas de ampliação do tempo e das funções escolares têm 

sido defendidos como facilitadores do processo de educação cidadã de qualidade e tem 

intenção de perseguir o enriquecimento da vida cultural da escola, possibilitando, assim, 

mudança de suas práticas diárias. Entretanto, esse modelo de ampliação necessita de vivências 

concretas que direcione a comunidade para as mudanças necessárias, de forma que isso 

favoreça a recomposição das práticas escolares em função restrita dos sujeitos da educação. 

Maurício (2009, p. 26) entende a educação integral como: 

 

a proposta de extensão do tempo escolar diário, reconhece a pessoa como um 

todo e não como um ser fragmentado, por exemplo, entre corpo e intelecto. 

Entende que esta integralidade se constrói através de linguagens diversas, em 

variadas atividades e circunstâncias. A criança desenvolve seus aspectos 

afetivo, cognitivo, físico, social e outros conjuntamente. Não há hierarquia 

do aspecto cognitivo, por exemplo, sobre o afetivo ou social. Por isso, as 
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atividades a que é exposta devem envolver multiplicidade de aspectos para 

benefício de seu desenvolvimento. Por outro lado, a criança vai se 

desenvolver de qualquer maneira, com escola ou sem ela, com mais tempo 

ou não no ambiente escolar — o processo educativo se fará de alguma 

forma. 
 

 

 Há grande preocupação em assegurar às crianças e adolescentes da escola pública as 

reais condições de acesso e permanência ao conhecimento, das classes mais abastadas. Assim, 

refletimos com Maurício: 

 

Para que a criança brasileira, com as carências socioculturais ou outras que 

nosso país atribuiu a ela como dote no seu nascimento, tenha igualdade de 

condições educacionais se comparada com crianças de classe média que têm 

acesso, em espaços diversos e ao longo do dia inteiro, a linguagens e 

atividades várias, é necessário tempo de permanência na escola — tempo 

para adquirir hábitos, valores, conhecimentos para exercer direitos e deveres 

de cidadão numa sociedade complexa como a brasileira do século 21. 

Hábitos de higiene, por exemplo, para serem apreendidos, precisam ser 

praticados: é necessário tempo para escovar os dentes; é necessário tempo 

para fazer leitura crítica das imagens veiculadas pela televisão; é necessário 

tempo para praticar valores democráticos, na educação física, na hora da 

refeição, nas discussões em sala de aula (MAURÍCIO, 2007, p. 26). 

 
 

A escola de tempo integral, na maioria dos estudos, é entendida como uma 

reivindicação para a escola pública e democrática. Alguns condicionantes ligados à definição 

do conceito resumem o que fundamentou essa importante política educacional. Segundo 

Maurício (2007, p. 27):  

 

A criança precisa gostar da escola. Ela precisa querer estar na escola. A 

escola precisa ser convidativa. Tirar a criança da rua pode ser uma 

consequência deste fato, mas não um objetivo, que poderia redundar numa 

proposta de enclausuramento [...] precisam se habituar ao espaço escolar, 

tanto pelas dimensões físicas como pelo partilhamento de espaços sociais.  
 

 

Esses estudos consultados concluem que o horário integral deve ser estendido para 

alunos e professores, para que a convivência permita formular as condições coletivas para 

tornar produtivo o convívio de necessidades e culturas diversas, assim de toda a comunidade 

escolar. A compreensão da função social da escola deve ser também a mesma para haver mais 

possibilidade de êxitos nas realizações do projeto escolar. Segundo o autor op. cit., “tempo e 

espaço tornam-se condições para formular propostas que tenha o encontro e a convivência, 

como eixo para desenvolver conhecimento”. 
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Maurício (2009) discute que a escola de tempo integral é uma política de governo, a 

ser implantada pelo Estado diretamente, contando com apoio de parcerias com instituições da 

sociedade civil, a qual tem fortes implicações de disponibilidade de recursos materiais e 

humanos significativa. É uma articulação entre serviços que não ocorre espontaneamente. 

Para a autora, o pressuposto da educação integral é a aprendizagem e não a reprovação, e 

espera-se que o conhecimento seja construído por meio de diversas linguagens que “integram 

conhecimentos diversos e proporcionam formação integralizada, circunstância indispensável 

no projeto de escola de horário integral” (MAURÍCIO, 2009, p. 27). 

A questão de justiça e o atendimento as desigualdades ou as singularidades, sempre 

aparece na concepção da escola de tempo integral:  

 

Cada uma das concepções de justiça evocadas entra imediatamente em 

contradição com as outras. Assim, uma meritocracia escolar justa não 

garante a diminuição das desigualdades; a preocupação com a integração 

social dos alunos tem grande probabilidade de confirmar seu destino social; 

a busca de um mínimo comum arrisca-se a limitar a expressão dos talentos; 

uma escola preocupada com a singularidade dos indivíduos age contra a 

cultura comum que uma escola deve transmitir e que também é uma forma 

de justiça… Portanto, não existe solução perfeita, mas uma combinação de 

escolhas e respostas necessariamente limitadas. (DUBET, 2004, p. 240) 

 

O intuito é universalizar a escola de horário integral em longo prazo, à medida que ela 

produza os efeitos esperados, no ensino fundamental, com fins de captar mais recursos para 

ampliar sua implantação, “porque recursos deixam de ser desperdiçados com a evasão e a 

repetência” (MAURÍCIO, 2007, p. 28). 

A tese de doutorado de Scarpato (2006) abordou a Educação integral e prática docente 

em que foram categorizados e estudados quatro fatores de movimento — tempo, espaço, peso 

e fluência e afetividade, em uma sala de educação infantil: no nível pré-escolar —, com o 

objetivo de compreender as inter-relações dessas cinco categorias no processo de ensino-

aprendizagem. Concluiu que a fragmentação permeia o processo de ensino-aprendizagem de 

alunos em sala de aula e prioriza o aspecto cognitivo em relação ao afetivo e motor, trazendo 

prejuízo ao desenvolvimento integral do aluno na sua formação. A pesquisadora apontou a 

necessidade de repensar a formação de professores para a adoção de uma prática pedagógica 

que vise à formação integral dos alunos. 

Percebe-se a ampliação da jornada escolar nessa concepção compõe-se de diversas 

atividades dentro e fora da escola para que se possa desenvolver todo o potencial do aluno. Há 
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então a ampliação dos tempos e utilizações dos espaços escolares, ou de aprendizagem, ou 

seja, amplia e ressignifica os limites escolares e tempos escolares. 

Pesquisas recentes comprovam que o tema merece atenção constante em sua 

repercussão enquanto prática inovadora de reorganização curricular. Abdulmassih (2014)
4
 

analisa as origens conceitos e ideias formuladas sobre educação integral/tempo integral, 

discutindo a ideia de ampliação de tempo no Programa “Mais Educação”.  

Assim, o tempo integral é uma saída interessante e real, desde que estas tenham as 

condições necessárias, infraestrutura do ponto de vista de espaços, dos profissionais e da 

organização do tempo “para que em seu interior ocorram experiências de compartilhamento e 

reflexão”: 

 

as atividades ligadas às necessidades ordinárias da vida (alimentação, 

higiene, saúde), à cultura, à arte, ao lazer, à organização coletiva, à tomada 

de decisões, são potencializadas e adquirem uma dimensão educativa. 

Diferentemente, a rotina otimizada e esvaziada de opções em uma escola em 

turno parcial, imediatamente centrada nos conteúdos escolares, dificilmente 

pode propiciar esse tipo de vivência. Nesse sentido, ou seja, entendendo-se 

mais tempo como oportunidade de uma outra qualidade de experiência 

escolar, é que a escola de tempo integral pode trazer alguma novidade ao 

sistema educacional brasileiro(CAVALIERE, 2007, p. 1022). 

 

No estado de São Paulo, está sendo implantada nas escolas estaduais outra modalidade 

de educação integral a “Escola de Ensino Integral”. É diferente da escola de “Tempo Integral” 

e se preocupa com o processo ensino-aprendizagem durante o período em que o aluno está na 

escola e não simplesmente em como ocupar seu tempo na escola. Porém, mesmo essa nova 

modalidade mais voltada para a aprendizagem do aluno “não questionou em nenhum 

momento de sua implantação o tempo do aluno visto pelo próprio aluno, único conhecedor de 

seu próprio tempo e a quem se destina a aprendizagem foco central desta escola” (BOCCHI; 

FIGUEIREDO, 2013, p. 10), pois essa aprendizagem deveria estar diretamente relacionada ao 

tempo enquanto maturidade mental, espaço reflexivo, disponibilidade física, curiosidade, 

entre outros fatores que em seu tempo certo, contribuem para despertar a aprendizagem 

significativa do aluno. 

A escola de tempo integral está no horizonte a ser perseguido no Brasil considerando o 

Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado recentemente pela lei número 13.005, de 25 de 

junho de 2014. A meta de número seis prevê a oferta de educação em tempo integral em, no 

                                                 
4
 ABDULMASSIH, M.B. F. Mais Educação: uma análise das experiências de ampliação escolar. PUC/São 

Paulo, 2014 (Tese de doutorado). 
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mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 

25% (vinte e cinco por cento) dos alunos da educação básica. Deverá, em um prazo de dez 

anos, ser atingida nas escolas do país. 

O desafio é resistir e avançar no sentido de reconstruir práticas diárias cujas 

características da escola seriada só fazem retardar novos fazeres condizentes com outras 

lógicas escolares, assim, será atendida as necessidades reais principalmente quando se tratar 

dos tempos escolares. 

 

1.2. O tempo dos ciclos e a formação humana 

 

Os ciclos de formação, outra política voltada a mudar os tempos escolares, vão ao 

encontro da retórica das reformas da educação, ou reformas curriculares. A maioria dos 

estudos que trata a questão afirma que os ciclos de formação trouxeram novo fôlego às 

práticas consideradas obsoletas em matéria de emancipação dos sujeitos: 

  

O âmago das reformas não está nas mudanças objetivas, formais e técnicas 

das políticas públicas, mas na consolidação de uma racionalidade que deverá 

orientar a educação de massas no mundo ocidental globalizado. Justifica-se, 

assim, um grande esforço de “concertación” mediante o qual se deve aderir a 

uma nova concepção de educação. Está em causa, portanto, uma mudança na 

educação de massas que, se não chega a ser nova em seus fundamentos, 

aparece aos olhos de muitos como absolutamente inovadora, atual e 

necessária (MIRANDA, 2005, p. 641). 

 

 

Desde a implantação da organização por ciclos, existem muitos estudos, entre eles, 

destaca-se o texto produzido por Gomes (2004), Mainardes (2006), Fernandes (2003); Barreto 

e Mitrulis (1999) e trazem um balanço dos ciclos no ensino fundamental. Destacam as 

perspectivas para a pesquisa nos últimos 15 anos em nosso país. Gomes (2004) e Mainardes 

(2006) se constituem referências em termos de revisão de bibliografia sobre o tema, além de 

apresentarem experiências de modo geral e suas repercussões no contexto educacional 

brasileiro. Stremel e Mainardes em estudo recente e completo categorizaram as teses e 

dissertações sobre a organização da escolaridade em ciclos no Brasil (2000 a 2013). 

Miranda (2005) analisa os ciclos enfocando os pressupostos subjacentes à 

racionalidade dessa política enquanto reforma educacional em curso no Brasil. 

Segundo revisão bibliográfica realizada por Mainardes (2006), de 1987 a 2004, foram 

produzidos 147 textos sobre a organização de ciclos de formação no Brasil, sendo 37 teses e 
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dissertações, 10 livros, 38 capítulos de livros e 62 artigos. Segundo o autor, a maioria desses 

textos foi escrito em Língua Portuguesa (143) e apenas quatro em Língua Inglesa (GANDIN, 

2002; APPLE, 2002a; 2002b; MAINARDES, 2004). Os programas mais abordados foram o 

Ciclo Básico de Alfabetização no Estado de São Paulo (24 textos) e em Minas Gerais (13 

textos), o Projeto Escola Cidadã (24 textos) e o Projeto Escola Plural (21 textos). Outro 

estudo de Mainardes (2009) é fundamental à medida que o autor discorre sobre as 

organizações da escolaridade em ciclos no Brasil, especificamente no período compreendido 

entre 2000 a 2006, fazendo um mapeamento das principais problematizações da temática. 

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UNIRIO) conta, desde 1995, com um 

grupo de pesquisa que tem como objeto de estudo, educação e tempo integral — Núcleo de 

estudo: tempos, espaços e Educação Integral (NEEPHI) —, que desenvolve projetos, eventos, 

e discussões sobre o tema. Atualmente, é coordenado por docentes da UNIRIO e UFRJ. Suas 

publicações constam de 03 TCCs, 02 dissertações entre os anos de 1995 a 2008: Silva (2008), 

Araújo (2008), 01 tese de doutorado Fernandes (2002), 13 artigos e ensaios e 01 livro. 

Alimentam uma página na internet e um blog, que também pode servir de referência em se 

tratando de jornada ampliada. O blog tem registro de 48 publicações, entre artigos e ensaios, 

do período de 2009 a 2011: 2009 (06), 2010 (31), e 2011 (08) artigos-ensaios e (03) 

dissertações de mestrado.  

Miranda (2005, p. 641) discutiu a organização do ensino por ciclos de formação 

humana e enfocou os pressupostos subjacentes à racionalidade do pensamento reformista na 

educação contemporânea. Verificou que tal mudança de tempos e espaços da escola pública, 

antes constituída pelo princípio do conhecimento, estaria dando lugar ao “princípio da 

sociabilidade”. Nesse caso, a escola se situa como um tempo/espaço “destinado à convivência 

dos alunos, à experiência de sociabilidade, distinguindo-se dos conceitos de socialização e de 

desenvolvimento da sociabilidade tratados pela sociologia e pela psicologia”. 

A função social da escola é prover ensino de qualidade com equidade a todos os 

estudantes indistintamente. Ela deve, então, encontrar meios de ensinar tudo a todos. Segundo 

Freitas (2003), “a escola institui espaços e tempos incorporando determinadas funções, aos 

quais organizam seus espaços e seus tempos a mando da organização social que a cerca” (p. 

14). 

Sabe-se que a escola não é uma instituição neutra, e a escola seriada tem uma origem 

histórica e social a partir da compreensão de que ensinar de maneira tradicional — verbal e 

por série — é mais rápido do que por outros métodos, ativos, por exemplo. Segundo Freitas 
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(2003), as necessidades de preparação de mão de obra do capitalismo forçaram o 

aparecimento da escola na forma atual.  

 

O conhecimento foi partido em disciplinas, distribuído por anos e os anos 

foram subdivididos em partes menores que servem para controlar certa 

velocidade de aprendizagem do conhecimento. Convencionou-se que certa 

quantidade de conhecimento devia ser dominada, dentro de um determinado 

tempo. Processos de verificação pontuais indicam se houve ou não domínio 

do conhecimento. Quem domina avança e quem não aprende repete o ano 

(ou sai da escola) (FREITAS, 2003, p. 27). 

 

 

Seguindo esse raciocínio, muda-se o conceito de escola. Se o princípio antes era 

mediar a socialização, espera-se que a emancipação dos indivíduos ocorra por meio da 

aquisição de conhecimentos, saberes, técnicas e valores. A escola seriada funciona na lógica 

da homogeneização e da uniformização não reconhecendo as diferença de classe, etnia, 

gênero e culturais dos seus alunos. A escola tem que cumprir tantas “obrigações” 

pedagógicas, da gestão escolar, da avaliação, dos currículos, que acaba ficando despreparada 

para atender adequadamente principalmente os alunos das classes desprivilegiadas. 

A noção da escola de ciclos orienta-se por uma noção de socialidade que prescinde da 

mediação do conhecimento como sua dimensão fundamental, sendo a socialidade por si o seu 

critério.  

 

O importante é que os alunos permaneçam na escola, disponham de tempo e 

de espaço para que possam desfrutar o que ela possa lhes oferecer, inclusive 

a oportunidade de adquirir conhecimentos, mas não apenas isso ou não 

fundamentalmente isso: que eles possam viver ali e agora uma experiência 

de cidadania, de convivência, de formação de valores sociais círculos que se 

fecham, processos que naturalmente se completariam, etapas que se 

cumprem seguindo uma finalidade que lhes seria inerente (MIRANDA, 

2005, p. 641). 

 

Para muitos estudiosos do tema, os ciclos de formação ainda não foram 

suficientemente discutidos, “uma vez que os estudos publicados sobre essa questão no Brasil 

são, em sua quase totalidade, vinculados à justificação e fundamentação das propostas em 

curso” (MIRANDA, 2005, p. 641). Para essa mesma autora, a racionalidade que sustenta a 

ideia de ciclos não é clara. Ciclos de quê? De aprendizagem, de formação, de 

desenvolvimento? O que faz girar o ciclo? Seria com base em um critério antropológico, 

como etapas naturais do desenvolvimento humano que se cumprem? Ou seria um critério 
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psicológico de desenvolvimento, de disposições etárias para a aprendizagem? Ou seria um 

princípio ético?  

Os ciclos de formação fazem a interação entre as fases de desenvolvimento humano e 

as características pessoais do aluno e suas vivências socioculturais e educacionais, há então a 

articulação entre a formação e o desenvolvimento humano, que é determinante e justifica as 

finalidades da educação escolar. Nessa perspectiva, a educação é vista como processo de 

formação humana que se desenvolve em diferentes espaços, tempos e conhecimentos, 

destacando-se a escola nesse processo de formação.  

O sistema escolar organizado por ciclos de formação e a definição dos projetos 

pedagógicos das escolas devem se atentar para os fundamentos filosóficos e antropológicos 

dessa concepção de educação. Segundo Arroyo (2002), o desenvolvimento dos alunos deve 

ser provocado pelas aprendizagens escolares e, cada aprendizado, ocorre em tempos 

diferenciados da vida de cada aprendiz. Para o autor, os ciclos da vida não foram inventados 

por nenhum pedagogo muito menos por nenhuma legislação. 

 
Eles são tão antigos quanto à vida humana. Não falamos em ciclos da escola. 

A escola não tem ciclos. A escola não está na infância, na puberdade, na 

juventude, na idade adulta. Os únicos que passam por ciclos, em nossa 

formação e desenvolvimento, são os seres humanos - são os educandos, com 

os quais trabalhamos a cada dia em nossas escolas (ARROYO, 2002, p. 28-

29).  

 

 

Nessa concepção, cabe às escolas respeitar os tempos de vida e as especificidades de 

seus alunos nos projetos pedagógicos, considerando “a centralidade das temporalidades da 

vida como tempos sociais, culturais e cognitivos de socialização, de memória e de identidade” 

(ARROYO, 2004, p. 30). 

 Assim, a habilidade básica para os ciclos de formação é o trabalho coletivo, que se 

cria no processo de trabalho coletivo, refletindo-se nas formas de autodireção e, quando 

necessário, dirigir-se e, também, subordinar-se (FREITAS, 2003). Embora as propostas sobre 

a organização por ciclos de formação humana tenham se desenvolvido com mais força ao 

longo dos anos 1990, vários estudos destacam que seus pressupostos teóricos já têm muito 

mais tempo no Brasil, como discutem Mainardes, 1994, 2001; Barreto e Mitrulis,1999, 2001; 

Fernandes, 2001; Franco et al., 2000; Penin, 2000.  

Para-se definir os ciclos é inadiável criar-se culturas, lógicas, estruturas escolares e 

profissionais que deem conta de processos de ensinar-aprender menos desumanos: 
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É uma procura, nada fácil, de organizar o trabalho, os tempos e espaços, os 

saberes, as experiências de socialização da maneira mais respeitosa para com 

as temporalidades do desenvolvimento humano. Desenvolver os educandos 

na especificidade de seus tempos-ciclos, da infância, da adolescência, da 

juventude ou da vida adulta. [...] As idades da vida da formação humana 

passam a ser o eixo estruturante do pensar, planejar, intervir e fazer 

educativos, da organização das atividades, dos conhecimentos, dos valores, 

dos tempos e espaços. Trabalhar em um determinado tempo-ciclo da 

formação humana passa a ser o eixo indenitário dos profissionais da 

educação básica e de seu trabalho coletivo e individual (ARROYO, 1999, p. 

158). 

 

Aguiar (2011) estudando a estrutura curricular em ciclos de aprendizagem nos 

sistemas de ensino, concluiu que a flexibilização curricular em ciclos de aprendizagem, com 

base na pedagogia crítico-emancipatória freiriana, é condição fundamental para a construção 

de uma escola pública, popular e democrática, com qualidade social; mas precisa firmar nos 

sistemas de ensino como prática valiosa de estrutura curricular sendo aperfeiçoada com 

acompanhamento e avaliação constantes. 

Fernandes (2003) faz uma abordagem exaustiva sobre a questão dos tempos 

educativos e comprova por meio de análises de artigos e documentos das décadas de 1960, 

1970 e 1980, que as alterações dos tempos escolares têm íntima relação com a avaliação 

escolar. A partir daí, os termos promoção automática ou correção de fluxo passaram a 

dominar os discursos educacionais, na tentativa de combater os altos índices de evasão e 

repetência.  

Esses termos têm sua origem na educação inglesa, e Fernandes (2003) discute a 

questão da avaliação das escolas da Inglaterra e EUA e sua influência na progressão 

automática e posteriormente a organização em ciclos no Brasil. Analisa detalhadamente os 

vários contextos sociais e políticos de nosso país e mostra como esses discursos chegaram até 

nossas autoridades, e o “casamento” desses pressupostos educacionais com o 

desenvolvimento econômico e social do país. 

Segundo Freitas (2003, p. 60) não basta que os ciclos se contraponham a escola 

seriada, é preciso alertar sobre o poder inserido nesses tempos e espaços, formando para a 

autonomia e favorecendo a “auto-organização” dos alunos. Isso significa “criar identidade, 

voz e voto”, fazendo da escola “um tempo de vida, e não de preparação para a vida, 

permitindo que os estudantes construam a vida escolar”. 

Atualmente, a organização de ciclos é implementada de maneira diferente em vários 

estados e municípios, a questão da não retenção dos alunos, ponto nevrálgico da proposta, são 

implantados durante toda a escolaridade ou apenas em determinados momentos da mesma.  
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 1.3. A nova lógica curricular do estado de Mato Grosso 

 

 

A partir do contexto geral das políticas educacionais que envolvem alterações 

curriculares de ampliação de tempo escolar em nosso país, passa-se a olhar mais de perto tais 

reestruturações dos tempos escolares no estado de Mato Grosso, locus desta pesquisa.  

A alteração mais abrangente e significativa em termos de alteração de tempos 

educativos nos últimos dez anos foi a proposta pedagógica do Ensino Fundamental, organizada 

em Ciclos de Formação, a ser implantada nas escolas estaduais de Mato Grosso. A escola de 

tempo integral não é uma política tão abrangente, assim como o programa “Mais Educação” no 

estado
i
. 

As bases filosóficas da nova proposta curricular consideram o respeito aos tempos e 

espaços de cada sujeito da educação o ponto principal para sua formação.  

 

Essas bases estão fundamentadas numa filosofia humanista critica que 

reconhece que o ser humano, para se HUMANIZAR, precisa de tempos e 

espaços para se desenvolver social, cultural, política e educacionalmente nas 

relações que empreende com os outros homens e com o mundo. São essas 

relações sociais que os possibilitam se tornarem sujeitos de sua história e do 

mundo em que vivem. [...] O afloramento e reconhecimento desta 

configuração política e cultural da escola carregam os conflitos e desafios 

pedagógicos para que se produza a educação escolar de qualidade, no 

sentido de contribuir para que os cidadãos que a frequentam tenham 

condições de construírem suas distintas subjetividades em diferentes 

contextos de nossa sociedade (FERNANDES, 2011, p. 02).  

 

 

O pressuposto da escola é a inclusão das diferenças, das identidades e das culturas que 

os alunos trazem individualmente e coletivamente. 

Os nove anos de ensino fundamental nas escolas estaduais estão organizados por 

Ciclos de Formação Humana compreendidos em três ciclos articulados em um continuum 

interciclos e intraciclo para atender a fases específicas de desenvolvimento: 1° Ciclo: infância; 

2° Ciclo: pré-adolescência; 3° Ciclo: adolescência. Essa forma de organização está 

regulamentada pela Lei nº 9394/96-LDB, na Resolução 07/2010 CEB/CNE e na Resolução 

262/02/CEE/MT e orientada pedagogicamente pelas Orientações Curriculares do estado de 

Mato Grosso (2013). Como garantia do direito a escolarização no tempo previsto em lei, a 
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matrícula tem como critério a idade dos alunos, a enturmação
5
 e deve respeitar a coerência 

com as fases de desenvolvimento que são próprias dessa organização. Conforme Fernandes 

(2011, p. 02) “as posições assumidas não estão comprometidas com a simplificação da não 

reprovação, com a aprovação de todos a qualquer preço”, pois deve se considerar a necessária 

aprendizagem dos conhecimentos escolares, e levar a sério a cultura do aluno, considerando a 

formação para o mundo do trabalho na sociedade contemporânea.  

Ao analisar o histórico da escola de ciclos em Mato Grosso, verifica-se que quando da 

implantação dessa organização curricular, as normas para autorização e reconhecimento de 

etapas e modalidades de ensino em nível de Educação Básica para instituições pertencentes ao 

sistema estadual de ensino, encontravam-se fixadas pela Resolução 118/01-CEE/MT, de 

20/04/2001. Ainda assim, o processo de re-encaminhado não contemplava as condições para 

obter as autorizações pretendidas para 395 (trezentas e noventa e cinco) escolas estaduais.  

As publicações consultadas para a tese fazem menção ao vínculo da nova organização 

curricular com uma herança de iniciativas anteriores, precedentes nas últimas décadas do 

século XX, como ocorreu em todo país. É uma ampliação da proposta dos Ciclos Básicos de 

Aprendizagem (CBAs), implantada no ensino fundamental nas escolas estaduais desde o ano 

de 1998. Implantou-se no regime de seriação com vistas a ampliar o tempo de passagem entre 

a primeira e a segunda séries do ensino fundamental e, assim, erradicar a reprovação no 

primeiro ano escolar. Consta no parecer do 289/02-CEE: 

 

a política adotada na ocasião mantinha a estruturação seriada, a concepção 

etapista dos processos de aprendizagem fundados na absorção de conteúdos 

organizados segundo uma lógica de segmentação específica. Por outro lado, 

era, também, uma forma de alargar o tempo de maturação das inúmeras 

crianças que não tiveram acesso às experiências pré-escolares e, até, de 

alfabetização prévia ao primeiro ano do ensino fundamental. A proposta, sem 

romper com a concepção de seriação, repita-se, apontava um alongamento do 

tempo, através da progressão automática entre a primeira e a segunda séries 

do ensino fundamental (p. 02).  

 

 

  Segundo documentos do CEE/MT, o CBA constituiu-se numa importante 

iniciativa, para o enfrentamento do fracasso escolar, eliminando a reprovação no primeiro ano 

de escolaridade, antes de 15,2% para 3,2% e contribuindo para a permanência de crianças em 

                                                 
5
“Enturmação” por idade é a maneira de respeitar e reconhecer os tempos-espaços de desenvolvimento 

biopsicossocial dos alunos no ato educativo, respeitando-se dessa forma, idade/fase/ciclo, inclusive para alunos 

que se encontram em defasagem idade/fase/ciclo. 
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idade escolar no sistema de ensino, antes de 22,4% para 16,4%, garantindo assim o direito à 

alfabetização. 

As expectativas sobre a criança ao final da primeira série se desdobraram em dois 

anos, apontando nitidamente o vínculo com a ampliação do tempo necessário para o seu 

alcance, ainda que se considerasse apenas a alfabetização, como sugere o texto ao se referir a 

crianças em idade escolar. Não parece plausível que apenas 22,4% ou 16,4% das crianças, 

antes e depois do CBA, permanecessem no sistema de ensino. 

Nesse mesmo parecer o Of. 556/00 de 12/12/2000 da SEDUC/MT discute outra data de 

referência para o início da proposta, em que afirma que: 

  

[...] o ensino fundamental estruturado em ciclos de formação em Mato 

Grosso aconteceu também em 22 escolas que implantaram 

experimentalmente Projeto Terra desde 1996. Os resultados auspiciosos, 

dessas experiências, provocaram um efeito de natureza sistêmica. 

 

A atualização da proposta buscou aprofundar suas matrizes e apontou outros 

fundamentos distintos da mera progressão automática entre séries, mesmo que restritas às duas 

primeiras do ensino fundamental, justificando a mudança de escola seriada para escola ciclada 

pela necessidade imperiosa que a atual conjuntura político econômico-social colocava, ou seja, 

exigia-se um novo paradigma de escola e educação que atendesse às reais necessidades da 

população, contemplando as novas relações entre desenvolvimento e democracia.  

Naquele momento, havia elevados índices de reprovação escolar que levava a um 

descrédito da escola pela sociedade brasileira, de modo geral, e viam-se com naturalidade e 

banalização a retenção e a desistência dos alunos, especialmente dos filhos das camadas 

populares. Atualmente, os índices de reprovação e repetência não são altos, e o que está no 

centro das discussões é a qualidade do ensino escolar. 

Consta no histórico do Parecer 289/2002-CEE-MT que a expectativa era que a proposta 

de ciclos pudesse intervir sobre os fatores de exclusão, não desconsiderando outros fatores de 

inclusão e de promoção social que passam ao largo da escolarização e do alargamento cultural 

das maiorias. Era discurso comum a denúncia das desigualdades e o grave quadro de exclusão 

social e cultural, principalmente das classes populares promovido pelas políticas públicas 

estruturadas pelo estado. A preocupação era com a estabilidade econômica por intermédio do 

estado neoliberal, quando vivenciamos a maior concentração da renda e da propriedade dos 

tempos republicanos. Dentro da visão democrática e progressista, a passagem de um modelo 

escolar a outro considerava tais fatores externos de exclusão que deveriam ser superados: 
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“etnia, origem social, localização geográfica, renda, emprego, história das famílias e grupos 

sociais, escolaridade de pais e mães, acesso a bens culturais e ao lazer, significação dos tempos 

de ócio, etc.”. 

É oportuna a reflexão de Passos (2001) sobre a alteração dos tempos que naquele 

momento se buscava a educação do estado de Mato Grosso: 

 

Adotar, pois, um tempo diametralmente oposto ao tempo acima descrito 

como capitalista, ocidental, branco, patriarcal, significa pôr em debate a 

questão da diversidade. Há também que superar o tempo idealizado, o tempo 

descontaminado das contradições, o tempo motonivelado pelos interesses de 

esconder a realidade conflitiva. Repõe a possibilidade de permitir emergir 

outras temporalidades que não se creiam únicas, nem as legítimas ou 

naturais; menos ainda as que pretendem ter a palavra final e acabada da 

história humana. (PASSOS 2001 apud PARECER 289/2002-CEE-MT, p. 

4) 

 

No ano letivo de 2000, 349 escolas estaduais se encontravam em processo gradativo de 

ciclo de formação humana e com a expectativa de que nos próximos anos pudesse atingir a 

totalidade das escolas. 

Em agosto de 2001, um representante do Conselho Estadual de Educação de Mato 

Grosso participou na Seduc-MT das discussões e capacitação dos ciclos num total de 40 

(quarenta horas) e em outubro de 2000 as coordenadoras Mabel Strobel Moreira Weimer e 

Noelci Luiza Bertelli Nakatani participaram de 2 (duas) sessões com a Câmara de Educação 

Básica discutindo a citada proposta. O registro da prática histórica considerou no ano 2000 

uma das principais sugestões se referia à evolução da implantação dos ciclos, de modo a 

permitir que as escolas que já haviam “aderido” pudessem ter um período de avaliação antes 

de sua expansão definitiva para toda a rede; mas ficou clara nessa reunião de 01/10/2000 citada 

acima a insuficiência dos instrumentos de avaliação disponíveis.  

Quanto a essa sugestão, notam-se as seguintes referências de números de implantação 

dos ciclos nos autos:  

 

Implantação dos Ciclos no estado de Mato Grosso 

 22 escolas, desde 1996, através do Projeto Terra;  

 304 escolas, em 1998 (fls. 4);  

 349 escolas, em 2000 (fls. 2)  

 395 escolas em 2001 (fls. 1)  

Fonte: Parecer 289/2002/CEE-MT 
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Consta no parecer 289/02-CEE, que as intenções manifestas para a implantação dos 

ciclos postulavam que “respeitar as crianças e os profissionais da escola é um princípio de 

valor”. Vale ressaltar que 304 escolas estavam no processo gradativo de implantação dos 

ciclos desde 1998, daí havia recomendações por parte principalmente do CEE-MT de cautela 

na passagem de sistema. A orientação no que dizia respeito à implantação dos ciclos é de que 

fosse lento, gradual, fundado nas experiências permanentemente avaliadas. 

Em fevereiro de 2000, o CEE-MT enviou para as escolas um documento contendo 

orientações para o trabalho com os ciclos. Na data de 22/02/2000 apenso ao Ofício 103/00 

Seduc, um dossiê sobre o PEC com a versão atualizada e orientações desde 1998, foi 

encaminhado ao Conselho Estadual. 

No ano de 2001, de um total de 535 escolas estaduais, 395 já se encontravam em 

processo gradativo de Ciclo de Formação. Porém, em outra referência, consta que a SEDUC 

estendeu o programa de ciclos de formação para as 535 escolas estaduais, atendendo a 

309.911 alunos, iniciando o processo de Formação continuada para 15.270 docentes. 

No capítulo intitulado Historicidade dos “Comentários do Despacho” do CEE/MT, 

registra:  

 

[...] De todas as 261 escolas que implantaram o primeiro ciclo em 2000 se 

exigiram a avaliação do processo anterior e o pedido formal para a 

continuidade. [...] O relatório das escolas transpira a adesão livre e 

responsável. [...] Mesmo que 304 escolas estejam no processo gradativo de 

implantação dos ciclos, desde 1998, tem-se recomendado cautela na 

passagem de sistemas [...] que seja lento, gradual, fundado nas experiências 

permanentemente avaliadas. [...] vem-se aperfeiçoando os instrumentos de 

participação e decisão sem dever a nenhuma outra experiência. 

 

O objetivo maior na ampliação do sistema de ciclos era garantir aos educandos o direito 

constitucional à continuidade e terminalidade dos estudos escolares. Para dar continuidade à 

sua política de reorganização do sistema de ensino, a Seduc passa a orientar as escolas públicas 

na implantação gradativa dos ciclos de formação e, consequentemente, na extinção do sistema 

seriado. 

No ano de 2009, foi publicada a Resolução Normativa Nº 002/2009-CEE/MT, que 

estabeleceu as normas aplicáveis para a Educação Básica no Sistema Estadual de Ensino. 

Recentemente foi publicado o manual denominado “Orientativo Ciclos de formação 

humana” (Seduc, 2013) que busca atualizar as orientações para a implementação da estrutura e 

funcionamento dos Ciclos nas Escolas Públicas de MT
ii
. Esse manual incorpora a concepção 

da “formação global do sujeito, considerando a diversidade e os ritmos diferenciados no 
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processo educativo, utilizando tempos/espaços para ampliar as experiências dos alunos, 

potencializando assim sua aprendizagem e desenvolvimento” (SEDUC, 2013, p. 47). 

Consta no parecer 289/02-CEE/MT (p. 29) que os ciclos de formação humana das 

escolas de Mato Grosso se definem como: 

 

a organização curricular fundada numa concepção pedagógica orientada por 

uma temporalidade vinculada às etapas do desenvolvimento humano, na 

consideração das diversas fases de amadurecimento afetivo, intelectual, 

cognitivo, na abordagem da diversidade cultural e da pluralidade de saberes 

como elementos validados no processo escolar e na conformação da escola 

como espaço de formação comum, de exercício da cidadania e de 

engajamento social, cultural, ético e político comprometido com estratégias 

alternativas de superação das formas de discriminação, de segregação e de 

exclusão escolar. 

 

Quanto aos conhecimentos a serem socializados, encontra-se regulamentado por meio 

das Orientações Curriculares da Educação Básica do estado de Mato Grosso. Optou-se pela 

organização curricular em áreas de conhecimento, e cada campo do saber deve adquirir 

dinamicidade e articulação, tanto entre suas disciplinas quanto entre as próprias áreas, 

possibilitando maior flexibilidade, pontos de interesse e metas comuns no que diz respeito à 

construção do conhecimento pelo estudante.  

Devem ser ofertadas experiências pedagógicas que atendam às necessidades imediatas 

dos alunos, e estas são de responsabilidades do coletivo dos profissionais que atuam no ciclo
6
: 

 

As necessidades imediatas de aprendizagem e desenvolvimento, decorrentes 

das experiências pedagógicas ofertadas, são de responsabilidade do coletivo 

dos profissionais que atuam no ciclo [...] é extremamente importante que a 

equipe gestora esteja atenta para garantir os horários coletivos — horas 

atividades (conforme artigos 36 a 39 da LC 50/1998), Sala do Educador, e 

outros — que sejam utilizados para estudos, análise de situações de 

aprendizagem (planejamento, estudo de casos, relato de práticas, gestão da 

classe...) e para produção de intervenções que contribuam para o avanço da 

aprendizagem e desenvolvimento do aluno (MATO GROSSO, 2013, p. 47). 

 

Especificamente nas publicações locais, alguns estudos chamam a atenção para a 

possibilidade da reorganização do tempo/espaços não garantirem uma alteração efetiva na 

aprendizagem dos alunos. Isso vem ao encontro com a questão norteadora desta pesquisa de 

que a cultura escolar herdada de modelos convencionais é mais forte nas práticas escolares, e, 

dessa forma, está arraigado nos valores e cotidiano de professores e alunos, talvez aí se 

                                                 
6
 O coletivo dos ciclos compreende: o professor regente, o professor articulador, o coordenador pedagógico, que 

tem a função de atender aos alunos que precisam superar os desafios de aprendizagem no processo de construção 

do conhecimento em seu percurso escolar. 
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encontre a resposta para a resistência de muitos professores as reformas curriculares, o medo 

do novo.  

Arruda (2011), Gomes (2012), Almeida (2011), Pereira (2011, 2009), Resende (2010), 

Jacomini (2010), Alencar (2006) são alguns autores que discutiram temas relacionados com a 

implantação e perspectivas da reorganização das escolas por ciclos de formação em Mato 

Grosso enquanto inovação curricular. O foco na reorganização do tempo é o aluno, visando à 

aprendizagem humana e, assim, a concepção de tempo é a que acompanhe os processos de 

aprendizagem e de ensino tal como estes ocorrem na espécie humana, “evitando as rupturas 

criadas sempre que interrompemos uma explicação, uma atividade, um processo de reflexão 

por causa da forma rígida como o tempo é distribuído no dia-a-dia [sic] da escola” (LIMA, 

1998). 

Andrade (2013) teve como objeto de estudo o processo de produção da política 

curricular para a Escola Organizada por Ciclos de Formação da rede estadual de Mato Grosso, 

destacando as articulações, os discursos e os significantes presentes nesse processo. Concluiu 

que a política curricular proposta pela Seduc/MT não levou em consideração as concepções 

dos Ciclos de Formação que deveriam nortear toda a formulação de políticas de currículo para 

essa forma de organização escolar. É necessário que os professores compreendam quais as 

intencionalidades presentes na nova política curricular que traz concepções tecnicistas para 

produzirem suas próprias políticas curriculares que rompam com essa lógica.  

Amaral (2006) investigou a avaliação da aprendizagem na escola ciclada de Mato 

Grosso: o caso dos relatórios descritivos de avaliação, e constatou as dificuldades e 

contradições vividas pelos professores ao produzirem os relatórios e a presença da avaliação 

informal no processo avaliativo, o que demonstra que a mudança no formato da avaliação 

nem sempre é garantia de uma prática mais justa e transparente. 

Em sua investigação, Andruchak (2007) buscou compreender se a “formação de 

professores promovida no curso de Pedagogia contribui para formar profissionais que possam 

implementar práticas curriculares na perspectiva da escola organizada por ciclos”. A autora 

evidenciou as dificuldades que os professores-formadores enfrentam em sua prática educativa 

revelando que ainda não introduziram de forma efetiva, em suas concepções e práticas 

formativas, as mudanças requeridas atualmente com essa organização escolar implantada no 

sistema Estadual de ensino de Mato Grosso. 

Tem se implantado desde o ano de 1998 os Centros de Formação e Atualização para 

os professores (Cefapros), que é considerado fundamental para a implantação da escola de 

ciclo.  
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  Um dos principais aspectos levantados nas pesquisas consultadas foi a progressão 

automática que os ciclos de formação advoga. Demo (1998), por exemplo, apontou os riscos 

dessa “nova” tendência oficial de introduzir a progressão continuada na escola básica na 

medida em que ela escamoteia a falta de aprendizagem, levando a escola pública a ser 

considerada “coisa pobre para os pobres”. Para esse autor, o princípio de que o aluno deva 

aprender sem repetir é diferente de camuflar a aprendizagem para que ele possa avançar sem 

aprender. 

A progressão continuada assim como a formação humana e integral é herdeira da 

concepção de escola como compensadora das desigualdades sociais. É uma nova forma de 

organização escolar e avaliação e se espera que a escola encontre diferentes formas de ensinar 

de forma que seja assegurada a aprendizagem e o progresso intra e interciclos. 

Segundo Bertagna (2003), a progressão continuada extrapola a compreensão da 

aprovação automática no sentido de norma administrativa e contempla o aspecto pedagógico; 

acredita que toda criança pode aprender, de forma que: 

 

sempre ocorrerá progresso de aprendizagem mesmo que em níveis 

diferentes. Atrelada a essa concepção está o respeito ao ritmo de 

aprendizagem [...] Cada qual tem o direito de se desenvolver no seu ritmo 

natural e a escola, portanto, deve garantir a aprendizagem do aluno 
(BERTAGNA, 2003, p.79-81). 

 

 

Conforme o autor supracitado, na progressão continuada, a criança avança em seu 

percurso escolar em razão de ter se apropriado pela ação da escola, de novas formas de 

pensar, sentir e agir. Na promoção automática, a criança permanece na unidade escolar, 

independente de progressos terem sido alcançados. 

Os tipos de progressão prevista nas orientações da Seduc (MATO GROSSO, 2013) 

preveem um percurso de aprendizagem dos alunos e devem ser selecionados bimestralmente 

no sistema, e podem ser: Progressão Simples (PS): quando o aluno desenvolve suas 

experiências de aprendizagem sem apresentar desafios ou necessidades de apoio, em todas as 

áreas de conhecimento. Progressão com Plano de Apoio Pedagógico (PPAP): quando o aluno 

precisa de apoio pedagógico, seja pelo professor regente da turma em suas horas atividades, 

seja pelo professor articulador, com intervenções pedagógicas necessárias a atender suas 

necessidades individuais de aprendizagem. Progressão com Apoio de Serviço Especializado 

(PASE): quando o aluno precisa de uma avaliação e acompanhamento especializado, 

necessitando de um plano de apoio individualizado que lhe proporcione condições de 
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superação dos desafios e um suporte profissional específico à sua aprendizagem e progressão. 

Progressão com Pendência de Frequência (PPF): quando a frequência do aluno à escola for 

insuficiente para que a escola proceda com a avaliação do seu percurso de aprendizagem. As 

faltas serão registradas continuamente no sistema e será utilizada a sigla PPF
7
 no relatório 

descritivo.  

Os processos avaliativos descritivos e coletivos devem ser previstos no Projeto 

Pedagógico e no Regimento Escolar das unidades escolares. 

A “promoção automática” ou “não reprovação” não resolve os problemas, mas o fato 

de o aluno permanecer por um ou dois anos na escola já representa um aspecto bem mais 

positivo do que a evasão e desistência que foi o grande fantasma da educação. 

Autores que defendem os ciclos e a progressão continuada, como Firme (1994) e 

Oliveira (1998), propõem medidas semelhantes às sugeridas por Demo para assegurar a 

qualidade do ensino dentro do regime seriado, o que indica, segundo Barreto e Mitrulis 

(1999), serem as preocupações básicas no fundo as mesmas. 

Tais alternativas para garantir a qualidade do ensino seriam a centralização do 

processo pedagógico na aprendizagem do aluno envolvendo toda a escola; a capacitação 

continuada dos docentes; a organização de processos avaliativos consequentes submetendo a 

escola à heteroavaliação; a busca do apoio dos pais e da comunidade em geral; a organização 

de laboratórios de aprendizagem e a promoção de eventos motivadores (DEMO, 1998). A 

política educacional prevê também a organização das Turmas de Superação
8
, entendida como 

necessária para possibilitar os ajustes em relação à correção de fluxos e segundo consta nas 

orientações curriculares da Seduc (MATO GROSSO, 2013): 

 

A Sala de Superação é uma estratégia de intervenção pedagógica para 

garantir a melhoria no processo de ensino-aprendizagem do aluno, que se 

encontra fora do ciclo correspondente a sua idade e fase de desenvolvimento 

humano, buscando dessa forma assegurar a enturmação, sua permanência 

com seus pares de idade e o sucesso no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

 

                                                 
7
 Quando esse conceito for lançado o sistema exigirá do professor o lançamento das medidas adotadas pela 

escola para localizar os alunos infrequentes, registrar na Ficha de Comunicação de Aluno Infrequente (Ficai), 

conforme documento encaminhado aos assessores pela Coordenadoria de Projetos Educativos/Seduc. 
8
 A organização e a estrutura do trabalho pedagógico a serem desenvolvidas na sala de Superação estão 

fundamentadas nas legislações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDB Nº 9.394/96, em seu 

artigo 24; na Resolução Nº 262/2002/CEEMT. 

 



53 

 

 

No panorama das discussões sobre os tempos educativos, seja com relação aos ciclos, 

ou escola de tempo integral, percebe-se que estes ainda não podem ser considerados 

consolidados como estruturas e práticas inovadoras. Parece haver um relativo consenso de que 

a escola de ciclos veio para ficar, principalmente nas redes em que estão instalados há mais 

tempo, o que não se pode afirmar é que se trata de um novo modo de operar na escola, pelas 

condições em que ocorrem ou pelas práticas que operam na concepção de escola seriada cujos 

fundamentos não permitem reconhecer tais experiências como inovadoras.  

Ao final da revisão da literatura sobre o tema proposto, percebe-se uma desvalorização 

de certas credenciais educacionais em detrimento de outras, consideradas “novas”. Seguindo 

raciocínio de Bourdieu, esse conjunto de práticas seguiu trajetórias independentes, mas 

acabaram encontrando-se num certo ponto produzindo uma quebra nos padrões existentes até 

o momento. Para Popkewitz (1997, p.32) “o ajuste é resultado de uma conjunção — não de 

uma evolução ou da necessidade”. Bourdieu explica essa conjunção analisando as relações de 

poder das academias francesas, analisando a diferença entre “capital cultural” e “capital 

intelectual”. 

Os tempos escolares, embora naturalmente “naturalizados”, foi ao longo da história 

transformados, são dinâmicas construídas no cotidiano das ações, e dessa forma pode ser 

constantemente revisto como outras categorias que sustentam o campo educacional. Como 

destaca Popkewitz (1997), tira-se o foco do indivíduo como objeto de estudo e dirige-se 

atenção às relações de poder e as descontinuidades na prática e no conhecimento institucional, 

levando-se em conta “os objetos que formam nosso presente, as práticas e discursos sobre os 

quais as atividades diárias e o pensamento individual são estabelecidos” (p. 32). 

A produção de inovações é concebida como o resultado das rupturas e modificações 

nas rotinas, hábitos e padrões existentes, mas geralmente considera-se a estrutura dos tempos 

escolares como um conjunto de relações construídas histórica e socialmente, e não como um 

objeto com qualidades estáveis e inflexíveis, como poderá ser visto nas próximas seções desta 

tese.  

Ao apresentar a abrangência da noção de tempos escolares, o presente estudo incita a 

possibilidade da busca de inovações políticas e pedagógicas que produzam alternativas aos 

tempos escolares vigentes. Foram incluídos na presente revisão, teses, dissertações e artigos 

científicos, sendo observado o objeto de investigação de seus autores e as principais 

conclusões dos referidos estudos, no intuito de buscar acatar as recomendações contidas nas 

pesquisas.  (ver quadro no apêndice 1).  
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SEÇÃO 2 

 

O CURRÍCULO NA ORGANIZAÇÃO DE TEMPOS E ESPAÇOS 

ESCOLARES 

 
“O currículo deve tornar as crianças cidadãos 

solidários, colaboradores e responsáveis, levando-as 

a ter as experiências adequadas, sendo reconhecidas 

enquanto cidadãos enquanto se educam” 

 (José Gimeno Sacristán) 

 

 

Nesta seção, analisam-se as relações entre a escola e sociedade por meio de uma 

incursão no campo da história do currículo para contextualizar a produção e a afirmação da 

organização do tempo traduzidos em rotinas, verificando como essa prática cultural 

constituiu-se.  

Nas últimas décadas do século XX, ocorreram amplas e profundas transformações 

econômicas, sociais e culturais em âmbito mundial. Trata-se de mudanças que se dão num 

conjunto de práticas sociais — e correlatas percepções e saberes e são da ordem da cultura, da 

economia, da política, da ética, da estética, da educação etc. A globalização — um fenômeno 

tipicamente contemporâneo — ao mesmo tempo em que enfraquece as fronteiras físicas, 

multiplica os bloqueios. A reorganização das forças de produção a partir do modelo do 

trabalho imaterial tem mudado as relações de trabalho. 

Nessa gama de acontecimentos, surgem as novas configurações do trabalho docente, 

atreladas às concepções sobre o papel da educação escolar. Observa-se o currículo 

materializado nas práticas escolares em complexas relações com o sujeito escolar. Esse 

entendimento é fundamental para revigorar o diálogo sobre o sentido e o significado das 

instituições escolares e de como podem ser reconstruídas mais democraticamente, de forma 

que todos os grupos sociais se sintam representados no currículo escolar com igual 

oportunidade. Sem esquecer que “Sem um passado representado pelos ritos, pelas tradições e 

pela memória, não pode haver raízes, e sem raízes, os seres humanos se veem condenados a 

ficarem isolados no tempo; sendo muito fácil, então, passarem desse isolamento à 

autodestruição” (NISBET, apud SACRISTÁN, 1999, p. 152). 

Considerando o reconhecimento de que todo ser humano tem direito à educação, a 

realização desta deve ser feita por meio da escolarização universal, mais especificamente a 
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partir do século XIX. É dotada de conteúdos e se constitui em uma das realizações culturais 

mais importantes nas sociedades ocidentais. No entanto, uma questão que tem sido recorrente 

é saber como a escola pode sobreviver na imprevisibilidade dos acontecimentos. O que será 

legitimado pela/na escola enquanto instituição que deve garantir a escolarização a todos, 

enfim, que a escola temos e qual podemos ter? Tais reflexões implicam dizer que as 

tendências democráticas precisam ser cultivadas, conectadas umas as outras, e ampliadas.  

Isso implica interrogar principalmente o princípio organizador do funcionamento do 

ensino, a hora da aula (qualquer que seja a sua duração). Pensa-se ser interessante investigar 

se os períodos escolares que recortam a vida pedagógica numa sucessão de horas de aulas são 

adaptados às necessidades atuais do ensino e ao respeito dos ritmos de aprendizagem de cada 

aluno. O que se verifica é que o tempo escolar não é igualmente submetido à dura 

concorrência do tempo “livre” das crianças e adolescentes. A escola parece não saber 

enfrentar essa situação, que tem dois caminhos: ou ela resiste e se reafirma como o tempo 

legítimo da transmissão de conhecimentos, ou ao contrário se descentraliza para se unir com 

os outros tempos educativos. E as implicações para a escola de uma ou de outra perspectiva 

são os drásticos insucessos dos alunos, pois se sentem fatigados e estão perdendo cada vez 

mais o interesse pela escola. 

Há a desconfiança por parte de alguns autores de que quatro horas diárias na escola, 

não seriam suficientes para o ensino de todo conteúdo educativo necessário ao primeiro grau
9
 

(PARO, 1988). Outros estudiosos do assunto reconhecem a escola de tempo integral como 

uma saída, mas alerta para o fato de se valorizar a socialização em detrimento da instrução 

(ARROYO, 1988).  

O tempo escolar tem íntima relação com ritmo e formação humana integral e seu 

poder de controle da qualidade da educação. A organização do tempo escolar deve 

necessariamente estar em inteira articulação com os outros tempos educativos do estudante, 

tendo no horizonte a educação e a formação ao longo de toda a vida. 

 

2.1. A escola e as novas exigências para o currículo na atualidade 

 

Qualquer discussão envolvendo o currículo escolar deve-se atentar para seu caráter 

político, pois conhecimentos, práticas e tipo de formação desejada são escolhidos em 

detrimento de outros projetos escolares, com outras finalidades. Esse fato em si certamente 

                                                 
9
 Ensino de 1º Grau era denominação na década de 1980 ao que no sistema de ensino atual se refere ao Ensino 

Fundamental da Escola Básica (1º ao 9º ano). 
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traz muitos desdobramentos em nossas salas de aula; mas não há aqui a indiferença ao caráter 

histórico excludente e discriminatório da instituição escolar, há a intenção de “evidenciar, nas 

contradições da sua proposta originária, a sua possibilidade emancipatória” (PONCE, 2009). 

Diante da complexidade dessa discussão, será feita uma breve retomada histórica para 

entender que o currículo, enquanto artefato escolar emerge ligado aos modos modernos de 

pensar, significar e usar o espaço e tempo. A palavra curriculum foi usada, segundo David 

Hamilton, por alguns educadores calvinistas do final do século XVI para designar uma 

sequência de estudos, ou seja, um curso inteiro de vários anos seguido por cada estudante. 

Deveria corporificar tanto disciplina (um sentido de coerência estrutural) quanto ordo (um 

sentido de sequência interna). Então, as entidades educacionais exibem tanto globalidade 

estrutural quanto completude sequencial e o curriculum deveriam não apenas ser “seguido”, 

mas, também, “completado”. Hamilton (1992) afirma que a emergência de curriculum trouxe 

um sentido maior de controle tanto ao ensino quanto à aprendizagem.  

Segundo o projeto moderno, o esclarecimento é alcançado pelo homem por meio do 

cultivo das suas faculdades, por meio da educação, e, em linhas gerais, pressupõe que pela 

educação o homem deverá ser: 

 

a) Disciplinado: disciplinar é procurar impedir que a animalidade prejudique 

o caráter humano, tanto no individuo como na sociedade [...] consiste em 

domar a selvageria; b) Tornar-se culto: A cultura abrange a instrução e 

vários conhecimentos. A cultura é criação da habilidade e esta é a posse de 

uma capacidade condizente com todos os fins que almejamos. Não 

determina por si mesma nenhum fim, mas deixa esse cuidado às 

circunstancias. A habilidade é de certo modo infinita, graças aos muitos fins; 

c) Cuidar para tornar o homem prudente, que ele permaneça em seu lugar na 

sociedade e que seja querido e tenha influencia. É uma espécie de cultura 

que se chama civilidade; d) Deve por fim cuidar da moralização. Não basta 

que o homem seja capaz de toda sorte de fins, mas também ter a disposição 

de escolher apenas os bons fins (KANT, 1999, p. 25-26). 
 

O que move a educação e dá sentido à prática e permeia os currículos têm relação com 

quatro fundamentos que Sacristán (1999) denomina “legado da modernidade” em educação 

para a escolarização atual, porque são os desafios básicos dos sistemas educativos herdado do 

projeto da modernidade, quais sejam: 

 

a) A reprodução ou transmissão da cultura objetiva — a tradição codificada 

disponível, formada pelo conhecimento, pelas formas estéticas, pelas 

diversas habilidades, etc. —, assim como a dos métodos para criá-las e as 

atitudes e os valores para revisar ou recriar tudo isso. b) O cuidado do 

desenvolvimento e a consolidação da personalidade global do sujeito 
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imaturo, deixado nas mãos da educação escolar (versão atualizada e 

suavizada do disciplinamento). c) A socialização desse sujeito dentro de um 

conjunto de valores de referência que reforcem comportamentos 

responsáveis como cidadão e membro de uma sociedade (sob a direção 

kantiana de uma moral autônoma, leiga). d) A preparação para sua 

participação eficiente nas atividades produtivas, reais ou possíveis, da 

sociedade presente e futura. Esses quatro grupos de causas são presididos 

por um princípio comum a todos eles: e) A ideia da universalização do que 

esses bens representam em condições de igualdade para todos, como ideal 

democrático. (p. 149) 

 

Em síntese, o indivíduo, produto da educação, seria o ser “culto”, “o bom cidadão”, 

com a personalidade adequadamente formada e o “bom trabalhador”. Decorre dizer que a 

escola presencia situações paradoxais no sentido de sua existência e funcionamento cujas 

pretensões à homogeneização e normalização, diante das questões, segundo Sacristán (1998), 

do “multiculturalismo concreto”. Conforme o autor a marginalização das minorias étnicas, 

raciais, da mulher, etc., de certa forma incentivam o questionamento ao “monolitismo” e ao 

“etnocentrismo cultural” da escolarização.  

As organizações temporais mais especificamente, são herdadas da escolarização 

prevista por Comênius:  

 

[...] a arte de ensinar nada mais exige, portanto, que uma habilidosa 

repartição do tempo, das matérias e do método. Se a conseguirmos 

estabelecer com exatidão, não será mais difícil ensinar tudo à juventude 

escolar, por mais numerosa que ela seja que imprimir, com letra 

elegantíssima, em máquinas tipográficas, mil folhas por dia, ou remover, 

com a máquina de Arquimedes, casas, torres ou qualquer outra espécie de 

pesos, ou atravessar num navio o oceano e atingir o novo mundo. E tudo 

andará com não menor prontidão que um relógio posto em movimento 

regular pelos seus pesos. E tão suave e agradavelmente como é suave e 

agradável o andamento de tal autômato (COMÊNIUS, 2002, p. 186). 

 

Para Comênius, a boa educação deve abranger todo o tempo do homem, desde a 

infância até a idade viril (24 anos), cada etapa da vida necessita um tipo específico de escola. 

Ainda afirma que as escolas devem ser divididas da seguinte maneira:  

 

Infância (0 a 6 anos): escola materna. Deve existir em todas as casas, tendo-

se como responsáveis os próprios pais; Puerícia (6 a 12 anos): escola 

primária ou escola da língua vernácula. Deve existir em todas as vilas e 

aldeias; Adolescência (12 a 18 anos): ginásio ou escola de latim. Deve existir 

em todas as cidades; Juventude (18 a 24 anos): academia e viagens. A 

academia deve existir em todos os reinos e nas províncias mais importantes. 
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Percebe-se uma diversidade de modelos de organização curricular que tem sua raiz nas 

concepções citadas, e o modelo seriado tem predomínio na educação brasileira. O tempo da 

escolarização é dividido em séries anuais, correspondentes ao ano letivo. Segundo Parente 

(2010, p. 148), ele foi sendo consolidado e tem como herança as principais características da 

escola tradicional, sistematizadas a partir da Idade Moderna. 

 

No modelo seriado, a estreita relação que se constrói entre a forma de 

organização da escola, a sequência de conteúdos do currículo escolar e a 

aprendizagem do aluno leva [sic] a determinadas conclusões sobre o próprio 

processo de desenvolvimento do educando, naturalizando criações temporais 

rígidas e que não se referem, necessariamente, à formação humana. Por sua 

característica seletiva e pelas concepções de educação que carrega, produziu 

[sic] inúmeros problemas na educação brasileira, entre eles a reprovação, a 

evasão escolar e a distorção idade-série, processos esses extremamente 

marcantes na vida do aluno (PARENTE, 2010, p. 148). 

 

 

Essa estrutura se naturalizou em nossas escolas e coaduna com a concepção de 

educação que culpa os alunos pro não se adequarem as demandas escolares e as práticas 

adjacentes, e são essas que vem se tentando superar, propondo de tempos em tempos 

alterações que ofereçam uma escolarização mais humana partindo da organização do tempo 

que tenham concepções de educação também mais humanas. 

Um fato que atinge diretamente a escola são as transformações da noção de tempo, já 

que esta foi pensada em um tempo contínuo e linear. Hoje, discute-se um tempo descontínuo, 

conforme conceito de Maffesoli (2003) um tempo pontilhista, marcado por descontinuidades, 

pelo ritmo das inovações, pela irrupção do acontecimento.  

A escola parece não dar mais conta de instrumentalizar os estudantes para agir no 

mundo de forma crítica e solidária. E tem sido nas contradições que a escola vem se virando 

para atender às diversidades e aos desafios de toda a natureza. Podem-se explicar tais 

conflitos ao fato de que “os grandes eixos da arquitetura da modernidade foram abalados: o 

Estado, a sociedade, a cultura, o trabalho e a subjetividade” (SACRISTÁN, 2007, p. 27-29). 

Os usos do tempo escolar se misturam os mais diversos fatores, tais como as 

determinações externas, o regime de trabalho dos profissionais, distribuição diferenciada das 

diversas matérias e atividades do currículo, distribuição de tempos imposta pelas atividades 

dominantes que são possíveis dentro da instituição escolar e, segundo Sacristán (1998, p. 

265), as diversas crenças sobre a educação da duração de uma atividade, o tempo máximo, 

que o cansaço do(a) aluno(a) e do(a) professor(a) tolera, o favorável ou não que é um 
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momento do dia e/ou da semana para determinadas áreas e atividades, etc. Frisa o autor que 

“uma distribuição do tempo é uma radiografia da ponderação de atividades”. 

Outro aspecto que não se pode desconsiderar é a relação entre o tempo e espaço, e 

essas categorias não são simples esquemas abstratos e, conforme Vinão Frago e Escolano 

(2001, p, 26), não são estruturas neutras nas quais deságua a ação escolar, não é apenas 

continente em que se acha a educação formal, isto é, “um cenário planificado a partir de 

pressupostos exclusivamente formais no qual se situam os atores que intervêm no processo 

ensino aprendizagem para executar um repertório de ações.” Assim, o espaço escolar reflete 

ao mesmo tempo as inovações pedagógicas tanto em suas concepções gerais como nos seus 

aspectos técnicos e “abrigam a liturgia acadêmica e estão dotados de significados e 

transmitem uma importante quantidade de estímulos, conteúdos e valores”. Para esses autores,  

 

A arquitetura escolar é também por si mesma um programa, uma espécie de 

discurso que institui na sua materialidade um sistema de valores, como os de 

ordem, disciplina e vigilância. Marcos para a aprendizagem sensorial e 

motora e toda uma semiologia que cobre diferentes símbolos estéticos, 

culturais e também ideológicos. (VINÃO FRAGO; ESCOLANO, 2001, 

p, 26).  

 

Para os autores todo espaço é um lugar percebido, e a percepção é um processo 

cultural, pois a ordenação do espaço escolar, sua configuração como lugar constitui um 

elemento significativo do currículo, independente de que aqueles que o habitam estejam, ou 

não, conscientes disso, e estas se dão segundo um modelo de organização educativa, método 

de ensino ou clima institucional que se pretenda adotar. Não se trata apenas de disposição 

material dos espaços, mas, também, de sua dimensão simbólica. Isso remete a impossibilidade 

de se fazer uma análise do tempo sem pensar em sua relação com espaço. Pode-se afirmar que 

as configurações de espaços e tempos curriculares são imputadas das subjetividades que se 

deseja formar.  

Percebem-se crises da escola e elaboração de propostas com a finalidade de se 

repensar o currículo escolar. Algumas experiências que se podem destacar é a escola de tempo 

integral; a organização por ciclos de formação humana e a proposta do currículo por 

competência entre outras, esta última, vem sendo implementada em escala mundial. 

Do ponto de vista do comportamento social, segundo Sacristán (2007), os processos de 

globalização impactam a educação, pois incide sobre as pessoas — maior individualismo, 

menor segurança social, novas formas de construção de identidades sobre os conteúdos do 
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currículo — ampliação, diversificação e instabilidade dos saberes significativos — e sobre as 

formas de aprender — novos, poderosos e atrativos canais de circulação de informação fora 

do âmbito escolar (p. 15-40). 

O desempenho escolar está relacionado com a exclusão/inclusão e com o tipo de 

sujeitos que se pretende constituir. São atrelados a mecanismos de controle traduzidos nas 

políticas de avaliação, cuja relação é intrínseca com o projeto social hegemônico ao qual 

serve. Para Apple (1989, p. 14), “nosso sistema educacional está sendo mais e mais envolvido 

na órbita ideológica do capital e suas necessidades”.  

Na concepção de currículo aqui adotada, tem-se consciência de que o currículo parece 

se encontrar na “névoa” das ambivalências, mas as possibilidades e horizontes sempre devem 

persistir:   

 

Tanto os elementos da cultura como os da educação são dinâmicos, não se 

prestam a cristalizações. No entanto, não há apenas fluidez entre eles. Para 

que a humanidade não comece sempre de um ponto zero é necessário eleger 

um legado a ser deixado de uma época para outra, de um povo para outro. 

Sem a reprodução seria um eterno recomeço, uma descontinuidade sem fim. 

Seria a própria negação do tempo histórico, quem sabe, o colapso das 

civilizações (PONCE, 2006, p. 07).  

 

Assim, o currículo que podemos oferecer aos nossos estudantes problematiza o 

modelo imposto pela filosofia iluminista, na medida em que esta aprisiona o sujeito a modelos 

mais “verdadeiros” e, ao contrário, procura evidenciar os vários matizes e as nuances das 

diversas formas de expressão cultural. E, embora consideremos o currículo uma arena de 

conflitos, “a própria dinâmica da produção de conhecimentos, pode contemplar a tradição sem 

promover a sua veneração, colocando-a em diálogo com outras culturas” (PONCE, 2006, p. 

08). 

A avaliação, aspecto subjacente à prática escolar, que julga e classifica em melhores e 

piores, deve ser esquecida, pois nessa concepção, é diagnóstica e contínua, deve possibilitar o 

replanejamento das aulas e atividades e oferecer aos alunos múltiplas oportunidades de 

aprendizagem, respeitando-se as diferenças individuais. 

 Na concepção de currículo abordado na presente tese, os professores não 

devem igualar o desigual e não procurar sempre modelos que os guie, pois entende que o 

currículo é processo coletivo que está em constante criação. O aluno tem que se autogovernar 

na perspectiva de respeito ao próximo. Essa postura marca a articulação entre cultura e 

política na negociação incessante para possibilitar novos pensamentos e ações. 
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É necessário que os educadores se percebam como capazes de inventar, criar, construir 

seus próprios caminhos a partir de sua própria realidade, sintam vontade de ir além de uma 

referência única. Isso implica referenciar os estudantes para viver o presente e tentar 

compreendê-lo, formar e informar, ser solidário. Para isso, é necessário que as histórias sejam 

reconstruídas, universalidades sejam problematizadas, no sentido do respeito às diferenças, 

leis sejam relidas, enfim, o habitual seja constantemente colocado em questão, sem, contudo, 

ser disperso e que tudo isso seja colocado também nos currículos de nossas escolas.  

É preciso medidas que direcionem os currículos escolares considerando:  

 

Aumentar as possibilidades e referências vitais das pessoas parta de onde 

partirem; Crescer e se abrir para mundos de referência mais amplos é uma 

possibilidade para todos, mesmo que o seja de maneira distinta e em medida 

desigual; Fundamentar nelas atitudes de tolerância no estudo das matérias, o 

que significa sua transformação; Incutir no aluno princípios de racionalidade 

na percepção do mundo, em suas relações com os demais e em suas 

atuações; Torná-lo consciente da complexidade do mundo, de sua 

diversidade e da relatividade da própria cultura, sem renunciar a valorizá-la 

também como sua: a de cada grupo, cultura, país, modo de vida... Capacitá-

lo para a deliberação democrática. (SACRISTÁN, 2007, p. 125). 
 

As orientações acima retomam alguns aspectos da herança iluminista, relativizados, 

considerando o direito à diferença e o reconhecimento da mudança como condição 

permanente da vida contemporânea. 

Não há grande preocupação com os ideais de justiça e equidade social, outra 

característica da modernidade que necessitaria ser recuperada, no sentido de não substituir o 

direito à igualdade pelo direito à diferença, mas, sim, redefinir, nas condições atuais, o que se 

entende por igualdade entre diferentes (CAMPOS, 2010). 

É fundamental, também, a constante busca pelo fortalecimento e autonomia das 

unidades escolares, em que estas construam de modo coletivo a sua organização didático-

pedagógica, ação que certamente possibilita o enfrentamento das dificuldades diárias.  

A educação humana e cidadã exige que o projeto político-pedagógico escolar 

enquanto processo busque um melhor uso do tempo, procurando qualificar a organização 

desses tempos escolares de professores, alunos e comunidade escolar. A participação e o 

diálogo devem ser princípios básicos das práticas cotidianas, o que exige a postura 

democrática de todos os componentes da comunidade escolar, ou seja, deve-se considerar a 

diversidade de culturas presentes no interior da escola e, segundo Paulo Freire (1959), o 
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diálogo é a matriz da democracia. Discutir condições de trabalho, formação continuada e 

outras pautas que possam beneficiar as práticas cotidianas. 

Nessa perspectiva, a construção coletiva é de todos e de cada um e ocorre em todas as 

etapas do projeto pedagógico — elaboração, execução e avaliação. O trabalho coletivo deve 

ser entendido como “algo a ser conquistado a médio e longo prazo, que exige disponibilidade 

de cada pessoa envolvida no processo. Exige mais: querer crescer, mudar, transformar; querer 

participar do processo de criação de uma nova escola, de uma nova sociedade” (FUSARI 

apud PONCE; LEITE, 2012, p. 07). 

A escola deve resistir ao máximo aos obstáculos que firam sua autonomia curricular. 

Entende-se resistência no sentido de Giroux (1986), como “o conjunto de práticas exercidas 

por grupos subordinados na tentativa de evitar o processo de dominação com o objetivo, claro 

ou não, de garantir sua identidade e cultura”. O currículo é, então, um campo de conflitos, que 

necessita constantemente reafirmar caminhos que visem contribuir para articular ações 

pedagógicas escolares dos vários níveis de ensino, desde a escola básica ate a educação 

superior, reconhecendo a escola como espaço do conhecimento, da solidariedade e do 

respeito, fundamentos para a educação cidadã.  

Essa perspectiva diz respeito, conforme Giroux e MacLaren (1995), ao funcionamento 

de uma pedagogia que precisamos e podemos ter: a que considera a diferença, o 

conhecimento, o poder e a política como partes integrantes daquilo que significa pensar e agir 

com coragem ética e cívica, sem ignorar a importância da educação como condição prévia 

para outras atividades políticas e as lutas em torno dos seus conteúdos, da forma e dos seus 

objetivos. Educadores politicamente comprometidos podem e devem ajudar a restaurar a 

memória coletiva de um povo, em favor da democracia sob todas as formas (APPLE, 1989). 

Feitas as discussões, pode-se dizer que em qualquer reorganização de tempos e 

espaços definidos pelo currículo escolar, estes não podem ser visto como uma ordem 

implacável e fixa. Ao contrário, deve levar em conta as dinâmicas cambiantes do mundo 

atual, de modo a permitir que o espaço-tempo seja “antes possibilidade que limite” (VINÃO 

FRAGO; ESCOLANO, 2001). Segundo os autores, deve-se considerar a escola em constante 

transformação que pertença menos ao mundo da mecânica e mais ao mundo da biologia, dos 

seres vivos. É desafio do educador compreender que sendo a escola construção cultural, “é 

simultaneamente energia que flui, se decompõe e se recompõe”, por isso a questão a perseguir 

é qual a organização espaço-tempo é condizente às exigências da educação contemporânea.  
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SEÇÃO 3 

 

TEMPO ENQUANTO FUNDAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

“Que é, pois, o tempo? (...) Se ninguém me 

perguntar, eu sei; se o quiser explicar a quem me 

fizer a pergunta, já não sei.” 

(Santo Agostinho) 

 

Refletir sobre o tempo e suas repercussões na vida da escola é sempre instigante. A 

questão que se faz é se os alunos individualmente precisam ter mais tempo letivo para 

melhorarem a sua aprendizagem, mas será que esse tempo não está abrigando a repetição do 

que se faz no tempo usual herdados de modelos escolares passados?  

Isso seria afirmar que, apesar das propostas de organizações inovadoras como “o ciclo 

de formação”, “escola integral” e outras, a escola continua repetindo o tempo usual, herança 

de modelos napoleônicos em suas rotinas pedagógicas, tempos desumanos que não vão ao 

encontro das reais necessidades dos sujeitos da educação. Como resolver essas questões, 

propor outros tempos, outras formas de se pensar e fazer didática escolar com outras 

configurações? Se for, quais a possibilidades de qualificarmos as práticas escolares de forma 

significativa para alunos e professores?  

Analisar com mais atenção o tempo enquanto fundamento da prática pedagógica 

requer uma reflexão sobre as percepções das experiências humanas do que chamamos 

“tempo” e suas transformações para compreender o ritmo escolar e tempo educativo e suas 

alterações nas reestruturações curriculares e, assim, vislumbrar outras possibilidades de 

configurações que se pode construir a partir dessa compreensão.  

Com base em Elias (1998) e Prigogine (1988), e ainda nos estudos de Parente (2006; 

2010), Barbosa (1996) e Ferreira e Arco-Verde (2001), localiza-se historicamente a gênese da 

noção de tempo que alia a rotina/cotidiano ao ritmo nas sociedades ocidentais e no campo da 

educação escolar. Ou seja, quais foram às condições políticas, históricas e culturais para a 

emergência e o engendramento de tais práticas e as suas condições de legitimação. Serão 

abordadas as compreensões de tempo para compreender a história social do tempo escolar 

considerado nesta tese como categoria fundamental nas práticas pedagógicas escolares. 
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Para esse empreendimento, é necessário trabalhar, também, com diferentes textos e 

clássicos da educação escolar. E, logo após, explorar a história dos processos sociais para 

entender as questões nas suas continuidades e rupturas nas diferentes reformas educacionais. 

 

3.1. O nascimento de um tempo, do nosso tempo 
 

Os homens demonstram grande dificuldade para precisar as questões relativas ao 

tempo como a escala temporal baseada nas “eras” e o nascimento do tempo. O início dos 

tempos mais usual conta os anos em função do “antes” e “depois” do “nascimento de Cristo” 

(a.C.; e d.C.). Na antiguidade, por exemplo, questões políticas levaram enumerar os anos em 

função de uma dinastia e da duração do reinado dos diferentes soberanos. A era mais longa foi 

a que contou os anos a partir do reinado do rei babilônico Nabonassar. Outra referência se dá 

a partir do momento em que os Estados e as Igrejas começaram a apresentar o caráter de um 

continuum evolutivo. Ptolomeu, segundo Elias (1998), retomou a era babilônica para construir 

seu modelo do universo físico, discutiu a relação do mundo físico e social para medir o 

tempo, e Einstein conservou o caráter sucessivo do tempo, mas pôs em dúvida seu caráter 

unidirecional.  

 A noção de tempo traz em seu bojo grandes questões relacionadas às inquietações do 

homem sobre sua própria origem e finitude. Tanto as dificuldades de reflexão quanto as 

tentativas de definição do tempo refletem, até hoje, as dúvidas formuladas em tempos 

remotos. Santo Agostinho na Antiguidade já meditava sobre o tempo. Quase um milênio 

depois, Kant levantou a tese de que o tempo e o espaço representariam uma síntese intelectual 

efetuada a priori, e essa forma de síntese faria parte da natureza humana, seria inata. Os 

físicos se servem de fórmulas matemáticas para medir o tempo, onde este tem papel de um 

“quantum” específico. Para Elias (1998), essa simplificação remete a uma pergunta que 

continua sem resposta: “como se pode medir uma coisa que não se pode perceber pelos 

sentidos? Uma hora é algo invisível”. 

 Aristóteles dizia que o tempo é o estudo do movimento — acrescenta na perspectiva 

do antes e do depois? Mas a partir de que se dá esta perspectiva do antes e do depois? 

Aristóteles não deu uma resposta: afirmou que talvez seja a alma que efetue a operação do 

contar (PRIGONINE, 1988, p. 20)  

Para Prigogine (1988), devemos considerar o tempo como aquilo que conduz ao 

homem e não o homem como o criador do tempo, e faz uma pergunta clássica: o tempo tem 
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um início? Dá a entender que o tempo é criação? Aristóteles concluiu a tese de que o tempo é 

eterno e que, na realidade, não se pode falar de um “seu início”. A tradição bíblica levou 

muitos filósofos a dizerem que o tempo foi criado num certo momento, como as outras 

criaturas (Moisés Maimônides). Sabe-se da crença num tempo eterno de outros pensadores, 

como Giordano Bruno ou Einsten. Prigogine discute outra perspectiva dessa situação e cita 

que a irreversibilidade, no contexto da mecânica clássica, é uma propriedade comum a todo o 

universo: todos envelhecemos na mesma direção.  

 

Também se pode conceber que um meu amigo rejuvenesça enquanto 

envelheço, ou que eu rejuvenesça enquanto ele envelhece. Mas isto não se 

verifica: parece que existe uma flecha do tempo comum a todo o universo, e 

é por isso que não poderemos deixar de falar de cosmologia (PRIGOGINE, 

1988, p. 36). 
 

 

Respondendo à questão do aparecimento do tempo no universo, no momento do Big 

Bang, Prigogine (1988) indica que o tempo precede o universo, é resultado de uma 

instabilidade que sucedeu a uma situação que a precedeu, assim, o universo terá resultado de 

uma mudança de fase em grande escala. 

Refletindo com o autor, diz-se que a questão do nascimento do tempo é muito 

complexa e, provavelmente, falamos do nosso tempo, que, por sua vez, nasceu com o nosso 

universo. Mas é o tempo em si... É um hábito, uma convenção que nos leva a contar o tempo a 

partir de um evento, como o nascimento de Cristo ou a Fundação de Roma, por exemplo. 

Se o Big Bang foi um fenômeno único, seus aspectos transcendentais escapam à 

ciência, e nessa lógica a vida também não corresponde a um fenômeno único, forma-se 

sempre que as circunstâncias sejam favoráveis, e sempre se formarão novos universos e em 

decorrência à afirmação de que o nascimento do nosso tempo não é do tempo. Já no vazio 

flutuante o tempo preexistia em estado potencial. 

Nesse sentido, somos tributários da nossa linguagem, e o tempo “não é a eternidade, 

nem o eterno retorno e isso não é somente irreversibilidade e evolução”. Para o autor, é 

preciso uma nova noção do tempo capaz de “transcender as categorias de devir e de 

eternidade”, é o velho problema entre sistema e individuo e a tentação da visão totalizante.  

 

Hoje, observamos o papel das microestruturas, das decisões individuais, das 

flutuações que se amplificam. O fato singular, individual, só se torna 

possível quando implicado nessa totalidade. [...] é o tempo potencial, um 

tempo que está sempre aqui, em estado latente, que não exige senão um 

fenômeno de flutuação para atualizar-se... O tempo não nasceu com o nosso 
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universo: o tempo precede a existência, e poderá fazer nascer outros 

universos (PRIGOGINE, 1988, p. 60). 

 

 

As concepções mitológicas são outras variações utilizadas para explicar a noção de 

tempo nas sociedades. É oportuno citar a história de Chrónos, Deus do tempo na mitologia 

grega, em que Zeus substitui de forma bastante astuta Chonos
10

 e passa assim a dominar as 

questões temporais.  

 

O mito constitui uma realidade antropológica fundamental, pois ele não só 

representa uma explicação sobre as origens do homem e do mundo em que 

vive, como traduz, por símbolos ricos de significados, o modo como um 

povo ou civilização entende e interpreta a existência. Se uma das 

características fundamentais do pensamento mítico é efetivamente a 

aceitação acrítica das narrativas e explicações que ele produz, será então 

extremamente difícil que uma sociedade reconheça seus próprios mitos 

como tais, pois isso significaria considerá-los de um ponto de vista crítico, 

de forma que eles passariam a ser identificados como mera ficção ou, se 

aceitos como verdadeiros, tornar-se-iam valores morais, religiosos ou éticos. 

Em qualquer caso, existe uma resistência individual e social a “desmascarar” 

o mito e a considerá-lo em seu caráter de linguagem simbólica (FERREIRA 

e ARCO-VERDE, 2001, p. 65). 

 

Vale destacar que houve um momento na história em que o homem procurou 

distinguir deuses e elementos naturais em sua luta para dominar a natureza e o mundo. E a 

partir daí passa a identificar-se com a própria natureza, reduzindo-a e classificando-a como 

parte de si. Os homens começam a determinar passivamente suas atividades numa perspectiva 

temporal e, segundo Elias (1998) pautando mais ou menos no ritmo das pulsões biológicas: 

come quando sente fome e deita quando sente cansado. Esses “ritmos biológicos são 

regulados e estruturados em função de uma organização social diferenciada, que obriga os 

homens a se disciplinarem, pautando seu relógio fisiológico num relógio social” (ELIAS, 

1998, p. 42). 

 A natureza durante longo tempo, conforme Elias (1998) foi considerada como a 

encarnação da “ordem” contrastando com a desordem caótica das sociedades; mas as 

dificuldades incessantes que esbarravam os autores de calendários ligavam-se ao fato de que a 

natureza não dava mais conta de atender as necessidades humanas.  

                                                 
10

 Chrónos representa o tempo objetivo, cronológico, contado, aparece na mitologia como o deus grego que representa o 

tempo. Incitado pela mãe e ajudado pelos irmãos, os titãs, castrou o pai (Urano, o céu), separando-o de sua mãe (Géia, a 

terra), e tornou-se o primeiro rei dos deuses. Teve seu reinado ameaçado pela profecia e um dos seus filhos o destronaria. 

Chrónos devorava todos os filhos que lhe dava sua mulher, Réia, até que esta lhe enganou e salvou Zeus. Ao crescer Zeus 

tomou o trono do pai e o expulsou do Olimpo, banindo-o para o lugar do tormento. Segundo a interpretação clássica, Chrónos 

simbolizava o tempo e por isso Zeus ao derrotá-lo conferiu imortalidade aos deuses. (Enciclopédia Barsa, 1999). 
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Assim, nas sociedades mais primitivas e durante muito tempo, os homens utilizavam 

do Sol (dia), da Lua (noite) e das estrelas para determinar os intervalos de tempos recorrentes 

ligados a sua vida social (descansar, dormir, acordar, caçar), mas à medida que as sociedades 

tornaram-se mais diferenciadas e por isso mais complexas, passaram a precisar de uma 

regulação temporal cada vez mais exata e sem variações. Quando passa a produzir seu 

alimento, por meio do domínio e da exploração da agricultura passa a uma determinação ativa 

do tempo obrigado pela própria necessidade prática de caráter social e contínuo da atividade.  

O quadro de referência temporal divididos em meses ou anos nem sempre existiu, 

houve épocas que esse quadro era percebido por meio de imagem de uma série de ancestrais, 

ou a celebração de uma festa em homenagem aos deuses.  

Foi uma longa evolução os processos de determinação do tempo, mas sempre remete a 

fluxos contínuos de acontecimentos de vida dos homens, e a dimensão de “quando” constitui 

aspectos centrais nas sequências temporais como vimos com Prigogine (1988). Segundo Elias 

(1998), se tudo ficasse imóvel, não se poderia falar de tempo, nem tampouco num universo 

que comportasse uma única sequência de mudanças, o que ele chama de “universo 

monódromo”. 

 

As perguntas referentes ao “quando” visam situar acontecimentos 

específicos em meio ao fluxo incessantes dos que lhes são semelhantes, a 

fixar limites que se materializam começos e fins em relação ao interior do 

fluxo, a distinguir um dado intervalo de outro, ou a compará-los do ponto de 

vista de seu respectivo comprimento ou “duração” [...] todas as coisas se 

produzem de acordo com o antes e o depois [...] os homens descobriram, e, 

mais tarde, elaboraram outras sequências contínuas de mudanças, passíveis 

de fornecer escalas de medição do tempo para eles mesmos e para suas 

sociedades [...] em sua tríplice qualidade de processos biológicos, sociais e 

pessoais (ELIAS, 1998, p. 59).  

 

Os calendários
11

 e relógios são processos de medição fabricados pelo homem como 

instrumentos de determinação do tempo que referenciam múltiplas atividades humanas. O 

desenvolvimento do calendário na história representa um exemplo de continuidade em longo 

prazo que caracteriza o desenvolvimento do conhecimento humano, bem como as dimensões 

da vida social que lhes estão ligadas (ELIAS, 1998, p. 152) 

Os relógios e os fenômenos sociais exercem na sociedade a mesma função no sentido 

de orientar os homens numa sucessão de processos sociais e físicos, ao mesmo tempo em que 

                                                 
11

 A palavra “calendário” remonta ao verbo calare, numa relação distante com o fato de que antigamente o 

sacerdote da aldeia da Nigéria determinava o momento em que uma lua nova era avistada. Assim, o termo 

calendae: “dias a serem proclamados” lembra a época em que um membro do clero percorria as ruas de Roma 

anunciando uma lua nova, e, portanto um novo mês (ELIAS, 1998, p. 152).  
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lhes servem, “de múltiplas maneiras, para harmonizar os comportamentos de uns para com os 

outros, assim como para adaptá-los a fenômenos naturais, ou seja, elaborados pelo homem” 

(ELIAS, 1998, p. 08). 

Conforme Ferreira e Arco-Verde (2001, p. 69) são comuns às manifestações do fim 

dos tempos, ou do apressar das horas, da aceleração da roda do tempo, talvez pela ilusão 

mítica de que se chegou ao fim de uma era e de que tudo precise ser retomado. Elas dão como 

exemplo os relógios que escorrem representados no famoso quadro “Persistência da 

Memória” (1931), de Salvador Dalí. Para as autoras, os relógios ilustram esse sentimento, 

lembrando ainda o tempo viscoso presente nos discursos pós-modernos em que o tempo é 

exato e incerto ao mesmo tempo. 

Não há como abordar o tempo físico separado do tempo social. O tempo físico, que 

nos remete ao Deus do tempo, Chrónos, diz respeito ao ritmo e a contagem do tempo que guia 

o mundo em dias, horas, minutos e, o tempo social, Kairós, o tempo vivido pelos homens
12

. 

Segundo Ferreira e Arco-Verde (2001) há os tempos individuais e coletivos, como 

também os “tempos cíclicos”, por exemplo, da infância, do trabalho, da velhice, do lazer. O 

tempo escolar insere-se nos tempos institucionalizados e exige uma definição própria em sua 

análise, pelas especificidades que o difere de outros tempos (p. 69). 

Da mesma forma que ocorreu diversidades de processos de determinação do tempo na 

história das sociedades, o tempo escolar passou por diferentes configurações e significados.  

 Na história da educação, houve todo um movimento que articulou “aluno” à 

“infância”, e Parente (2010) discute como se deu essa consolidação que se tornou natural pra 

todos nós. Para a autora, pode-se afirmar que “a Antiguidade, a Idade Média e a Idade 

Moderna articulavam a idade dos sujeitos aos tempos e às formas de educar.” (PARENTE, 

2010, p. 146). Ressalta não ser estranho afirmar que o aluno é uma construção social criada 

pelos adultos. Ao longo da história, a inserção das crianças nas escolas em idade específica 

levou à naturalização da associação da condição da infância à condição de aluno, segundo a 

autora, própria dos processos sociais e culturais que foram sendo construídos historicamente, 

oferecendo a certas situações um caráter aparentemente definitivo e estável. Pode-se ver com 

Sacristán (2005) que: 

 
A infância construiu em parte o aluno, e este construiu parcialmente a 

infância. As duas categorias pertencem e aludem a mundos nos quais se 

                                                 
12

 No grego bíblico Chrónos significaria: tempo do Dom, hora da graça, da salvação; tempo propício, dia da 

libertação; hora da “visitação”; momento em que “o anjo passa”; dia do Senhor; shabat; jubileu. Kairós 

representa o tempo subjetivo, vivencial. A junção de Chrónos e Kairós é traduzida pelo poema bíblico: Tudo tem 

o seu tempo (ASSMANN, 1998 apud FERREIRA; ARCO-VERDE, 2001, p. 7.). 
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separam os menores dos adultos (a infância da maturidade e o aluno da 

pessoa emancipada); isso constituiu uma característica das sociedades 

modernas: ser escolarizado é a forma natural de conceber aqueles que têm a 

condição infantil (p. 14). 

 

Considera-se o tempo escolar objeto de estudo desta tese o que Sacristán (1998) 

relaciona como sinônimo da rotina escolar: o horário, as regulações trabalhistas, o emprego do 

tempo, a sequência de ações, o trabalho dos adultos e das crianças, o plano diário, a rotina 

diária, a jornada, etc. 

O tempo escolar são os dispositivos de ordenamento dos ritmos e de organização do 

tempo escolar, em que este é determinante na regulação da vida dos alunos dentro e fora dos 

estabelecimentos de ensino.  

Segundo Barbosa (2006), as rotinas são desencadeadas pelos tempos educativos 

instituídos, como um ordenamento determinante, tornando-se uma categoria pedagógica 

central na educação escolar. Assim: 

 

operam com o objetivo de estruturar, organizar e sistematizar as ordens 

moral e formal — acentuando seus esforços na ordem moral — afinal, um 

dos principais papéis da escolarização inicial é o de transformar as crianças 

em alunos. Para desempenhar esse papel, as rotinas utiliza-se [sic] de rituais 

— cerimônias, castigos, imagem de condutas, caráter, modos valorizados de 

ser e proceder — que relacionam os indivíduos com a ordem social do 

grupo, criando um repertório de ações que são compartilhadas com todos e 

que dá o sentimento de pertencimento e de coesão ao grupo. A rotina 

desempenha um papel estruturante na construção da subjetividade de todos 

que estão submetidos a ela (BARBOSA, 2006, p. 60) 

 

Pode-se, assim dizer, que a rotina é poderoso instrumento de controle do tempo, do 

espaço, das atividades em geral e apresenta-se com a função de padronizar e regulamentar a 

vida dos adultos e das crianças. É possível alteração em seu uso, mas é preciso refletir no 

contexto em que se insere. Se partirmos das reflexões de Prigogine (1988) e Elias (1988) a 

noção de tempo está aberta a criação de múltiplos universos. Então a questão da naturalização 

do tempo escolar que atravessa o cotidiano de professores e alunos pode sempre ser 

revisitada. 

 Constata-se ainda que as considerações empresariais e médicas sobre os ritmos da 

criança nas diferentes fases do seu desenvolvimento tendem a monopolizar o debate sobre a 

questão do ritmo escolar. Por isso é preciso um exame mais profundo e uma avaliação mais 

cuidadosa e trabalhos em educação que avalie com mais rigor a organização e a utilização do 
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tempo a serviço do processo ensino-aprendizagem e do sucesso escolar dos alunos. Segundo 

Cavet (2011), nos trabalhos atuais: 

 

as reflexões sobre a organização do tempo escolar e sobre a articulação deste 

tempo com os outros tempos educativos da criança são colocadas em jogo 

como poderosas alavancas de ação sobre o sistema educativo, essenciais para 

fazer evoluir o projeto da escola na sociedade de hoje, voltada para a 

educação e a formação ao longo de toda a vida (p. 4). 

 

Quanto aos enfoques didáticos que influenciam as rotinas escolares e os processos 

ensino-aprendizagem situam a educação do indivíduo em sua construção, como um sujeito de 

relações inserido em uma cultura, em uma sociedade, em uma economia. Eles apresentam 

formas particulares de pensar e de expressar-se como também com proposições instrumentais 

em relação aos aspectos internos para o funcionamento institucional. Os aspectos didáticos 

mais comuns são os programas, as estratégias, os objetivos, avaliação, a definição dos usos do 

tempo e do espaço, sua organização, suas práticas, seus discursos, enfim, sua rotina. O tempo 

é parte integrante das organizações escolares. 

É preciso se atentar para aspectos como a exclusão que podem ocorrer com a 

ampliação do tempo escolar que Bourdieu (1998) discute como a “exclusão pelo interior” 

(exclusão branda e dissimulada responsabiliza o aluno pelo seu fracasso, já que lhe é dado 

inúmeras chances pela escola).  

Corsani (2003) indica que o tempo do capitalismo industrial era um tempo contínuo, 

linear, sempre repetindo o mesmo processo. A memória era corporal. Já o tempo do 

capitalismo cognitivo é um tempo descontínuo, marcado pela invenção. Segundo Maffesoli 

(2003), é um tempo pontilhista marcado por rupturas e descontinuidades, isto é, pelo ritmo 

das inovações, pela irrupção do acontecimento. A invenção torna o tempo descontínuo, rompe 

o vínculo entre dois pontos. Assim, vivemos atualmente um eterno presente, pois a invenção 

nos desconecta do passado e não permite que se preveja com alguma clareza o futuro. 

Assmann (1998) analisa que o tempo escolar além de trazer as marcas da sociedade, é 

um elemento próprio dessa cultura, por exemplo, internet e a TV digital. É o tempo das redes 

sociais — Facebook, Whatsapp, etc. —, que constitui o núcleo central e não pode ser 

ignoradas nas análises atuais da educação, dada a rapidez e quantidade de informações a que 

estão sujeitos (professores e alunos). Para o autor, parte da humanidade já convive com o 

tempo dos bits exatos, mas é um tempo sem fronteiras. Parece que o “próprio avanço 

científico-tecnológico leva a humanidade a navegar, surfar, flutuar” (apud FERREIRA; 

ARCO-VERDE 2001, p, 69). Nesse tempo, de sistemas operacionais requintados ao gosto do 
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consumidor, é a era da tecnologia digital cada vez mais avançada, com sujeitos cada vez mais 

ávidos por informações e tecnologia. Não há como não se tocar à entrada das tecnologias da 

informação e comunicação (TIC) na vida de todos os cidadãos. 

Conforme visto na presente tese, as rotinas — conjuntos de rituais pontuados no 

cotidiano escolar são concebidos como fundamentos essenciais nas subjetividades. O tempo 

escolar é um dos aspectos didáticos presentes nas proposições instrumentais inerentes aos 

aspectos internos que dão funcionamento institucional as escolas. A definição dos usos dos 

tempos educativos traz em seu bojo a organização, suas práticas e seus discursos, elementos 

estes inseridos em uma cultura especifica posta em movimento a todo o momento. 

Com essas considerações e o aprofundamento de leituras e autores diversos sobre o 

tema, partiu-se para o campo de pesquisa a fim de focar na questão inicial que gira em torno 

de analisar se os alunos precisam ou não de mais tempo letivo para melhorar a sua 

aprendizagem e de como esse tempo pode ser reorganizado com tal finalidade.  

Caberia então levantar como hipótese que, apesar das propostas de organizações 

inovadoras, a escola continua repetindo o tempo usual, segundo muitos estudiosos, herança do 

modelo napoleônico em suas rotinas pedagógicas e, muitas vezes, tempos desumanos, que 

não vão ao encontro das reais necessidades dos alunos. Como resolver essas questões, propor 

outros tempos, outras formas de se pensar e fazer didática escolar configura-se como 

problemática do presente estudo. 
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SEÇÃO 4 
 

SOBRE OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

4.1. O cotidiano escolar, o currículo e os tempos educativos, suas práticas e perspectivas: 

algumas possibilidades 

 

As discussões envolvendo os ritmos, tempos escolares, embora atual, têm implicações 

que vão além das instituições educacionais. Considerando a complexidade do tema e 

buscando repercussões concretas em suas pretensões de indicar outras dinâmicas para o tempo 

escolar, foi preciso cuidado especial na seleção da metodologia para possibilidades de 

respostas a tais questões. Os “rumos” tomados foram essenciais para garantir a confiabilidade 

dos resultados e o rigor metodológico, necessários ao trabalho científico, levando em 

consideração os propósitos da pesquisa. 

Esta seção consta da apresentação e análise dos dados resultantes da pesquisa proposta 

e realizada, trazendo algumas elucidações para a questão do tempo escolar presente em uma 

escola pública de educação básica do estado de Mato Grosso, tendo como “pano de fundo” a 

análise do tempo como fundamento da prática pedagógica. A princípio será feita a 

contextualização geral retomando a metodologia escolhida para encaminhar a pesquisa, 

detalhando as estratégias e a importância de sua relação com as análises dos dados e 

informações coletadas buscando responder se a reorganização do tempo melhora a 

aprendizagem, o que levará a compreender o tempo letivo necessário para melhorar a 

aprendizagem dos alunos e, a partir daí, propor alternativas de como esse tempo pode ser 

reorganizado com tal finalidade.  

 Serão apresentados e analisados os dados coletados, para que se possa conhecer o 

tema proposto em movimento destacando a dinamicidade em seu locus de acontecimento, o 

cotidiano escolar na visão de quem é responsável em sua condução, o professor. A seção 

consta, assim, da descrição do cenário da pesquisa, sujeitos envolvidos enfocando a descrição 

e análise partindo da aplicação dos instrumentos e coleta dos dados, que possibilitará 

descrever sobre o currículo praticado. Na análise dos dados, optou-se em categorizar em 

temas tendo como referência as entrevistas e as observações e, como procedimento de 

análises, utilizou-se a triangulação das informações com os teóricos estudados. 

 

 



73 

 

 

4.1.1. A escolha do tipo da pesquisa 

 

A pesquisa científica, enquanto fenômeno processual, conforme Demo (1989, p. 32), 

se concebida em uma visão dialética histórico-estrutural, é possível dar lugar adequado a 

parâmetros científicos formais, como é caso desta tese, tem características processuais ligadas 

ao devir histórico de vida concreta. Uma realidade histórico-estrutural cabe uma metodologia 

também histórico-estrutural. 

Alguns termos como produzir, novo, fidedigno e relevante devem nortear a pesquisa 

científica. Um conhecimento é fidedigno quando as respostas produzidas pela pesquisa são as 

melhores respostas possíveis, tendo em vista o referencial teórico, a metodologia empregada e 

as informações geradas. As respostas oferecidas pela pesquisa são tanto mais relevantes 

quanto mais elas avançarem o conhecimento teórico existente e/ou contribuírem para 

transformar a realidade existente e é fundamental entender que produzir é diferente de 

consumir conhecimentos.  

Optou-se pela pesquisa qualitativa, por esta ter particular relevância ao estudo das 

relações sociais. Seus aspectos essenciais consistem em:  

 

escolha adequada de métodos e teorias convenientes no reconhecimento e 

análise de diferentes perspectivas; nas reflexões dos pesquisadores a respeito 

de suas pesquisas como parte do processo de produção de conhecimento; e 

na variedade de abordagens e métodos (FLICK, 2009, p. 20, 23). 

 

Reconhece-se como qualitativa pelo tipo de pesquisa e estratégias que se recorreu para 

explorar o objeto, além de ter sido primordial o trabalho de campo, todos os dados recolhidos 

da realidade são:  

 

Ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas 

e as questões a investigar não se estabelecem mediante operacionalização de 

variáveis, sendo formulados com o objetivo de investigar os fenômenos em 

toda a sua complexidade e em contexto natural... À medida que recolhem os 

dados, as abordagens à investigação não é feita com o objetivo de responder 

a questões prévias ou de testar hipóteses... [importa] a compreensão dos 

comportamentos a partir da perspectivas dos sujeitos da investigação 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa apresenta algumas 

características que a diferencia de outras concepções de investigações.  
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Tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador 

como seu principal instrumento, supondo o contato direto e prolongado do 

pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada. Os 

dados coletados são predominantemente descritivos, e o material obtido é 

rico em descrições de pessoas, situações, acontecimentos; inclui transcrições 

de entrevistas e de depoimentos, fotografias, desenhos e extratos de vários 

tipos de documentos; a preocupação com o processo é muito maior do que 

com o produto; o significado que as pessoas dão as coisas e a sua vida são 

focos de atenção especial pelo pesquisador; a análise dos dados tende a 

seguir um processo indutivo, e se preocupa em retratar as perspectivas dos 

entrevistados (p. 47-51)  

 

Nessa perspectiva os investigadores qualitativos estão continuamente a questionar o 

sujeito da investigação para perceber sua experiência sobre o objeto em estudo. Estabelecem 

estratégias que lhes permitam tomar em consideração as experiências do ponto de vista do 

entrevistado. “O processo de condução de investigação qualitativa reflete uma espécie de 

diálogo entre os investigadores e os respectivos sujeitos, dado estes não serem abordados por 

aqueles de uma forma neutra” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 51). 

Pode-se ainda justificar a escolha pela pesquisa qualitativa, pois esta procura encontrar 

sentido do fenômeno situado num local em que ocorre e interpretar os significados que as 

pessoas dão a eles. Chizzotti (2011) é categórico:  

 

O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais 

que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os 

significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção 

sensível. Após este tirocínio, o autor interpreta e traduz em um texto, 

zelosamente escrito, com perspicácia e competência científicas, os 

significados patentes ou ocultos do seu objeto de pesquisa. (p. 28)  

 

A investigação dos fenômenos humanos é sempre saturada de razão, liberdade e 

vontade e possuem características específicas e, conforme Chizzotti (2011, p. 29), “criam e 

atribuem significados as coisas e pessoas nas interações sociais e estas podem ser descritas e 

analisadas, prescindindo de quantificações estatísticas”. 

 A abordagem qualitativa possibilita a utilização de variados métodos de pesquisa que 

a qualifiquem, e pela ampliação de meios e estilos (recursos linguísticos e gêneros literários) 

que permitem apresentar “de forma inovadora os resultados de pesquisa, criando um excitante 

universo de possibilidades” (CHIZZOTTI, 2011, p.29). 

A observação do cotidiano permitiu que se fizesse um verdadeiro mergulho nos 

pormenores das atividades escolares: 
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Não há outra maneira de se compreender a lógica do cotidiano senão 

sabendo que nela estamos inteiramente mergulhados [...]. Buscar entender, 

de maneira diferente do aprendido, as atividades do cotidiano escolar ou do 

cotidiano comum, exige que estejamos dispostos a ver além daquilo que os 

outros já viram e muito mais: que sejamos capazes de mergulhar 

inteiramente em uma determinada realidade buscando referências de sons, 

sendo capazes de engolir sentindo variedades de gostos, caminhar tocando 

coisas e pessoas e se deixando tocar por elas, cheirando os cheiros que a 

realidade vai colocando a cada ponto do caminho diário (ALVES, 1998, p. 

02). 

 

Cabe uma ressalva sobre a técnica da entrevista na coleta de dados na pesquisa 

qualitativa. Como as demais, deve ser devidamente selecionada e usada adequadamente para 

se obter resultados realmente fidedignos e a partir dos resultados vislumbrar intervenções e ou 

resoluções dos aspectos detectados apontados como problemáticos.  

Segundo Rosa e Arnoldi (2008), ao escolher a entrevista como técnica de coleta de 

dados, há uma série de fatores que devem ser previamente estabelecidos para evitar “conflitos 

metodológicos” e que envolvem além da preferência pela técnica para a coleta de informação, 

o conhecimento, a capacidade e a maneira como é aplicada pelo pesquisador. Tais passos 

podem garantir a validação dos resultados e imprimir significado à investigação, exigência 

decorrente da necessidade de sistematização e rigor que se busca na produção de 

conhecimentos. As autoras indicam alguns questionamentos que servem como passos para 

quem escolhe a entrevista, dos quais se destacam: 

 

a) o problema em questão será realmente solucionado através da 

contribuição da utilização dessa técnica; b) o entrevistador é um profundo 

conhecedor do tema sobre o qual fará questionamentos; c) o entrevistador 

está preparado psíquica e fisicamente para o desenvolvimento da entrevista; 

d) o entrevistador está capacitado para analisar e codificar corretamente os 

dados obtidos através das respostas, e com o devido discernimento; e) o 

entrevistador tem como proceder com adequação à seleção dos sujeitos para 

a entrevista e de maneira justificável (ROSA E ARNOLD, 2008, p. 14). 

 

Biasoli e Alves (1998) chamam a atenção de que se têm por meio da entrevista, 

informações sobre atitudes, sentimentos e valores subjacentes ao comportamento, o que 

significa que se pode ir além das descrições das ações, incorporando novas fontes para a 

interpretação dos resultados pelos próprios entrevistadores. A subjetividade deve ser levada 

em conta, pois poderá se transformar em dados relevantes para os resultados e os objetivos a 

serem alcançados (apud ROSA; ARNOLDI, 2008). 
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A entrevista tem o caráter interativo que a permeia mais que outros instrumentos de 

pesquisa que estabelecem relação hierárquica entre o pesquisador e o pesquisado. Segundo 

André (1986),  

 

a entrevista é uma poderosa arma de comunicação, e a relação que se cria é 

de interação, havendo uma atmosfera de influência recíproca entre quem 

pergunta e quem responde. Especialmente nas entrevistas não totalmente 

estruturadas, onde não há a imposição de uma ordem rígida de questões (p. 

33). 

 

No caso desta pesquisa, o entrevistado discorreu sobre o tema proposto com base em 

informações que ele detém e que é a verdadeira razão da entrevista. Na medida em que houve 

o clima de estímulo e aceitação mútua, as informações fluíram de maneira notável e autêntica 

(ANDRÉ, 1986, p. 34).  

  Os dados nesta pesquisa são considerados como um texto ou discurso a ser analisado. 

Para tanto, foi preciso atentar-se para algumas regras ao lidar com os resultados da pesquisa 

de forma que fosse garantido o rigor esperado. Sustenta-se em Bardin (1997, p. 31) ao indicar: 

“a exaustividade, não seletividade, representatividade, amostra, homogeneidade, critérios 

precisos de escolha, regra de pertinência, referenciação dos índices e elaboração de 

indicadores”. 

Esta pesquisa, pautada nas teorias críticas, assume o compromisso de identificar nos 

dados coletados um conjunto de ideias, um modo de pensar ou um corpo de conhecimentos 

expressos em uma comunicação textual ou verbal pelos sujeitos da pesquisa.  A análise crítica 

que ora se apresenta aproxima do que Chizzotti (2011) indica ter sido utilizado originalmente 

por Horkheimer, Adorno, Marcuse e outros intelectuais da Escola de Frankfurt, na década de 

20 do século passado em seus estudos. Os autores empreenderam uma crítica às instituições 

políticas e sociais que historicamente oprimem as pessoas, a fim de expor as formas culturais 

de opressão e oferecer os instrumentos para superar as opressões. Os pressupostos que 

embasam análises nesta direção:  

 

procuram analisar tanto as contradições da retórica igualitária, quanto às 

formas de dominação presentes no contexto social e nas formas culturais... 

Se preocupam em analisar os problemas de poder e justiça subjacentes às 

instituições sociais, às formas culturais ou discursivas... pretendem expor 

as forças que impedem os indivíduos de controlar suas vidas e suas decisões 

(CHIZZOTTI, 2011,p.127, grifo meu). 
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Nesse caso, a principal forma de controle é no “como” fazer, em detrimento do “por 

que” se faz, não há a preocupação com os valores que provocam certas ações. Para esses 

autores, o poder manipula formas complexas para dominar e manipular as consciências e 

garantir a hegemonia por intermédio das instituições sociais. Nesse processo, as formas 

culturais, a relação entre significado e significante, os rituais e discursos estão envoltos na 

ideologia dominante e moldam as práticas, os discursos e a própria realidade para garantir a 

subordinação (CHIZZOTTI, 2011, p. 127). 

Pesquisas desse tipo pretendem sempre encontrar a latência dos significados que uma 

leitura superficial não descobre. A riqueza está em usar uma profusão de processos para 

explorar todas as possibilidades que um texto possa oferecer. São variadas as técnicas usadas 

nas análises na perspectiva da investigação temática, mas depende do tipo de documento 

selecionado e do objetivo do pesquisador. Não há um modelo único, mas há algumas 

recomendações básicas para estabelecer algumas etapas de trabalho: 

 

1) Determinação do texto e especificação do tipo de documento; 2) objetivos 

e hipóteses; 3) análise descritiva em que se decompõe a comunicação em 

categorias — definição de categorias; unidade de análise; unidade de 

registro; unidades de numeração; indicadores; índice.; 4) análise de dados 

(CHIZZOTTI, 2011, p. 130-131).  

 

Assim, uma análise, no sentido aqui adotado, faz uma crítica à maneira como as 

políticas são implementadas levando-se em conta as particularidades e necessidades diárias e 

as dinâmicas que ocorre no interior da escola, que acabam comprometendo a autonomia e o 

desenvolvimento da educação cidadã e democrática. As análises serão pautadas nos seguintes 

referenciais: 

 

Todo pensamento é fundamentalmente mediado por relações de poder que 

são social e historicamente construídas. Os fatos nunca estão isolados do 

domínio dos valores ou separados de alguma forma de inscrição ideológica; 

a relação entre conceito e o objeto, entre o significante e o significado nunca 

é estável ou fixa, sempre mediadas por relações sociais de produção e 

consumo capitalista, a linguagem é central na formação da subjetividade... 

(KINCHELOE; MACLAREN, 2000 apud CHIZZOTTI, 2011, p. 128). 

 

A referência para a presente análise crítica dos dados considera a linguagem conectada 

com a estrutura social, procurando avaliar a função do discurso, sua ideologia na produção, 

manutenção e transformação das relações de poder, na tentativa de observar com mais 

profundidade os discursos dominantes e construir uma consciência crítica sobre eles. 
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Neste estudo, acabou examinando-se alguns efeitos das alterações introduzidas pela 

implantação dos ciclos na rede de ensino do estado de Mato Grosso, pois se considera os 

ciclos, os novos tempos escolares para efeito de análise em Mato Grosso. Segundo Parente 

(2010, p. 153) se por um lado, é na escola que ocorrem as inovações educacionais, por outro é 

a própria política que possibilita, em grande medida, que as condições materiais para as 

inovações se estabeleçam.  

 

Uma política que cria condições para inovações; uma escola que inova, ao 

aderir a uma política inovadora. E mesmo uma escola inovadora que 

impulsiona a formulação de uma política e uma política que inova 

justamente porque aderiu às inovações escolares (PARENTE, 2010, p. 153).  

 

Para a autora, as políticas que introduzem mudanças na organização dos anos 

escolares, como os ciclos, já contemplam muitas das recomendações expressas pelos 

resultados de pesquisas realizadas ao longo das duas últimas décadas, mas pesquisas que 

privilegiem o dia a dia da escola fazem-se relevantes; elas são fundamentais para entender os 

processos que ocorrem no interior da escola quando se alteram qualquer um dos aspectos 

didáticos que constitui o processo escolar. 

Foram realizadas observações em uma escola que atende aos nove anos de 

escolaridade do ensino fundamental, no que diz respeito à organização escolar e a relação dos 

professores com a proposta. Procurou-se identificar e compreender as questões que se 

colocam para o projeto educativo da escola, a partir da implementação do currículo, além de 

identificar e compreender as relações que os professores estabelecem com a escola e suas 

atitudes e postura a partir dessa proposta curricular. A descrição do percurso de pesquisa para 

a coleta de informações sobre o presente objeto de estudo será realizada a seguir. 

 

4.1.2. Contexto de pesquisa: os sujeitos, a escola e o currículo  

 

Optou-se em fazer a escolha dos sujeitos aleatoriamente, evitando pré-conceitos e 

escolhas tendenciosas pensando na possibilidade de ouvir diversas informações sobre as 

mesmas questões. Outra preocupação era a de não padronizar, ou passar a impressão de 

preterir este ou aquele sujeito e ter que ficar todo o tempo explicando o motivo da (não) 

escolha, e não se tinha o menor interesse em criar qualquer tipo de mal-estar com eles.  

Assim, os sujeitos desta pesquisa se constituem no total de quinze, os quais foram 

entrevistados, dez deles são atuantes na escola campo, local em que foi realizada a observação 
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da pesquisa, sendo: 01 professor de Ciências Biológicas (2º e 3º ciclo), 01 professor de 

História (2º e 3º ciclo e Ensino Médio), 01 professor de Geografia (2º e 3º ciclo), 03 

professores pedagogos (1º ciclo e 2º ciclo/séries iniciais), 01 professora de Educação Física 

(2º e 3º ciclo e Ensino Médio), 01 diretora, 01 coordenador pedagógico e 01 técnica 

administrativa. Os outros cinco entrevistados atuam em outras escolas estaduais do estado de 

Mato Grosso, sendo: 01 de Educação Física (2º e 3º ciclo e Ensino Médio), 01 de História (2º 

e 3º ciclo), 02 pedagogas (1º ciclo e 2º ciclo/séries iniciais) e 01 da área de Geografia (2º e 3º 

ciclo e Ensino Médio). Esses sujeitos foram escolhidos aleatoriamente com a intenção de 

verificar a percepção de professores de municípios e escolas diferentes para analisar a política 

no contexto do estado, além de analisar se a organização do tempo poderia estar relacionada 

com a administração escolar, em termos de qualidade no processo ensino aprendizagem. 

Desses entrevistados, apenas um deles é interino (contratado temporariamente), os 

demais são efetivos das diferentes áreas do conhecimento segundo a matriz curricular da rede 

pública. Atuam em séries e turnos distintos há mais de seis anos com a alteração curricular. 

Uma das entrevistadas, a diretora, em seu segundo mandato, é professora da área de História 

há mais de dez anos nessa escola. O coordenador entrevistado, da área de Geografia, tem mais 

de dez anos de atuação na rede pública. A técnica administrativa, embora esteja nessa função, 

também é professora efetiva, pedagoga, e está prestando serviço à biblioteca e em outro 

período atua como professora em escola municipal. As informações desses três também foram 

importantes para obter os dados pedagógicos-administrativos e técnicos da escola supracitada. 

Vale destacar que há um número significativo de professores efetivos em licença médica, ou 

desvio de função na própria escola, o que justifica a necessidade dos professores com 

contratos temporários, fazendo parte do quadro docente.  

Os outros cinco professores participantes da pesquisa, não atuantes na escola campo, 

foram contatados e aceitaram participar da pesquisa, respondendo à entrevista. Praticamente 

só atuaram na nova organização curricular e grande parte deles são pessoas bem mais jovens, 

com pouco tempo de atuação no magistério, o que, a primeira vista, seria opiniões diferentes 

sobre o objeto de estudo. Tais professores preenchem um perfil traçado no intuito de 

fornecerem respostas que permitam uma leitura mais criteriosa sobre o fenômeno tempo 

educativo em desenvolvimento nas escolas a partir de um projeto inovador desse tempo na 

visão de um dos protagonistas, o professor. Os professores apresentam uma faixa etária jovem 

para a carreira do magistério, e estão entre 25 e 30 anos, embora possuam experiência na área 

de atuação. A maioria dos entrevistados é do sexo feminino, naturais da região Centro-Oeste, 

especificamente do estado de Mato Grosso, embora tenha alguns de Goiás, e Mato Grosso do 
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Sul. Todos possuem nível superior, três têm pós-graduação latu sensu e apenas um deles tem 

mestrado. Vejamos o resultado traduzido no gráfico a seguir: 

 

Quadro do perfil dos entrevistados 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

 

Nas análises, os entrevistados serão identificados e discriminados com as letras do 

alfabeto — Professores A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L — a diretora será identificada como D2, 

a coordenadora será C2, e a técnica administrativa será F2. A escola campo também terá 

nome fictício de “Escola Costa e Costa” (ECCosta). No total, quinze entrevistas foram 

transcritas, apresentadas e analisadas à luz do objeto de estudo. 

Abordando o tema da pesquisa, as análises se voltarão à conexão entre o tempo 

educativo, considerando o cotidiano escolar, o currículo e a formação humana na tentativa de 

apontar elementos que deem mais significados e sentidos ao conhecimento escolar em termos 

de novas dinâmicas do tempo escolar, pois a escolha dos procedimentos para obter as 

informações é parte crucial do processo de pesquisar. 

A Escola Costa e Costa (ECCosta), locus da pesquisa, é uma escola da rede pública 

estadual localizada na zona urbana do município de Cáceres, que fica a 220 km da capital 

Cuiabá. É bem localizada, apesar de ser um bairro periférico, é próximo e de fácil acesso aos 

pontos centrais da cidade. Tem boa apreciação por parte da assessoria pedagógica local no 

tocante a recepção e vontade de inovar suas práticas, buscando melhorias para a comunidade 
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escolar. É uma das escolas mais antigas da cidade, tem 32 anos desde o decreto que 

oficializou sua fundação e seu último credenciamento e reconhecimento pelo Conselho 

Estadual de Educação de Mato Grosso data o ano de 2005. É de médio porte, atende à 

Educação Básica de Ensino Fundamental (Ciclo de formação humana) e EJA (Educação De 

Jovens e Adultos) e Ensino Médio Regular. No ano de 2001, teve salas anexas, que 

funcionavam como “extensões” para atender aos alunos da zona rural. 

A escola tem um ar bucólico, posiciona-se em frente a uma pracinha, onde funciona como 

quadra para as atividades de Educação Física, já que não tem quadra na escola, Na mesma 

quadra do outro lado da praça, tem uma igreja católica da comunidade, como todos os bairros 

da cidade. Não é um bairro violento, mas conhecido por seus eternos alagamentos quando 

chove. Os alunos, em sua grande maioria, são de classe média baixa a baixa. A maioria dos 

alunos é oriunda de famílias desestruturadas, mães solteiras, ou ainda “criados” por avós.  

Quanto às instalações físicas, não se apresenta com aparência de escola antiga, e encontra-

se meio depredada em sua fachada. Tem um espaço de 1.201,83m² de área construída. São 

dois pavilhões separados por corredores estreitos, com um total de 13 salas de aula. No 

pavilhão da frente, funciona toda a administração e já na entrada o primeiro bloco a secretaria 

da escola, que é uma sala pequena, com três mesas e uma salinha anexa para arquivo passivo, 

com armários de documentos. Também nessa ala da frente estão as salas da direção e 

coordenação, as quais funcionam anexas, ainda conta com um laboratório de informática e 

outro de ciências, uma biblioteca, que tem muitos livros espalhados pelo chão, já que os 

armários não cabem mais, uma sala do projeto “Educom.Rádio” (Educação com Rádio). Tem 

um pátio para recreação que separa as salas nesse pavilhão, seis banheiros para alunos, e dois 

para professores, um depósito para merenda escolar, uma cozinha com refeitório e uma 

cantina. No segundo pavilhão só funcionam as salas de aula.  

Está sendo adquirida uma área anexa, destinada à construção de 01 quadra poliesportiva, 

que, atualmente, é uma das maiores dificuldades da escola, já que fazem as atividades de 

Educação Física e recreação em um espaço ao ar livre, externo à escola, na pracinha do bairro. 

O maior agravante são as altas temperaturas que no dia a dia chega a 40 graus e, assim, os 

horários têm que ser sempre ou bem cedo ou nos finais das tardes, que é mais adequado e 

menos sol e calor. 

O quadro de profissionais tem atualmente 70 (setenta) professores atuantes em sala de 

aula na chamada sede, contando com a equipe. Desses 70, 47 são efetivos e 23, substitutos. 

Contando a equipe gestora, professores aposentados e ativos lotados na escola, chegam a um 

total de 78 professores. Têm 25 técnicos administrativos, apoio e limpeza, incluindo 
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merendeiras, vigias, secretária e agentes administrativos, sendo a maioria com ensino médio e 

os funcionários da secretaria possuem nível superior. 

Conta com vários recursos didáticos, como televisores, aparelhos de DVD, máquina 

fotográfica digital, retroprojetor, notebook, datashow e 26 computadores.  

 Consta no Projeto Pedagógico da Escola do ano de 2013 que sua filosofia é construir uma 

linha de ação político-pedagógica fundamentando-se em princípios que propiciem a 

construção da cidadania. Como extensão da discussão a respeito da formação, há que se 

pensar um formato que atenda os demais profissionais da educação, entendendo que esta se 

constituirá um instrumento possível para a efetivação do que se propõe sendo uma boa 

referência para a comunidade local, para o município e para o estado.  

Enquanto princípio espera-se que suas práticas sejam dinâmicas e inovadoras, 

promovendo ações para efetivar a participação e o engajamento de todos os envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem com a finalidade de valorização integral do ser humano. A 

intenção é criar condições para que o aluno tenha o conhecimento global efetivando a 

vivencia de valores, o acompanhamento no desenvolvimento teórico-prático e tecnológico, a 

valorização das competências e habilidades; a integração, a participação, a ética, priorizando 

ações participativas e autônomas com criatividade e criticidade. O educando deve criar seus 

referenciais resultantes de suas experiências pessoais e coletivas assegurando os princípios de 

justiça e solidariedade.  

Alguns elementos como trabalho coletivo, formação continuada dos profissionais, 

avaliação institucional, fortalecimento da participação dos pais, evasão no ensino noturno 

estão muito prejudicados na escola. Uma das maiores dificuldades são as jornadas de trabalho 

diferenciadas dos professores, não há consenso de horários, o que dificulta a integração entre 

eles. 

 

4.2. Pesquisa em movimento — estratégias de coleta de dados 
 

Objetivando “provocar o esclarecimento sobre a organização do tempo escolar e a 

qualidade desse tempo para a tomada de consciência” (CHIZZOTTI, 2001), realizou-se 

observações in loco e entrevistas semiestruturadas com os professores. 

As estratégias de observação e entrevista possibilitaram abordar de maneira detalhada 

e aprofundada, as questões do tempo escolar propostas, a organização do trabalho e as 

perspectivas dos docentes sobre tal organização e sua influencia na vida dos alunos.  
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Sendo a escola observada local em que se deu a primeira experiência como professora, 

procurou-se incorporar a condição de pesquisadora desde o momento que se pisou na escola. 

Constatou-se que tinha muitos profissionais que trabalharam na mesma época, alguns poucos 

se aposentaram, e outros estão em processo de aposentadoria. A diretora e o secretário foram 

conterrâneos, o que de certa forma acabou propiciando certa facilidade para explorar o 

ambiente escolar.   

Considerando que escolas têm ritmos próprios e exigem cuidados para analisá-los, 

procurou-se realizar a observação de forma também meticulosa em seus pormenores, em seu 

dia a dia, por 08 semanas, sendo 05 delas consecutivas, anotando num diário de campo todos 

os tempos das atividades traduzidas em horas, minutos e segundos. Foram observadas, ainda, 

04 turmas diferentes em sala de aulas em período integral, atentando-se à organização do 

tempo e suas estratégias de controle da vida dos estudantes e docentes. Dessas turmas, uma 

foi do 3º ano do 1º ciclo (3ª série), uma turma do 9º ano, 3º ano do 3º ciclo (8ª série), outra 

turma foi do 2º ano do 3º ciclo (7ª série) e por último uma turma do 3º ano do 3º ciclo (5ª 

série, 6º ano).  

A cada etapa de observação e também das entrevistas, tentou-se descrever o que 

representam as rotinas e o que é definido como tempo educativo para professores e alunos.  

O início do contato com a escola e a efetivação da pesquisa ocorreram a partir do mês 

de novembro de 2013 até o mês de março de 2014, havendo a permanência de tempo integral 

a partir de janeiro e alguns dias ao menos um período. No mês de dezembro houve o recesso 

natalino, e o mês de janeiro e meados de fevereiro transcorreram dando sequência ao 

calendário letivo, o que possibilitou a continuidade das observações nesse período. 

O que favoreceu o encaminhamento da pesquisa foi o momento peculiar por qual 

passava as escolas estaduais, retornando de um longo período de greve (46 dias), a greve mais 

longa e maior em termos de adesão dos últimos anos. A escola buscava cumprir calendários 

letivos de reposição, aulas aos sábado e aulas com horários estendidos. Com todos os 

agravantes, deveriam em curto espaço de tempo encerrar o ano letivo, já que estava 

terminando o ano civil e pensar no reinício do próximo ano letivo, com previsão de mais aulas 

sábados, copa do mundo, eleições, etc. Nesse contexto se deu a coleta de dados. Os momentos 

de ebulição serviram para enriquecer e trazer outros contornos ao objeto de pesquisa.  

Um passo importante foi à elaboração do cronograma de atividades para a pesquisa, 

contendo as minúcias das ações, situações, fatos, atividades e comportamentos. Materiais que 

seriam observados foram continuamente revistos a cada síntese feita ao final de um dia ou de 

um período. A elaboração dos relatórios diários foi um dos pontos mais importantes nessa 
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etapa, pois oportunizou a revisão contínua dos objetivos específicos e da efetivação da coleta 

de informações, abrindo possibilidades de redimensionamentos do objeto de estudo, assim 

como esclarecendo sobre o mesmo e pensando no que poderia ser realizado para explorar ao 

máximo o campo de pesquisa no tempo disponível. Com tantos acontecimentos relevantes em 

se tratando da questão exatamente do tempo, era o que mais se falava em todo canto da 

escola: “tempo”, “cumprir calendários”.  

Os coordenadores e diretora da escola realizaram um estudo sobre desempenho dos 

alunos do ensino fundamental e médio no ano letivo de 2013 a fim de saber como estava a 

situação em relação aos conhecimentos considerados básicos em Português e Matemática 

(alfabetização e as 04 operações). Os dados foram tabulados, e os resultados foram 

apresentados nos gráficos anexos nesta tese (ANEXOS. É mais um instrumento de análise 

fundamental sobre as implicações do currículo em ação; foram cruzados os dados com as 

respostas das entrevistas para tecer os principais argumentos ao presente estudo.  

Sobre os entrevistados, algumas dimensões preliminares foram consideradas não 

descartáveis, devido serem os interlocutores principais para fornecer as informações atinentes. 

Embora tenha sido acordado entre as partes, pesquisadora-entrevistado, sobre a preservação 

da identidade, principalmente o nome, somente alguns aspectos foram considerados nessa 

ocasião, apenas para destacar os tipos de profissionais que colocam em movimento as 

políticas educacionais nesse contexto histórico da realização da pesquisa, além do fato de 

posteriormente ter condições de traçar o perfil dos envolvidos. Foram consideradas as 

dimensões: idade, status social, situação familiar, gênero, prevalência econômica, origem 

regional. Quanto à situação da idade, colocou-se em períodos para que ficassem bem à 

vontade em revelá-la. 

Durante a pesquisa, escolhas e consequências tornam-se rotineiras. Em conversa 

informal com um dos coordenadores pedagógicos, foi-se escolhendo os professores que 

seriam entrevistados, levando-se em consideração os critérios iniciais, tempo de atuação no 

magistério, regime de trabalho. Outro cuidado foi a divisão deles por áreas de atuação, ou 

seja, escolher dois atuantes de cada área de conhecimento e ciclo de formação. Foram 

convidados informalmente e depois de aceita a participação foram seguidos os trâmites para a 

oficialização na pesquisa até a realização dela. 

 Todavia, o percurso mostrou o quanto é importante esclarecer objetivo, objeto de 

pesquisa, estando estes interconectados com a justificativa e os caminhos que se tenha em 

mente percorrer para o alcance da meta. O primeiro motivo diz respeito ao fato de como já se 

tinha “um tempo” participando do dia a dia da escola, por ocasião da observação, criou-se 
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uma expectativa sobre a entrevista, que todos sabiam que iria acontecer, e questionavam sobre 

quem seria, por que, quais os critérios de escolha, quem escolheu! Parecia haver uma 

preocupação com atividades que tem que dar opinião, demonstra certa timidez, “medo” em ter 

que falar isso, aquilo, sobre esta pessoa ou aquela. 

Com essa preocupação, traçou-se um roteiro para a entrevista (encontra-se nos 

apêndices desta tese) para proceder a entrevista, visando aos pormenores acerca do tema que 

pudesse complementar o circulo de informações. As observações haviam propiciado um 

cabedal rico que poderia fornecer muitos argumentos para responder a questão da pesquisa; 

mas, para aprofundar as informações que emergiram das observações, foram realizadas 

entrevistas, num misto de curiosidade, “checagem” para posterior confronto com as 

observações de alguns aspectos, considerou-se fundamental desenvolver a entrevista com os 

atores principais desta pesquisa. A partir daí poderia se construir o juízo de valor sobre a 

validação ou grau de satisfação da organização do tempo na escola da atualidade, que é objeto 

desse estudo. 

Foram então realizadas as entrevistas buscando a contribuições para “fechar” as 

informações advindas dos professores de forma a contribuir realmente para se dar 

prosseguimento ao processo de coleta de dados.  

A escolha dos sujeitos foi influenciada pela vasta experiência na educação; as 

ansiedades compartilhadas na escola antes e durante a ocasião da observação, as 

compatibilidades entre pesquisadora e comunidade escolar quanto às angustias, dúvidas, 

dissabores com a escola de modo geral. O olhar e o compromisso enquanto pesquisadora teria 

que falar mais alto, afinal esse era o objetivo de estar ali naquele lugar, naquele momento. 

Após longos dias de reflexão e estudos sistemáticos sobre os desdobramentos do tema 

ocasionados por fatos, ou situações observados na vida cotidiana da escola, foi-se elaborando 

as questões com todo o cuidado. Não foi fácil, pois é nesse momento que inúmeras dúvidas 

surgem, e importa muito esclarecer sobre o que realmente se quer saber, quais as respostas é 

preciso, ou quais as respostas cabíveis, ou se estas realmente trarão as respostas que se precisa 

para “desvelar” o objeto de pesquisa. 

A maior preocupação é se pensar no rigor necessário ao mesmo tempo em que não terá 

como voltar atrás no tocante às respostas para atender o objetivo que se tenha. Após rever 

teses, dissertações e artigos sobre a temática, e o próprio percurso feito até aqui, foi-se tendo 

vários insights de onde poderia partir para elaborar tais questões para a entrevista. Por meio 

de “viagens” pelo site do MEC, revisão dos questionários que foram aplicados no último 

Saeb, encontrou-se muitas pistas para prosseguir montando o instrumental. Foram consultados 
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os PCNs, as Orientações Curriculares de Mato Grosso, e a necessária revisão, desta vez, mais 

interessada em captar o que se espera na proposta curricular que seja feito para que seus 

objetivos sejam alcançados no cotidiano da escola, por quem faz a escola.  

Foi importante considerar questões diretamente voltadas a analisar a relação entre 

currículo e organização dos tempos, no caso específico dos ciclos. Além da sequenciação dos 

conteúdos — a ordenação do tempo em que serão estudadas, questões curriculares 

relacionadas à concepção de conhecimento, que está diretamente relacionada à função social 

da escola, bem como, questões relativas à metodologia e avaliação também se considerou 

importantes, pois estaria falando de um novo modelo de escolaridade no cotidiano de uma 

escola. 

Durante esse sofrível e ao mesmo tempo prazeroso percurso da pesquisa, houve vários 

fatos que deixam o humor e a vida em um pico, ora muito feliz, quando se consegue uma 

resposta positiva para participar da pesquisa, que se sente pelo olhar de satisfação ao ser 

convidada e aceitar de imediato participar da pesquisa.  

Esses foram os bons momentos, houve, também, alguns obstáculos que chegaram a 

travar os passos e o pensamento, embora seja grande a vontade de desvendar o objeto. Um 

dos percalços foi uma professora que ficou reclamando do número de pesquisadores que 

aparecem na escola e nunca se vê o resultado real dessas pesquisas, ou contribuições 

concretas para o dia a dia. Nessa mesma direção, outra, com 22 anos de carreira, fez tão pouco 

caso, disse em bom tom que “não tem vontade de participar mais de nenhuma pesquisa, pois 

não acredita em uma “guinada” na educação, aluno não respeita professor, famílias acham que 

a escola é “depósito de malandros”, o governo espera que os professores sejam os redentores 

da sociedade!” Parecia desanimada com tudo, estressada e disse estar esperando publicação de 

desvio de função, porque não tem condições psicológicas de encarar uma sala de aula mais e, 

assim pretende ficar até se aposentar. 

Outras situações, diretora, professores e entrevistados que marcavam e na última hora 

aparecia outro compromisso e avisavam que não poderiam comparecer. Percebia-se uma 

“fuga” que representava em simples acúmulo de atividades para o período ou mesmo falta de 

vontade em querer participar ou responder as questões. 

O secretário da escola, funcionário antigo na rede estadual, não quis participar da 

entrevista, só dava informações se não estivesse gravando ou filmando, então, só conversas 

informais, mas mesmo assim suas informações foram muito valiosas. As informações que 

passou tornaram-se oficiais sob o ponto de vista técnico-administrativo. Contou-se ainda com 

complementações de mais duas funcionárias, também da secretaria da escola, que atendiam 
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entre um café e outro. Houve também momentos bem inusitados para conseguir, por exemplo, 

o calendário escolar. Teve que se ficar assessorando os funcionários na secretaria no 

atendimento, pois estavam em plena época de matrícula. Depois de muita persistência, 

conseguiu-se a cópia do documento. Na verdade não se sabe se o secretário não queria 

disponibilizar, ou se não conseguia encontrar o documento. Da primeira vez, ele disse que 

ficava com os coordenadores pedagógicos, junto de todos os outros documentos solicitados 

— Projeto Político Pedagógico (PPP), Regimento e Calendários escolares desde 2011.  

O coordenador cedeu uma cópia, mas era uma cópia de péssima qualidade, a tinta da 

impressora estava no final e os dados que precisavam ser observados, totalmente ilegíveis. 

Após conquistar outra funcionária, ela conseguiu arrumar, uma cópia mais legível, desta vez 

com o secretário da escola, on-line ninguém pode disponibilizar.  

O período noturno é mais tranquilo, funcionam o ensino médio e o Ensino de Jovens e 

Adultos (EJA); os alunos são mais velhos. Foi o período que se conseguiu mais informações 

com os funcionários e até mesmo com o coordenador e diretora. Aliás, foi preciso ajudar a 

fazer matrículas para conseguir a entrevista com a diretora, já que havia falta de funcionários, 

e ela mesma realizava a atividade. Ao parar um pouco o fluxo de matrículas, e ela ter atendido 

os casos mais urgentes da escola, concedeu a entrevista, que não podia ser muito demorada, 

pois segundo ela “ainda tinha muita gente agendada e muita coisa a ser feita na escola”.  

Assim, procurou-se marcar as entrevistas no contraturno do horário de aulas dos 

envolvidos, que ficaram divididos por área de atuação, em que se procurou escolher 

professores das séries iniciais, intermediárias e finais. 

Depois da seleção das questões, procurou-se marcar um horário compatível de forma 

individualizada, já que precisaria de tempo e espaço adequado para procedê-las. Todas as 

entrevistas foram feitas na própria escola em comum acordo com os professores, na ampla 

sala de vídeo, meio escura, mas bem ventilada; o importante que o ambiente tinha o clima de 

silêncio e isolamento quase total, propício para realizar a entrevista. Foram realizadas no 

horário do contraturno dos entrevistados e algumas após terem cumprido suas atividades. A 

diretora foi no período noturno, pois foi o único tempo que se encontrou mais disponível. 

Gastaram, em média, 50 minutos, a mais demorada foi de 01h20min, a mais curta, 40 

minutos. Todos os entrevistados assinaram o termo de consentimento livre esclarecido e 

concordaram que estas fossem gravadas para posterior transcrição.  

Houve uma intensa inserção na escola campo, reuniões pedagógicas, observação de 

aulas e coleta de materiais, que foram organizados por eixos temáticos para serem analisados. 
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4.2.1. Reestruturação curricular de tempos escolares, seus avanços e desafios da 

educação em Mato Grosso: interpretando contextos 

 

Neste item apresenta-se uma versão, entre tantas possíveis, do processo de 

reorganização curricular no estado, avançando no sentido de descrever os atuais movimentos 

institucionais que caracterizam as políticas locais de reestruturação curricular. São as 

impressões após o contato com a escola campo e procura-se enfocar o tempo escolar e suas 

nuances previstas na política educacional posta para as redes de ensino.  

Ao finalizar as entrevistas, passou-se a transcrição para apresentação e análise dos 

dados. Ao transcrever as entrevistas, perceberam-se semelhanças nas respostas, 

principalmente dos aspectos mais polêmicos da pesquisa, de forma que estas foram agrupadas 

nas questões didáticas pertinentes, calculados o percentual de ocorrências e colocadas em 

gráficos para visualização geral, melhor leitura e encaminhamento das análises. Os gráficos 

elaborados se encontram nos apêndices da tese e foram importantes para se ter uma visão 

geral e um norteamento da categorização dos assuntos que se considerou mais interessante 

sendo reunidos em temáticas para serem analisados em direção ao esclarecimento do tema de 

pesquisa dentro dos objetivos traçados.  

As categorias de análise que emergiram na pesquisa enfocam: o tempo escolar atual: 

tempos modernos e se desdobram em: a) o tempo e o currículo: planejamento escolar e seus 

componentes; b) o tempo e a Formação continuada; c) o tempo e a avaliação escolar — 

promoção automática; e d) o tempo e a organização da semana, da jornada escolar e a 

formação do sujeito — o relógio e o calendário escolar. Esses enfoques abordam o tempo 

social (tempo subjetivo, formação mental, psíquico e biológico) e o tempo físico (tempo 

convencional, objetivo, calendário escolar, horários...) e suas relações. Discutem-se as rotinas, 

a distribuição dos tempos educativos e a formação do aluno. Há a descrição e análise de como 

esses elementos são concebidos nos documentos e o seu desenvolvimento nas práticas diárias 

dos professores na escola investigada.  

 

4.2.1.1. O tempo escolar atual: tempos modernos 

 

A) O tempo e o currículo: planejamento escolar e seus componentes  

 

No contexto geral da escola, o Projeto Político Pedagógico é entendido em uma 

perspectiva dinâmica, em constante reformulação ainda que algumas partes sejam de 
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“durabilidade” maior, criando oportunidades no sentido de atender a demanda, levando em 

conta o contexto sócio-histórico e cultural entrelaçado às políticas educacionais. 

Uma professora me disse em conversa informal que quando foi professora 

articuladora, tinha a função de também elaborar o projeto político pedagógico da escola, pois 

nem todos participavam e como tinha prazo para elaboração, a diretora recorria a esses 

professores, e ela contribuía deixando sua função de lado. A diretora (D1), ao ser entrevistada, 

disse que o PPP da escola é elaborado em conjunto com todos os professores, “dentro do 

possível”, visto que nem sempre todos tem disponibilidade de tempo para participar das 

reuniões: 

 

Geralmente é elaborado em reuniões pedagógicas, mas professor é 

complicado, têm os que querem e os que não querem participar, os que não 

aparecem sempre arranjam um pretexto... Geralmente o Projeto Político 

Pedagógico acaba ficando por conta dos coordenadores pedagógicos (D1).  

 

A concepção de currículo no contexto de uma pedagogia que busca o enriquecimento 

do processo ensino pedagógico coaduna-se com a ideia de que a ênfase da prática da docência 

está na troca das experiências positivas entre os que promovem a educação escolar e, dessa 

forma, justifica-se mais no que se aprende e não no que se ensina. No entanto, uma das 

maiores dificuldades percebidas tem sido o encontro entre os profissionais para discutirem 

suas mazelas, aflições e experiências, tão caras neste mundo de intensos e rápidos 

acontecimentos.  

A elaboração de planejamento coletivo, fundamental para o sucesso da escola de 

ciclos, é um aspecto comprometido pelas dificuldades encontradas no âmbito escolar. 

Respalda-se nos próprios professores que reclamam: 

 

O processo de planejamento era feito por área de conhecimento, este ano, 

não houve semana pedagógica, então esse tipo de planejamento também não 

ocorreu. Não foi propiciado nem espaço, nem tempo para os professores se 

reunirem, então foi feito individualmente com base nos planejamentos dos 

anos anteriores (Professor A). 

 

Não há grandes alterações no tocante as exigências da escola de ciclos, especialmente 

a formação humana e integral. As programações ficam a cargo dos professores que seguem os 

mesmos preceitos da escola seriada, desde a seleção dos conteúdos, metodologia e avaliação. 

Observa-se isso na resposta de alguns professores entrevistados quando questionados sobre a 

organização e execução de planos de ensino: 
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No que se refere aos conteúdos, existe uma convenção do que seja conteúdo 

a serem ministrados na área para o ensino fundamental e médio. O que se 

convencionou foi a História geral e História do Brasil, e complemento com 

História de Mato Grosso. Levo em consideração o livro didático, que é 

minha referência básica, e lá constam os conteúdos básicos para cada turma 

e série. Tenho que selecionar e deixar muitos conteúdos de fora, e procuro 

enfocar principalmente os referentes à História de Mato Grosso, pois o livro 

didático é muito extenso e por causa do tempo tenho que acabar fazendo a 

seleção de acordo com o que acho essencial para cada turma no caso. O livro 

didático apresenta uma formação geral na área, não tem as especificidades 

locais, e se fosse trabalhar tudo que tem no livro, levaria o ano inteiro, e o 

local ficaria prejudicado. É preciso também fazer a seleção para dar 

“espaço” no planejamento para incluir outras atividades como pesquisa, aula 

a campo, oficinas de artesanato, e que pra fazer de acordo, demanda um 

tempo maior. Isso acaba repercutindo no processo de organização dos 

conteúdos (Professor A). 

 

O aspecto mais grave e conflituoso da política instituída e as práticas diárias 

observadas e confirmada pelos entrevistados é o fato de os planos serem feitos isoladamente 

para cada fase dos ciclos, pelo professor responsável pela turma, pois se cada ciclo compõe de 

três fases, e é cumprido em três anos, é necessário que seja feito o planejamento para os 

ciclos, para os três anos e não para o ano letivo, que, por si, não garante a continuidade do 

processo ensino-aprendizagem as turmas. Dos entrevistados, 100% afirmaram que elaboram 

para o ano letivo, e não para os ciclos. Embora se considere o planejamento um instrumento 

político de organização das atividades, não um receituário de modelos comportamentais 

racionais contraproducentes para que os professores simplesmente os sigam. Nessa 

concepção, a “orientação, clareza, e estrutura dependem das capacidades, da experiência e da 

situação em que se situa” (SACRISTÁN, 1998, p. 274). Esse aspecto do planejamento não ser 

para o período dos ciclos certamente pode originar o desencadeamento de fatores que 

contribuem para outras problemáticas que determinam o fracasso da política em vigor. 

O depoimento abaixo expressa o sentimento dos entrevistados sobre o assunto: 

 

Quanto ao planejamento ser para os ciclos, ou para o ano letivo, digo que os 

mesmos são elaborados para o ano letivo. Os ciclos de formação humana em 

Mato Grosso não funcionam como deveria funcionar, não existe o vínculo de 

um professor com a turma durante o tempo dos ciclos, ou seja, os três anos 

em que ele é previsto, seja efetivo ou interino. Trabalho este ano com uma 

turma do primeiro ciclo, por exemplo, mas ano que vem não sei onde vou 

estar, pois vai depender da próxima atribuição de aula e da contagem dos 

pontos. Não existe um vínculo, uma sequência de professores com as turmas, 

com a formação e com o processo de forma geral. Os professores 

contratados são contratados para um ano apenas, deveria ter um vínculo no 
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ano seguinte, mas não tem. O professor deveria iniciar e fechar um ciclo, a 

mesma coisa deveria acontecer com os professores efetivos (Professor A). 

 

 

Vários são os motivos que levam à contradição da implantação da política de ciclos 

nas escolas, mas na prática a cultura da escola seriada continua se efetivando. Destacam-se 

alguns desses motivos nas falas dos entrevistados como a compreensão dos princípios que 

embasam a escola de ciclos, as condições de trabalho dos professores, a cultura da escola 

seriada e a formação dos professores que também são condizentes com a escola seriada, o que 

os leva a planejar para a escola de ciclos da mesma forma que planejavam para a escola 

seriada. Vejamos a fala dos professores: 

 

Há uma insegurança muito grande no processo de atribuição de aulas, e 

conforme a contagem de pontos, o professor pode até mudar de escola de um 

ano pro outro. Isso dificulta desenvolver o ciclo como a teoria do governo 

afirma e prevê no “livrinho branco”! Há uma incoerência o planejamento ser 

anual, e o meu planejamento infelizmente por questão de demanda e acesso 

aos documentos não leva em consideração os apontamentos feitos pelos 

professores dos anos anteriores. Sei que é errado, mas é a realidade, se foi 

outro professor que trabalhou aquela turma, eu começo do zero com o que 

acho que tem que ser trabalhado, do meu jeito. No meu caso que estou 

entrando em turmas que nunca trabalhei, é isso que acontece, não tenho 

acesso aos documentos, aos relatórios dos anos anteriores, não sei como está, 

o nível, enfim... (Professor L).  

 

O planejamento é feito para o ano letivo, não para os ciclos. Eu não sei fazer 

o planejamento para os ciclos, sempre foi para o ano, nunca vi para os ciclos 

(três ciclos), ou é anual ou é semestral. O acompanhamento eu nunca vi, faz 

o plano e entrega, e quem avalia é o próprio professor, sempre reavaliar pra 

ver se está atingindo objetivos ou não (Professor F). 

 

A questão do tempo para planejamento, graças ao acúmulo de atividades, também 

acaba sendo obstáculo: 

 

Não se tem tempo, na verdade é tão corrido que não têm um tempo 

disponível pra isso, para olhar essas coisas [política dos ciclos]. Tem mil 

coisas pra fazer, em relação às coisas da escola e a vida pessoal também. A 

escola tem muitas atividades pra se cumprir: atividades pedagógicas, 

reuniões administrativas... O próprio planejamento é anual, uma lista de 

conteúdos que têm que ser transformados em aulas para o dia a dia, o plano 

de aula, o que, como quanto falar... Isso leva todo o tempo da gente. Existe 

uma exigência de entrega do planejamento anual, e é atribuída uma nota para 

o professor que vai definir nos pontos para a atribuição de aulas do ano 

seguinte (Professor A). 
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Examinando-se o Projeto Político Pedagógico e regimento escolar, verifica-se que a 

matriz curricular do ensino fundamental, tem inteira consonância com as orientações da 

secretaria de educação. Está organizado em três ciclos, cada ciclo com duração de três anos, 

correspondendo 2400 horas, organizados em fases anuais de 800 horas e duzentos dias letivos 

anuais em cada fase. Os três ciclos atendem a fases específicas de desenvolvimento: 1° Ciclo 

— infância; 2° Ciclo — pré-adolescência; 3° Ciclo — adolescência.  

A presente pesquisa permitiu afirmar que no cotidiano da prática pedagógica, há pontos 

em que os movimentos institucionais e políticos se aproximam e se diferem. O “olhar” focado 

na perspectiva educacional que a escola tem conduzido o processo de reestruturação 

curricular permite dizer que há muitos conflitos e atritos desde o processo de implementação 

desses “novos tempos” escolares que se constituem em desafios e impasses que não podem 

ser desprezados. 

A intenção da rede de ensino é buscar a educabilidade de todos os sujeitos; a 

ampliação do acesso e permanência de alunos de classes populares; a instituição de 

alternativas de construção de espaços e tempos escolares para favorecer o processo de 

inclusão dos alunos em todas as suas singularidades. 

Essa perspectiva apresenta pontos de sintonia com a pedagogia dialógica e com a 

abordagem histórico-cultural. É possível observar que há algumas ações que indicam uma 

busca de alterações na escola valorizando dispositivos que flexibilize o currículo e apoio 

pedagógico ao professor. Porém, há pontos de divergência do que é indicado nas diretrizes e o 

que se faz no interior da escola. 

A escola tem em seu PPP a concepção de currículo em construção, pois suas metas 

principais é valorizar as diversidades incorporando-as ao currículo e ao processo de ensino 

aprendizagem, a história, aos valores e as expressões das práticas culturais singulares dos 

diferentes grupos socioculturais a que o educando pertence. Aqui se tem o entendimento de 

acepções mais recentes sobre currículo, e este se trata de “como o projeto educativo é 

realizado nas aulas”, ou seja, importa-se essencialmente com a dinâmica de sua realização 

(KEMMIS, 1988, p. 12). 

É bem verdade que o currículo se mostra como regulador do conteúdo e das práticas 

envolvidas nos processos escolares. O que se viu na escola retrata a discussão de Sacristán 

(2013, p. 20), de que este é “um instrumento que tem a capacidade de estruturar a 

escolarização, a vida nos centros educacionais e as práticas pedagógicas dispõem, transmite e 

impõe regras e normas”. Para o autor as potencialidades do currículo se mostram por meio de 

seus usos e hábitos, do funcionamento da instituição escolar, da divisão de tempo, na 
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especialização dos professores e, fundamentalmente, na ordem da aprendizagem. A 

“responsabilidade compartilhada” não requer o monopólio pelos professores na escola, pois 

isso deixa sem sentido e parcial o princípio democrático que tanto se quer. Quanto à 

autonomia, discute:   

 

A autonomia das escolas no desenvolvimento curricular deve ser entendida 

como um espaço que corresponde a toda a comunidade preencher, ainda que 

podem e devem se distinguir funções e competências do professores/as, pais 

e alunos/as. O projeto educativo ou curricular das escolas deve ser discutido, 

decidido, gestionado e avaliado de alguma forma por todos os envolvidos no 

ensino. Só na medida em que exista um mínimo de envolvimento entre todos 

os componentes da comunidade escolar, a autonomia de que se disponha 

para elaborar o projeto será eficaz (SACRISTÁN, 1998, p. 247). 

 

Nas observações realizadas pouco ou quase nada se viu dessa construção coletiva e, o 

que se vê é todos tentando cumprir suas tarefas o tempo todo, parece que todos estão 

sobrecarregados de atividades e ninguém tem tempo de nada. As mudanças de atividades ou 

alguma alteração está milimetricamente planejada e exposta em um quadro que pode ser 

visualizado na sala dos professores. Os projetos são raros, tem o projeto de rádio na escola 

(EDUCON RADIO), e no mais, só se vê o cumprimento de horas incessantemente e trabalhos 

coletivos também são raros. 

Quanto à organização administrativa, a escola pauta-se nos princípios da gestão 

democrática de descentralização dos processos decisórios e é política de estado o 

fortalecimento das escolas que deverão observar em suas organizações a constituição e 

atuação sistemática dos conselhos escolares, como o Conselho Deliberativo da Comunidade 

Escolar (CDCE). A gestão democrática está implantada em todas as escolas estaduais, e a 

ECCosta está em conformidade com a legislação
13

. 

É função do conselho deliberativo, de acordo com a política de gestão democrática, 

gerenciar os recursos e fazer a prestação de contas. O que se destaca é que a comunidade 

escolar deve entender como se dá aplicação e a prestação de contas dos recursos recebidos 

diretamente pela escola. Isso fará com que a escola administre, com coerência, os recursos 

                                                 

13
 Lei nº 7.040, de 1º de outubro de 1998 - D.O. 1º. 10.98 que regulamenta os dispositivos do Art. 14 LDBN nº 

9.394/96, bem como o inciso VI do Art. 206 da Constituição Federal, que estabelecem Gestão Democrática do 

Ensino Público Estadual, adotando o sistema seletivo para escolha dos dirigentes dos estabelecimentos de ensino 

e a criação dos Conselhos Deliberativos da Comunidade Escolar nas Unidades de Ensino. 
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financeiros por ela recebidos, numa relação direta entre gestor escolar e CDCE. Segundo a 

Seduc, é preciso mais investimento na busca da participação qualitativa no CDCE, em que 

seus membros compreendam a relevância desse espaço para o bem de todos os envolvidos:  

 
A comunidade escolar, ainda não despertou para a importância político-

social dos conselhos escolares. É preciso se atentar para o fato de que o 

CDCE se constitui, como estabelecido na própria legislação que o rege, 

como um assessoramento essencial na realização dos trabalhos da escola, nas 

dimensões pedagógica, administrativa e financeira, e que é preciso que 

tenha, para isto, diálogo com os grupos que representa (SEDUC, 2013a). 

 

É fundamental que os membros do CDCE tenham formação adequada e conhecimento 

profundo das suas competências e função para que a escola realize suas atividades com 

resultados satisfatórios, bem como a divulgação desses e de todos os seus processos. Na 

prática e nas entrevistas não se percebe uma atuação contundente do Conselho deliberativo, é 

mais um aspecto que precisa ser visto com mais atenção pela comunidade escolar. 

Durante o período da pesquisa, participou-se da atribuição de aulas e constatou-se que 

os professores são colocados em situações complicadas na contagem de pontos e atribuição de 

aulas que entram em contradição com o Plano de Cargos e Carreiras desses profissionais. A 

divisão da carga horária para hora atividades, “sala do educador”, atendimento aos alunos, 

acabam ficando sobrecarregados. Isso justifica a falta de compromisso com a educação por 

parte do governo, que, por ironia, é chamada de escola de Ciclo e Valorização Humana, e na 

prática pouco se tem dessa valorização tanto para os alunos quanto para os professores. Mais 

descontentamento dos entrevistados.  

 

 

Atribuição de aula é o momento mais delicado do ano letivo, pois é nele que 

é decidida a vida profissional para o ano letivo, um grande (ou melhor, outro 

grande erro) do governo é estabelecer datas para o estado inteiro como se 

cada região não tivesse suas particularidades. Isso gera muitas frustrações, 

uma vez que as turmas não estão todas finalizadas para a atribuição, o 

profissional precisa ser atribuído com as aulas que tem e não com as quais 

gostaria, sendo muitas vezes obrigado a trabalhar nos três períodos 

(matutino/vespertino/noturno), o que com o salário que ganhamos torna se 

inviável ter apenas um emprego, o profissional se reveza em rotinas de 

trabalho exaustivas na busca de melhores condições de vida (Professor D). 

 

 

Em síntese as questões referentes ao planejamento escolar, sua elaboração, 

acompanhamento e execução discutidos anteriormente, segundo as respostas dos 

entrevistados, destaca-se a elaboração do plano para os ciclos (três anos cada ciclo), 100% 

elaboram para o ano letivo (1 ano). Quanto aos motivos de não planejamento para os ciclos, 
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53% alegam não terem vínculos com o ciclo posterior. Quanto à elaboração73% buscam 

referência nas Orientações curriculares das áreas de atuação, PCNs e Livros didáticos, e 60% 

consideram não haver acompanhamento sistemático da coordenação escolar (vide Apêndice 

4: gráfico 1 da tese). 

 

B) O tempo e a formação continuada  

 

A escola de ciclos tratava de propor uma profunda mudança na concepção de 

educação, de ensino e de aprendizagem de todos os envolvidos, indicando a possibilidade na 

mudança de concepção, ou cultura escolar secularizada para a implementação da nova 

organização escolar. Por meio da pesquisa, notou-se que um dos enganos mais recorrentes no 

deslocamento da escola seriada para ciclada é a falta de discussão e assimilação da proposta 

da escola de ciclos aos professores atuantes. Segundo os entrevistados, teve discussões, 

Cefapro (Centro de Formação dos Profissionais da Educação) criados com esta finalidade, 

mas não deram conta de atingir todo o universo dos professores do estado de Mato Grosso. 

Os Centros de Formação e Atualização para os professores (Cefapros) foram criados 

para colocar em ação os princípios da política educacional dos ciclos e encontram-se 

implantados no estado desde 1998. Porém, em recente relatório de pesquisa
14

 elaborado por 

pesquisadoras da Universidade Federal de Mato Grosso, o assunto em relação à implantação 

da escola de ciclo, segundo os professores consultados, o acompanhamento não é feito de 

maneira sistemática pelos Cefapros, e os cursos de formação não vão ao encontro das suas 

reais necessidades, quanto às ações que a escola vem desenvolvendo. Destacaram que os 

centros de formação desenvolvem um trabalho distante da proposta escola de ciclos, para qual 

foram criados, pois ainda não foi implementado um trabalho contínuo, de acompanhamento 

da formação — teoria distante da prática. Segundo as pesquisadoras, existem, de fato, ações 

esporádicas, divulgação das políticas do governo, que nem sempre refletem a real necessidade 

de discussão do professor. A formação continuada é um dos princípios fundamentais dessa 

política curricular.  

Conforme essa exigência, a formação continuada na “Escola Costa e Costa” está 

prevista para acontecer na chamada “Sala do educador”. Assim, a escola, em nome de seus 

coordenadores planejam as ações procurando pessoas capacitadas pra explorar os diversos 

                                                 
14

 Dados retirados do relatório de pesquisa Políticas Educacionais: a Escola Ciclada em foco, desenvolvido pelo 

Grupo de Pesquisa de Políticas Educacionais em Mato Grosso (GPPEMT), no ano de 2010, com o título: 

Políticas educacionais: formação continuada dos docentes da escola ciclada de Mato Grosso.  
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assuntos, alocando espaço físico e material de leitura. Os temas a serem discutidos na sala do 

educador têm que vir da realidade da escola. A diretora disse que os professores e 

funcionários se reúnem e levantam os temas que acham necessários, que na visão de alguns 

dos entrevistados “normalmente são muito repetitivos”. Na escola, alguns temas são sugeridos 

pela gestão da escola, elaborados com base na reprovação, aprovação, processo de 

desenvolvimento de leitura e escrita dos alunos, que a sugere como problemática a ser 

discutida na formação continuada. Segundo o professor entrevistado, nem sempre isso é 

cumprido:  

 

Nada garante que o tema vai ser estudado, que a problemática levantada vai 

se transformar em tema de estudo, porque tem toda a indumentária (livros, 

referenciais, especialista no assunto) e às vezes não tem o profissional para 

esses encaminhamentos. São deixadas de lado questões estruturais e 

humanas. A execução e organização de espaço é responsabilidade da 

coordenação da escola, registro e certificação que é um dos principais 

critérios que determina a atribuição da aula (10 horas de horas atividades) 

tem lista de presença, às vezes tem leituras pra fazer em casa, mas o controle 

é bem informal, pois o certificado conta ponto (Professor A). 

 

Segundo consta no calendário escolar aprovado pelas instâncias para desenvolvimento 

no corrente ano letivo de 2014, o período de 10 a 13 de março, seria destinado à semana 

pedagógica, momento fundamental para as avaliação e discussões entre os professores sobre o 

cotidiano e suas práticas. Essa data foi sugerida pela Seduc-MT, e ficaram destinadas 

principalmente as questões curriculares, porém a própria secretaria colocou a atribuição de 

aulas no meio desse período, no dia 12 de março, ficando inviável acontecer a semana 

pedagógica nessa data, visto que nem os professores estavam definidos para atuarem, pois 

isso seria feito após a contagem dos pontos e devida atribuição.  

Como estava agendado e oficializado no calendário da escola, no dia 10, às 07 horas, 

houve participação da pesquisadora na reunião pedagógica. Surpreendentemente foi 

informada por uma funcionária da secretaria que o evento tinha sido transferido para o dia 11 

às 13h30min, segundo constava, ainda, um aviso em um cartaz na parede da sala, só não ficou 

entendido o motivo da mudança. No dia 11 no horário marcado, a pesquisadora dirigiu-se à 

escola, percebeu que não havia nenhum movimento nela, então por meio de um telefonema à 

diretora, foi informada que a reunião fora suspensa por causa da atribuição de aula no dia 

seguinte. Segundo a diretora não haveria interesse e nem garantia de presença, já que seria 

atribuição de aulas dos efetivos, no dia 12, e dos interinos no dia 13, desse modo, faria uma 

reunião somente no dia 18 de março no período matutino, e as aulas se iniciariam no dia 19 de 
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março. Percebe-se que, de “Semana Pedagógica”, passou-se a uma reunião de apenas 04 

horas, mesmo constando no calendário o período de uma semana para o evento.  

Esse é um dos pontos nevrálgicos e que fazem parte dos fundamentos da organização 

escolar de Mato Grosso. Segundo consta nos documentos e na fala dos professores em geral, a 

formação, troca de experiências, reflexões sobre os problemas da própria escola devem ser 

discutidos na comunidade escolar, na “Sala do Educador” de forma a favorecer o trabalho 

coletivo, princípio norteador dessa nova forma de organização.  

Grande parte são professores substitutos ou interinos e trabalham apenas um período nessa 

escola, e acabam sacrificando as reuniões pedagógicas, ou a formação continuada, e as 

participações em atividades que não sejam em seu turno de trabalho. O que é mais importante 

para todos é a presença em sala durante as aulas, o resto vai se resolvendo com o “jeitinho”. 

Não há um controle, e a diretora para não demonstrar arbitrariedade ou autoritarismo; acaba 

cedendo e “aceitando” a não participação dos docentes nessas atividades.  

 

Às 10 horas é mais no papel (sala do educador, hora-atividade, atendimento 

individual aos alunos), pois cumpre em casa, na escola, como o professor 

quiser, embora tenha um controle “cinza”, controla-se muito pra uns e pra 

outros não, assim como a sala do educador. E os certificados, a participação 

das atividades são usadas na atribuição de aulas, serve às vezes como arma 

de perseguição. Tem muita proteção com alguns e mais com os outros 

(Professor C). 

 

Situações como a descrita acima sobre a participação nas reuniões pedagógicas leva a 

crer que a fala da diretora na entrevista de que “tudo deve ser assumido e interpretado pelo 

coletivo da escola junto com seus parceiros para buscar assegurar a qualidade do ensino e o 

resgate de valores essenciais à formação do ser humano como um todo” acaba ficando 

semente no discurso.  

Segundo a diretora, muitos professores não participam das reuniões pedagógicas e da 

sala do educador; sempre arranjam uma desculpa ou um motivo, e esse rico momento acaba 

ficando esvaziado, enfraquecendo qualquer iniciativa coletiva na escola. Para a diretora:    

 

Uma justificativa para não participarem das reuniões e sala do educador é 

que muitos professores interinos nunca arranjamos um horário que dá certo 

pra todo mundo, e a maioria trabalha aqui e na rede municipal... 

 

 

Seria muito proveitoso se todos pudessem participar das reuniões pedagógicas, além 

da formação, teriam a oportunidade de atualizarem e socializarem suas práticas para o 
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enfrentamento das dificuldades diárias. A faixa etária dos professores é relativamente jovem 

para a carreira do magistério (entre 25 a 30 anos), e geralmente se pensa que tenham muitas 

expectativas, esperança e vontade de enfrentar os desafios postos para a educação em nossos 

dias; mas essa juventude tem muitos pontos paradoxais, pois ao mesmo tempo em que tem 

sonhos de uma educação mais humanizadora e coerente com as necessidades atuais, não tem 

experiência para encarar as dificuldades do dia a dia.  

Além disso, confessaram as deficiências nos cursos de formação de professores, os 

que são de áreas específicas, das séries finais, disseram que viram pouco as disciplinas 

pedagógicas que lhes dariam mais base sobre os aspectos didáticos para atuar em sala, e agora 

isso estava lhes fazendo muita falta. Demonstraram não ter conhecimento, nesse caso, da 

escola de ciclos, ou se tem é muito superficial sobre alguns aspectos que requer domínio para 

partir para uma ação mais coerente com as necessidades e situações que ocorrem diariamente. 

Os professores mais antigos têm vasta experiência, mas não conseguem “dominar” a turma, 

pois não veem como fazê-los se interessarem pelas atividades escolares, principalmente os 

conteúdos a serem socializados. Pareceu-me que estão em contradição do que trabalhar diante 

das necessidades dos alunos.  

Por meio da observação, conversas informais e pelo posicionamento na reunião 

pedagógica, percebe-se que os professores das áreas dos ciclos finais não reconhecem a 

importância de o currículo ser construído e desenvolvido por quem e com quem nele atua, ou 

tem outras concepções de currículo assim como sobre os ciclos e suas implicações, e 

continuam encaminhando suas ações na concepção do currículo seriado em termos de 

metodologias, organizações das atividades e seleção de conteúdos. A escola observada não 

tem uma estrutura física adequada, as salas são superlotadas e enfrenta outros problemas, 

como a falta de funcionários, professores em vias de aposentadoria e com pedidos para 

“desvio de função”, o que acarreta vários agravantes, além de não ter quadra para as 

atividades de Educação Física, que talvez se constitua em uma das principais dificuldades 

enfrentadas por essa escola.  

No panorama desta pesquisa, 47% dos entrevistados participam algumas vezes, 40% 

participam efetivamente e 13% não participam da Sala do Educador que objetiva a formação 

continuada na política instituída. Desses, 40% não têm disponibilidade pela jornada de 

trabalho e 33% não se interessam pelos temas selecionados, 47% acham que tais temas são 

distantes da realidade da escola, mas 40% acham que os temas são do cotidiano escolar. 47% 

acham essenciais, mas improdutiva a sala do educador e 40% essencial e produtivo (Vide 

Apêndice 4: gráfico 2). 
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C) O tempo e a avaliação escolar — promoção automática 

 

Dizer que essas inovações implicavam alterações do tempo destinado à aprendizagem 

e sua efetivação nessa nova concepção escolar é a coisa mais óbvia. Além da expectativa de 

que tudo mudaria em termos de práticas pedagógicas escolares, havia e há o entendimento de 

que com a alteração para o tempo de aprendizagem dos ciclos de formação proposta se 

resolva o maior problema da exclusão, justificado pelo alto grau de evasão e repetência, 

principalmente nas primeiras séries. 

A escola campo funciona em uma concepção de formação bem especifica e distinta da 

escola seriada na consideração dos tempos e nos modos de aprendizagem, conforme seu 

Projeto Político Pedagógico. Nessa nova concepção, está prevista uma grande alteração nos 

fazeres pedagógicos de maneira geral, mas não há grandes alterações na utilização de recursos 

e métodos didáticos, na organização do trabalho e dos ambientes escolares e principalmente a 

avaliação.  

A avaliação constitui-se outro grande entrave nessa nova concepção curricular. Consta 

no projeto político pedagógico da escola assim como nas orientações curriculares que deve ser 

compreendida como movimento constante de reflexão sobre a prática pedagógica, na relação 

professor-aluno (inter)mediada pelo conhecimento. É concebida como processo contínuo, 

dinâmico, participativo, emancipatório e investigativo com função diagnóstica, em que as 

informações coletadas redimensionam e reorganizam todas as ações pedagógicas com o 

objetivo de qualificar as aprendizagens e garantir o direito no prosseguimento dos estudos 

sem interrupção. 

Quanto à avaliação e a promoção automática, Fernandes (2003, p. 20) discute que: 

 

fazem parte da cultura da escola, brasileira, a lógica do regime seriado e a 

ideia de que a qualidade do ensino estabelece-se, muitas vezes, por meio da 

reprovação. A implantação de um sistema de ciclos e de um sistema de 

avaliação baseado em progressão continuada abala uma cultura enraizada 

nos sistemas educacionais, nas escolas e nos profissionais de educação. A 

pedagogia da repetência (RIBEIRO, 1991) instalada, a prática da repetência 

está na própria origem da escola brasileira, é como se fizesse parte integral 

da pedagogia e aceita por todos os agentes de forma “natural”. 

 

Na organização posta no estado, o processo de aprendizagem é focado nas possibilidades de 

desenvolvimento individual, considerando as peculiaridades do modo de aprender e se expressar de cada 

aluno. Esse modo de conceber o processo escolar, a avaliação afasta-se da lógica da homogeneização dos 

ritmos e aprendizagens presentes nas pedagogias mais tradicionais; mas não parece estar agradando, pois 

assim se expressam: 
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Um número significativo [de alunos] está em sala de aula totalmente 

descontextualizado, num sistema de ensino que não permite que o professor 

realmente tenha as condições de atender todo o universo dos alunos com 

suas propensas dificuldades, problemas de leitura, alfabetização. O sistema 

incentiva que eu atenda pela maioria, não permite que eu atenda os que 

apresentarem dificuldades de qualquer tipo na sala de aula. Não tem como 

dedicar ao diferente, o próprio sistema está colocando questões que a gente 

não está conseguindo resolver no dia a dia (Professor A).  
 

Na prática, não ocorre a homogeneização dos ritmos e aprendizagens dos alunos? De 

que maneira são considerados os ritmos e aprendizagens diferenciadas? Para Christofari e 

Santos (2012): 

 

a organização curricular por ciclos está associada a uma concepção de que a 

escola seriada não estava dando conta da diversidade cultural, dos ritmos de 

aprendizagem e modos de vida dos alunos, fazendo com que muitos sujeitos 

ficassem à margem do processo de escolarização. 

 

Ficou visível o descontentamento dos professores quanto à avaliação em forma de 

promoção automática prevista na política do Ciclo de Formação deixou de ser classificatória, 

não há a retenção em nenhum ciclo, e, portanto, não há reprovação. Tem se tornado um dos 

grandes entraves, que provavelmente se deve à concepção de avaliação arraigada na cultura 

escolar, para professores, alunos e famílias de maneira geral, a avaliação como medida. 

Também existe uma contradição entre as concepções de avaliação prevista no PPP e as 

concepções dos professores. Para uma das professoras entrevistadas, a professora C, o 

problema parece desembocar na avaliação, mas tem a ver com todo o processo de ensino e as 

condições em que estes acontecem: 

 

[...] sem a reprovação por meio de punição (reprovação em massa), os ciclos 

levam muito em conta o que o aluno alcançou e como fazer para superar 

suas dificuldades (mas para o professor atender uma sala com 30 alunos cada 

um com sua individualidade ou particularidade é praticamente impossível) 

(Professor C). 

 

Acredito que a promoção automática para acontecer de uma forma mais 

adequada, a coisa talvez fosse mais relativizada. Proibir a retenção, 

radicalizar, não adianta, criar uma regra em cima dessa não retenção foi 

besteira. Reconheço que a reprovação foi ruim para certos grupos. Tem 

pessoas que vão pra escola por causa da bolsa escola tem alguns que 

colocam fone de ouvido e passam à tarde lá, pra mim, e diferente com os que 

se dedicaram mais, que se interessaram é desestimulante todos serem 

automaticamente promovidos pra outra serie. Tira também a autonomia, a 

gente desestimula porque não exige a disciplina de tempo, de estudo 
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organização de estudo, então fica muito informal, pois tem alunos que 

rejeitam tudo o que o professor faz. Pois a postura do aluno não influencia 

em nada, o aluno não desenvolve nada, e o professor não consegue chamar o 

interesse desse aluno, às vezes até a violência verbal, é premiada pela 

promoção automática, ele não fez nada e vai pra outra série (Professor A). 

 

Não se constatou a articulação da escola com outras políticas públicas de suporte 

social, e nem mesmo que fossem resultados decididos pela comunidade escolar. Conta com 

uma implantação gradativa do programa Mais Educação, que em uma perspectiva de futuro 

talvez possa trazer bons resultados, mas atualmente, não tem sido visto com bons olhos pela 

comunidade escolar, principalmente entre os professores. Tem algumas propostas expressas 

no Projeto Pedagógico da escola e nos seus diversos instrumentos de planejamento e ação, 

mas não é o que narrou os professores participantes desta pesquisa.  

A matrícula tem como critério a idade dos alunos, respeitando a coerência com as 

fases de desenvolvimento que são próprias dessa organização. 

Para garantir o desenvolvimento do currículo e assegurar a enturmação, deve-se ter o 

espaço das “salas de superação”, concebida como estratégia de intervenção pedagógica. Tanto 

a superação quanto a articulação são as medidas de apoio pedagógico para garantir o sucesso 

do aluno que se encontra fora do ciclo correspondente a sua idade.  

A “enturmação” e o apoio pedagógico têm sido cercados de controvérsias. A figura do 

professor articulador, ou a sala de superação, esta última, segundo a diretora dessa escola, não 

funciona em muitas escolas, inclusive nesta da referida pesquisa. Quando questionados sobre 

a validade prática da “enturmação” por idade, se garante a qualidade do ensino aprendizagem 

graças à tese de que sanaria muitos problemas por serem da mesma idade, e apresentarem o 

mesmo ritmo para as atividades, foram unânimes ao responder que a idade cronológica não 

garante nada, pois as diferenças culturais, familiares, sociais são preponderantes em muitos 

casos para o sucesso ou fracasso dos alunos. Vejamos alguns depoimentos sobre a questão: 

 

Enturmação por idade é um caos, o aluno não domina o conhecimento do 

nono ano, se não tem os pré-requisitos, necessários da serie anterior, sem 

domínio, como vai ter rendimento. Parou na sétima, vai pra oitava. É 

interessante, em longo prazo, mas como está acontecendo é preocupante 

passa o aluno sem o mínimo do domínio do conteúdo. E preciso construir a 

uniformidade, mas as diferenças, culturais, sociais, psíquicas, é muito 

complicado igualar, não há chance de dizer que mesmo com a mesma idade 

sejam iguais (C2). 

 

Enturmação por idade é como se fosse caricatura de uma teoria humanista. 

Se pega autores que tratam sobre o assunto, é muito bonita de se ler, se leva 

em consideração a formação humana, a história de vida de cada um. Quando 
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você vê na prática, no cotidiano, o que o governo está fazendo é uma 

violência, enturmar por idade cronológica! A gente sabe que tempo é uma 

coisa extremamente subjetiva, então ter 13 anos de idade não quer dizer que 

tenha 13 anos de formação. A idade não indica que ela tem pré-requisitos, ou 

mesmo a idade mental de 13 anos. É um critério arbitrário, violento, para os 

pais também (professor A). 

 

Pela mesma idade ela interage com os outros, mas cada criança tem o seu 

potencial desenvolvido, as diferenças familiares; são muito diferentes uns 

dos outros, e tem os da zona rural que são enturmados juntos sem nunca ter 

tido contado com a escola, acaba excluindo a criança do mesmo jeito 

(Professor C). 

 

Enturmação: não favorece a questão da idade porque o conhecimento vem 

do meio social, familiar que ele vive, temos sitiantes que estão na mesma 

série, da mesma idade, a maneira de pensar, a participação, são muito 

diferentes. Os pais, alguns mais escolarizados que outros, a idade não 

garante sucesso nenhum. A realidade dos sitiantes é um caso a parte, muitas 

vezes falta muitas aulas por questão de distancia, ou de trabalho, ou ônibus 

não passa, “testá”  quebrado, a ausência dificulta e a idade não garante nada, 

as necessidades são diferentes (Professor H). 

 

 

 

A articulação, muitos acham que funcionava a contento, efetivando o apoio esperado, 

porém, para outros, serviu de mais um ponto de discórdia entre os professores. Um dos 

entrevistados garantiu que esses articuladores não somam. Para ele,  

 

os articuladores acabam atrapalhando mais o trabalho, pois não há o 

planejamento conjunto com os professores regulares, e é pra ser feito em 

períodos do contra turno dos alunos (Professor A).  

 

Outra professora disse que nessa escola há muitos alunos da zona rural, o que 

impossibilita que eles frequentem a escola em dois turnos. 

 

Não tem como virem em dois turnos, e acabam tirando esses alunos, que, 

diga-se de passagem, são os que mais precisam de apoio, pelas próprias 

condições físicas, sociais e estruturais de onde veem. Apresentam defasagens 

de todos os tipos, principalmente no aspecto cognitivo, não conseguem 

acompanhar, mas tem que ser enturmados em tal idade (Professor B).  

 

Ainda sobre isso, outro professor, narrou que os alunos não participam da articulação 

porque tem vergonha de ter que estudar com os menores: 

  

Às vezes o menino tem 13 anos, mas tem que se juntar com os menores, pois 

a deficiência de alfabetização, ou as operações elementares, por exemplo, 

são conteúdos dos primeiros ciclos, e este são trabalhados necessariamente 
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por pedagogos, e não tem outro critério de formação de turmas, e tem que 

ficar todos juntos, seja de qual idade for (Professor E).   

 

 

Percebe-se que isso acaba trazendo recorrentes problemas para professores e alunos de 

modo geral. 

A situação tem forte tendência a não melhorar, pois essa figura do “professor 

articulador” não estará presente na escola no ano letivo de 2014. A informação foi passada 

aos professores na reunião pedagógica pela diretora. Também na entrevista a diretora disse 

que essa ordem veio da Seduc, mas não obtive o detalhamento dessa decisão, procurei decreto 

ou portaria, mas não encontrei. Os professores deverão cada um realizar a função de 

articuladores com seus alunos em defasagens, pois isso fará parte da jornada de trabalho de 

cada um. Deverão obrigatoriamente reservar duas (02) horas da hora-atividade para tal função 

em horário a combinar com os alunos que precisarem do apoio. O professor substituto que 

antes não tinha direito à hora-atividade, a partir dessa não presença do articulador passou a ser 

remunerado com 04 horas em sua jornada, sendo duas (2) horas para a articulação, e (2) para a 

formação continuada.  

A maioria dos professores da escola campo está insatisfeita com tal decisão e 

destacam que o problema maior das defasagens com o critério de enturmação é a 

alfabetização e as operações elementares de matemática, e nesse caso, não se acham 

capacitados para essas áreas especificas. Como vão suprir essa deficiência, se são formados 

em Letras, História, Biologia! Não tiveram esse tipo de qualificação; eles próprios, então, 

estão diante de um imenso impasse. Demonstraram insatisfação na reunião pedagógica, que 

presenciei, e nas entrevistas. Vejamos alguns depoimentos: 

 

Um exemplo típico dessa ausência do professor articulador já é um caso 

conflituoso. Minha formação é em História, eu não sei alfabetizar, e 

encontro não alfabetizados, não consegue ler, textos sem articulação e eu não 

sei o que fazer, não sei alfabetizar. E como faço? Tento incentivar a leitura, 

mas fica uma defasagem quanto à ortografia. Pedi pra alunos ficar fazendo 

cópias, fiz como fui alfabetizado, mas não tenho segurança nenhuma 

(Professor A). 

 

 

A mudança de concepções sobre ensino, aprendizagem e constituição de sujeitos que 

historicamente foram se arraigando no imaginário escolar é outra questão desafiadora. 

Vivemos uma época em que a diversidade humana se faz notar no âmbito escolar, mas a 

estrutura é aquela da escola moderna, cuja homogeneidade era condição. 
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É preocupante a valorização do espaço especializado no ensino comum como um 

apoio pedagógico, sendo este compreendido como uma ação favorecedora à educação em uma 

perspectiva inclusiva. Percebe-se que a escola constrói estratégias pedagógicas (diferenciadas) 

que sejam acessíveis às especificidades dos alunos com deficiências ou outras 

particularidades, e conta com a sala de recursos audiovisuais para atender os alunos com essas 

necessidades especiais. É interessante saber que a escola resiste às adversidades e não se furta 

em construir estratégias metodológicas que tentem estar em consonância com a lógica da 

organização de ciclos assim como sobre o que consideram aprendizagem.  

As questões desse item postas no gráfico mostram que 100% dos entrevistados são 

contra promoção automática e 87% consideram que essa política visa atender estatísticas de 

benefícios do governo como uma estratégia de governo. 93% acham que piorou a 

aprendizagem dos alunos e 40% pensam que a articulação-superação funciona em partes para 

atender às diferenças encontradas. 87% trabalham independente dos professores regentes e 

13% em parceria dos regentes.  

Quanto à atuação do Conselho deliberativo escolar, 40% consideram insuficiente, 33% 

acham a participação dos membros insuficiente e 13% muito baixa a participação e atuação 

do CDCE. Quanto ao envolvimento das famílias no cotidiano escolar, 73% consideram 

péssimos e 7% acham que há um bom envolvimento. Com relação à enturmação por idade, 

93% são contrários e 7% são favoráveis, 93% acham que piorou o problema da aprendizagem 

e apenas 7% apontaram aspectos benéficos a enturmação por idade. 93% disseram que a idade 

cronológica não garante a igualdade de condições para a aprendizagem e as maiores 

diferenças entre os alunos, na visão dos professores, 60% culturais-intelectuais, 40% 

familiares e 27% sociais (vide apêndices 4: gráfico 3 e 4). 

 

 

D) O tempo e a organização da semana, da jornada escolar e a formação do sujeito — o 

relógio e o calendário escolar 

 

 Com relação ao tempo destinado à aprendizagem, à organização curricular 

atual, não garante a formação que sonhamos à formação humana, cognitiva e 

psicomotora. Cada aluno é uma individualidade, com seu potencial, suas 

vivências, suas habilidades e problemas do cotidiano. Como garantir que 

pela faixa etária ou tempo estabelecido por ciclos de aprendizagem, todos 

desenvolvam, tenham maturidade física ou intelectual e assimilem da mesma 

forma? Diante disso, temos constatado que os ciclos de aprendizagem não 

são garantia da formação integral dos alunos (Professor N). 
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As observações sistemáticas das rotinas da escola ocorreram no mês de janeiro de 2014 e 

procurou-se chegar todos os dias antes de tocar a sirene de entrada, que ocorre da seguinte 

maneira: 07 às 11h (matutino), 13 às 17h (vespertino) e 19 às 23h (noturno). O primeiro dia 

de observação teve início no período matutino exatamente às 06h40min, e as anotações foram 

feitas em um banco em frente à secretaria da escola. Tudo o que aconteceu foi anotado 

procurando ater-se às atividades percebidas como sendo comandadas pelos horários. Então, se 

o toque inicial era às 07 horas, até exatamente 7h59min ainda tinha aluno chegando para o 

início das aulas. Nesse dia houve um grande fluxo de professores na coordenação, estava 

acontecendo uma reunião com alguns professores, que deixaram atividades e as crianças 

sozinhas.  

Às 08h07min iniciam o lanche, sempre a merendeira vai às salas de aula avisar uma a uma 

o horário, são duas turmas a cada 10 minutos e se revezam até completar todas as turmas. O 

período de 09h00min às 09h15min é o horário do recreio, mas, nesse dia, o recreio foi 

estendido porque tinha outra “reunião rapidinha” da coordenação com os professores que 

retornaram às 09h39min. A coordenadora passa o tempo todo nas salas, bate nas portas para 

dar algum recado, mesmo após a reunião. Às 10h27min algumas turmas saem para a 

recreação e, às 10h44min, já há um movimento de final de aula, como pais buscando filhos, 

irmãos mais velhos pegando os menores e assim vai até encerrar o turno. Nos outros períodos 

é a mesma rotina, exceto o recreio, que no vespertino há o revezamento das turmas e não há o 

recreio coletivo, justificado pelo alto grau de violência no recreio por parte dos adolescentes. 

O que muda também a rotina da escola é quando chove, aparece pouco ou nenhum aluno, e 

acaba-se suspendendo as aulas. 

Sobre esse aspecto, antes de “contar” o que os entrevistados pensam sobre o tema, 

destaca-se o caso da França, já que a OCDE considera um dos mais importantes países em 

matéria de volume horário anual, em que este é concentrado sobre um número de dias 

limitado. Em consequência, o dia dos alunos do curso primário, fundamental e médio 

franceses é mais denso e mais carregado que o da maioria dos outros alunos do mundo. O que 

se tem visto em escala mundial é um número crescente de países estendendo um número de 

semanas e dessa forma o seu calendário escolar. Tomemos a França como exemplo, um dos 

países cuja escolaridade é a mais concentrada, com 140 dias de escola no primário e 178 dias 

no secundário, enquanto que a média OCDE é de 187 dias no primário assim como no 

secundário.  

Em matéria de ferias de verão, a França situa-se na média elevada da Europa, com 

nove semanas. Em contrapartida, é na França que as férias em curso são as mais longas, com 
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quatro períodos de duas semanas divididas nos dez meses do ano escolar. Com efeito, na 

maioria dos outros países, as “pequenas férias” excedem raramente uma semana 

(EURYDICE, 2010). 

Vejamos o caso do Brasil em número de horas-aula, a média de horas-aula diárias 

trabalhadas nas escolas: 

 

MÉDIA DE HORAS-AULA DIÁRIAS – BRASIL – 2012 

 

Indicadores Educação infantil Creche Pré-escola Educação 

fundamental 

 

MÉDIA 

NACIONAL 
5,9 7,9 4,8 

1º ao 5º ano: (4,4) 

6º ao 9º ano: (4,6) 

 

REDE 

ESTADUAL 

 

5,3 8,3 4,9 

1º ao 5º ano: (4,6) 

6º ao 9º ano: (4,7) 

 

REDE 

ESTADUAL - 

Urbana 

 

5,4 8,5 5,0 

1º ao 5º ano: (4,6) 

6º ao 9º ano: (4,7) 

 

Fonte: Dados do MEC — Ideb Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira — Saeb  

 

Conforme já descrito, o período letivo de um ciclo terá no mínimo 600 dias letivos 

distribuídos em 2.400 horas, distribuídos para efeito de registros em fases anuais de no 

mínimo 200 dias letivos e 800 horas, conforme a legislação vigente para as escolas de Mato 

Grosso. Na escola pesquisada neste estudo, as aulas são planejadas com o turno de 04 horas e 

um total de 20 horas semanais.  

Numerosos autores colocam em questão a hegemonia da “hora de aula” como 

princípio organizador do ensino que se tornou fator essencial do seu imobilismo. André 

Giordan (2008 In: CAVET, 2011, p. 16) denuncia o eterno quadro organizador da escola: uma 

disciplina — uma aula — uma hora — um professor. 

 Unidade básica para a definição das obrigações dos professores, a hora de aula 

impregna não somente a gestão administrativa, mas, também, toda organização pedagógica 

das escolas.  

 

Para Delahaye (2006), a organização pedagógica da escola defronta-se com 

um modelo único que focaliza o tempo escolar sobre o tempo do 

professor e não sobre o do aluno. Ele observa em outro lugar que o 

emprego do tempo dos alunos é objeto não posicionado nos textos oficiais. 

Lesacher e Renault (AFAE, 2007) prosseguem neste sentido: o “emprego do 

tempo” parece ser o instrumento universal de corte de toda forma de vida 

pedagógica; ele se aplica com uma regularidade milimétrica a qualquer 
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situação e qualquer idade. A hora de aula […] é uma unidade de medida que 

parcela as diferentes funções pedagógicas (CAVET, 2011, p. 16). 

 

No entanto, se a organização clássica do tempo induz certamente uma forma escolar 

rígida e insatisfatória, a responsabilidade não cabe unicamente ao sistema. Os professores e 

demais profissionais da escola também são agentes e reprodutores do dispositivo que os 

aprisiona. É por isso, que se representa [o emprego do tempo] como uma grade tão 

intransponível que qualquer reflexão, “qualquer invenção sobre uma utilização nova parece 

bloqueada e que se procede de maneira administrativa, que se elabora um emprego do tempo 

fixo e imutável” (HUSTI, 2008 apud CAVET, 2011, p. 16). 

As escolas tiveram quarenta e nove dias paralisados que deveriam ser repostos sem 

prejudicar a carga horária mínima obrigatória, sendo a greve iniciada em 12 de agosto e 

terminada em 18 de outubro de 2013. Foi o número de dias correspondente a um bimestre. As 

reposições contariam 13 (treze) sábados, e encerraram as aulas em 20 de dezembro de 2013, 

retornando em 06 de janeiro de 2014, quando encerraram o ano letivo em 24 de fevereiro de 

2014. Os professores tiveram recesso a partir de 25 de fevereiro e o início do próximo ano 

letivo estava agendado para 17 de março.  

Quando a observação da pesquisa se iniciou, a escola estava passando por essa 

turbulência. Teriam que repor as aulas no período de férias, já que o ano civil estava findando, 

e teriam os meses de janeiro e dezembro para tal façanha, logo em seguida, pós-intervalo de 

quinze dias, já reiniciar o ano letivo de 2014. Ainda que considerassem um número razoável 

de sábados letivos, não foi nada produtivo ou legal para os alunos. O calendário de reposições 

aos sábados foi uma imposição da secretaria as escolas, não tiveram a oportunidade de 

discutir outras formas de reposição. Os professores foram unânimes em associar à unicidade 

de reposições à punição por parte do governo do estado. Foram categóricos ao afirmar que a 

falta de autonomia prejudica toda e qualquer iniciativa que busque atender particularidades. O 

depoimento a seguir sintetiza a situação: 

 

Calendário, este é outro problema; o calendário é imposto pelo governo, que 

não dá autonomia para que o mesmo [sic] atenda às particularidades da 

comunidade escolar, as aulas no sábado são só para atender à lei dos 200 

dias letivos, mas afinal quem se preocupa com a qualidade? É um grande 

erro entender que o ano letivo deve ser igual ao ano civil, o que obriga a 

reposições nos sábados, janeiro, etc., se a preocupação girasse em torno da 

qualidade, respeitariam os sábados e períodos de férias, até mesmo 

dialogariam com a categoria com maior disponibilidade em caso de greve e 

não como na greve do ano passado, onde a primeira proposta só veio após 
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mais de 30 dias de greve, uma verdadeira vergonha! Será que estavam 

preocupados com os dias letivos a serem repostos?! (Professor J). 

 

Foram sábados considerados letivos, mas o comparecimento foi baixíssimo, e os 

professores garantem que apenas dois sábados houve presença (não maciça) dos alunos, nos 

demais, não compareceram. Os professores aproveitavam para fazer reuniões para 

planejamento, estudos ou reuniões de conselho de classe. Deveriam cumprir a carga horária, 

pois seria contado como dia letivo normal, para efeitos de registro de conteúdo e dia efetivo, 

porém, na prática, aula mesmo não houve.  

Pressionados pelo calendário eleitoral, pela copa do mundo, o fato da capital do estado 

ser subsede, a semana de cinco dias foi drasticamente estendida para seis dias, e também o 

ano letivo de 2014, os sábados serão considerados dias letivos. Provavelmente vai ser um 

desafio muito grande o comparecimento aos sábados, visto que já houve uma experiência 

desastrosa quanto, no calendário das reposições do período de greve, conforme se pode 

observar. 

Por meio das entrevistas, verifica-se quanto ao calendário escolar que grande maioria, 

93% consideram que a escola não tem autonomia para sua elaboração. O aumento da semana 

letiva para seis dias contando com os sábados causou grande impacto (negativo) na visão de 

93% dos entrevistados e 6% acham que nada alterou, para 87% as aulas aos sábados foram 

um verdadeiro fracasso e 13% consideraram que em partes foi um sucesso. Quanto às causas 

do fracasso, 87% responderam que se deve à organização das famílias nos finais de semana e 

o lazer dos alunos, 20% foram motivados pela cultura local (catequeses, eventos culturais, 

etc.). 

Há muita insatisfação quanto aos períodos escolares que “recortam” a vida pedagógica 

numa sucessão de horas de aulas, em que não se tem uma clareza se estes são adaptados às 

necessidades atuais do ensino e ao respeito dos ritmos de aprendizagem de cada aluno. Sobre 

isso, disse a professora J.: 

 

Observa-se nos dias atuais que as unidades escolares da rede pública 

estadual vêm perdendo a sua autonomia. O Conselho Deliberativo Escolar 

foi criado para exercitar esse fazer democrático, porém, nos últimos anos, 

temos observado que diante de situações a resolver, ele (CDCE) se posiciona 

respaldando as orientações encaminhadas pelo órgão maior. Os programas, 

grades curriculares, calendário escolar, carga horária e prática pedagógica 

deveriam contemplar a necessidade de cada comunidade em seus anseios, 

mas, infelizmente, não é isso que temos visto. Temos visto discursos sobre 

“escola de qualidade”, quando na realidade não há preocupação e nem 

respeito com a aprendizagem e muito menos pelos alunos, no momento em 



109 

 

 

que se observam decisões que na maioria das vezes não foram sondadas 

junto da Comunidade (Professor M) 

 

O relógio, assim como o calendário, por intermédio de uma produção contínua de 

símbolos próprios de uma cultura, indica e controla totalmente o tempo e a vida de todos os 

envolvidos na escola. Cultura esta localizada num tempo e espaço, como no caso da escola, 

sua significação tem a ver com socialização e orientação “do que” e “quando” fazer na vida 

principalmente dos estudantes. O relógio na escola se constitui num mecanismo que controla 

a duração e a direção de todos os acontecimentos escolares. O relógio é o organizador da vida 

escolar, e determinante na marcação da entrada, saída, recreio, e os acontecimentos diários. 

Pode-se afirmar com toda a tranquilidade que, juntos, tempo e espaço regulam todas as 

atividades escolares. Segundo Elias (1998, p. 17), basta olharmos para um relógio ou um 

calendário para reconhecer “a imbricação mútua e a interdependência entre natureza, 

sociedade e indivíduo”.  

O foco na reorganização do tempo é o aluno, visando à aprendizagem humana e, 

assim, a concepção de tempo é a que acompanhe os processos de aprendizagem e de ensino 

tal como estes ocorrem na espécie humana, “evitando as rupturas criadas sempre que 

interrompemos uma explicação, uma atividade, um processo de reflexão por causa da forma 

rígida como o tempo é distribuído no dia-a-dia [sic] da escola” (LIMA, 1998). 

Na prática, a situação é diferenciada, ao observar algumas aulas, percebe-se que não 

condiz com as colocações sonhadas e o tempo que se tem destinado às atividades próprias do 

processo escolar, pode estar mais prejudicado do que se imagina. Isso se deve às próprias 

condições sejam físicas, sociais, de qualificação e a própria jornada de trabalho, o acúmulo de 

atividades, desânimo dos professores e a descrença de alguns quanto ao seu papel dentro da 

escola. 

As práticas dos professores em sala de aula observadas corroboram em todos os 

sentidos com o relatório publicado nos Estados Unidos em 1994, “National Education 

Commission on Time and Learning” que mostra como a organização e a gestão do tempo 

escolar terminaram por tecer uma prisão que fecha igualmente os professores e alunos, 

desperdiçando suas energias. Esse relatório, cujo título é bem sugestivo, Prisioneiros do 

Tempo, considera o relógio como o verdadeiro mestre da escola, governando ao mesmo tempo 

a organização da vida das famílias, a dos estabelecimentos, a forma como os professores 

ensinam o programa e, sobretudo, os meios dados aos alunos para assimilá-lo e dominá-lo 

(CAVET, 2011, p. 12). Abaixo descrição de um dia em sala de aula. 
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Um dia na sala de aula  

 

Conversando com um professor de uma das turmas, ocorreu um acaso que por acaso 

traria muitas alegrias. Era recreio, no pátio apertado, na verdade, um corredor, pois o pátio da 

escola é um espaço aberto, e como naquele momento o sol estava muito quente, todos ficam 

procurando uma sombra, seja nos espaços em frente das salas, que rodeia o pátio, seja perto 

do muro de frente da escola, enfim, uma sombrinha; quem já é dali sabe como resolver. Para 

09 horas da manhã, o calor estava intenso, mas em Cáceres isso é normal. Essa hora já ia para 

os 38 a 40 graus.  

E o recreio típico, de crianças e adolescentes ávidos por correr, se exibir uns para os 

outros, mexer com celular, escola com alunos de classe baixa, mas muitos têm celular com 

internet e aplicativos diversos. Enfim, apareceu o professor que se conheceu nesses muitos 

anos de idas e vindas pelas escolas. Esse professor, a quem se identifica nesta pesquisa de 

Manoel, ficou tão contente com o encontro, após os cumprimentos, a conversa girou em torno 

de discutir sobre escola, doutorado, pesquisa, tema, objetivo. Há todo o momento houve 

interrupções por um aluno, ou ex-aluno desse professor, que queriam abraçá-lo ou apenas 

cumprimentá-lo. Manoel tem uma vasta experiência com a educação escolar e está nessa 

escola desde a sua fundação, foi sua primeira escola de atuação e será a última, pois está 

prestes a se aposentar. Já foi diretor, coordenador e é professor das “primeiras séries”, e se 

efetivou por mais tempo no 5º ano, a 4ª série antiga. Após se inteirar sobre a pesquisa, se 

interessou e concedeu permissão para assistir um dia de aula com sua turma. Como o recreio 

acabou, foi contatado por telefone para confirmar o dia da observação da sala em período 

integral. Ficou à vontade e combinou-se uma quarta-feira.  

No dia marcado, um dia chuvoso, fez-se questão de chegar exatamente quinze minutos 

antes de tocar o sinal, nem o professor estava no recinto ainda. Na porta da sala, observou-se 

o ambiente enquanto os alunos chegavam aos poucos. O horário de entrada é às 07 horas em 

ponto. Quando professor chegou, entramos na sala e fez a seguinte apresentação: “a 

pesquisadora vai fazer uma análise de nossa aula e ver como vocês se comportam”. Antes, ao 

explicar o objetivo da observação, ficou acordado com o professor Manoel que não era para 

ele mudar nada em relação à rotina de suas atividades, o interesse era saber como ele faz uso 

do tempo em prol das atividades para depois descrevê-las procurando explorar nas proporções 

que o objeto de pesquisa permitir. Assim, dentro da sala, fez-se de tudo pra não atrapalhar em 

nenhum momento a aula.  
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Localizada na parte dos fundos da escola, há uns 300 metros em frente da escola, 

sendo a penúltima sala de um corredor, de mais ou menos uns 200 metros, ali estava a sala de 

35 metros que eu iria passar a manhã para fazer minha observação. Segundo o professor, tem 

28 alunos no total, mas nesse dia foram 23 presentes. No dia anterior vieram 15 alunos e na 

segunda-feira não compareceu nenhum aluno por causa da forte chuva que caiu na cidade. As 

carteiras são algumas do modelo de mesinha com cadeira separada. Como tinham poucos 

alunos — disseram que era por causa do tempo —, eles se comportaram razoavelmente. A 

sala é um pouco escura, uma porta de entrada, duas janelas tamanho mediano, com cortinas, 

pois fica de frente para o sol, têm dois ar condicionados, dois ventiladores, um quadro de giz, 

não com a qualidade satisfatória, uma mesa com cadeira que fica posicionada na frente e é 

usada pelo professor. As carteiras são posicionadas em filas, não muito retas, mas as duas 

filas encostadas nas paredes cada uma de um lado da sala, essa estava bem perfilada, da frente 

até os fundos, em uma linha reta. Os alunos estavam bem sonolentos, já na sala antes da aula 

começar, pela fisionomia, tentou-se relacionar disposição dos alunos para aquele dia. Eram 17 

demonstrando mais disposição, 04 sonolentos e 02 bem sonolentos, até chegaram a cochilar 

na aula. 

O professor chegou, mas logo saiu para pegar livros didáticos e giz, e, enquanto isso, 

os alunos conversam entre si sobre assuntos diversos. Abaixo descrevo as atividades 

realizadas, os acontecimentos cronometrados para se visualizar “quanto tempo” acontecem “o 

que” na sala de aula de um dia comum: 

 

 7h00: Sinal de entrada;  

 7h14: Entrada na sala de aula de professor e alunos, cumprimenta todos, apresenta a 

pesquisadora e fica conversando sobre banalidades; 

 7h15: Prof. Manoel vai buscar materiais; 

 7h24: Prof. Manoel retorna carregando livros didáticos e fala aos alunos para não 

mudarem o comportamento por minha causa; 

 7h25: Manoel questiona os alunos sobre assuntos diversos; 

 7h26: Ainda chegam mais 03 alunos, e o professor inicia fazendo os encaminhamentos 

da aula, contextualizando sobre ela. Era aula de Matemática, mas iria retomar o tema 

“as cinco regiões do Brasil” — assunto da aula anterior, pois iriam precisar muito no 

próximo ano. Usa o livro didático como recurso para os alunos acompanharem o 

conteúdo; 
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 7h28: Divide a aula em dois momentos: primeiro os alunos em duplas irão ler sobre o 

conteúdo indicado pelo professor, usando o livro didático, sendo 03 páginas a serem 

lidas. Segundo momento, irão ter aula de Matemática. 

 Obs.: os momentos tiveram referência no relógio e foram marcados como antes do 

recreio (1º momento) e depois do recreio (2º momento). 

 7h35-8h34: Os alunos estão cumprindo a atividade, os sonolentos continuam pior, 04 

duplas estão mais atentas, algumas estão conversando sobre outros assuntos, outros 

nem em duplas estão. Mas o professor tentou motivar os que estavam à parte do 

assunto. Os dois mais sonolentos aproveitavam para tirar um cochilo. Alguns saem 

para irem ao banheiro, discutem entre si, e o professor faz atendimentos individuais. 

 8h35: Os alunos não estão fazendo mais nada, o professor saiu da sala, foi atender uma 

mãe de aluno que queria saber sobre o filho. 

 8h43: Os alunos saem para o lanche, a merendeira bate na porta, e os alunos já estão 

praticamente prontos, muito eufóricos para sair para o lanche. Tem uma garota que 

ficava contando o tempo e a cada minuto anunciava o horário (“8h41, 8h43...” vai 

bater na porta”... “bateu”...); 

 8h56: Alunos e professor retornam do lanche, que é servido por sala, e a cada 10 

minutos saem 02 salas para o refeitório, que fica na parte da frente, atrás da secretaria, 

na parte externa do pavilhão da frente; 

 8h59-9h00: Toca o sinal para o recreio; 

 9h15: Toca o sinal, findando o recreio; 

 9h47: O professor retorna à sala, “improvisa” uma atividade e avisa que vai ter que 

resolver um problema em seu diário eletrônico, sumiram os dados enviados e teria que 

“arrumar” naquele momento. 

 9h50: Entra a coordenadora do programa “Mais Educação” para informar sobre o 

programa e pedir aos participantes preencherem a lista com os dados necessários; 

 9h57: O professor sai da sala para resolver o problema e deixa a atividade no quadro 

para os alunos copiarem e responderem enquanto ele tivesse fora; 

 10h55: Os alunos foram terminando, a maioria fica brincando; 

 11h00: Tocou o sinal, e o professor não mais retornou. Eu e um aluno juntamos as 

coisas dele, e o menino o entregou. Encontrei-o no corredor e me pediu desculpa pela 

ausência, mas disse que o problema precisaria ser resolvido imediatamente, sob pena 
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de anular os registros feitos e ainda gerar outras consequências para a escola e para o 

professor.  

 

Percebe-se que muito tempo se perde com as interferências inevitáveis que ocorrem no 

âmbito escolar, que estão além de qualquer prescrição de política educacional. De modo geral, 

constata-se que de um total de 04 horas a serem trabalhadas no período, conforme observado 

os horários, nesse dia, foi trabalhada 1 hora e 32 minutos de aula no sentido do que se tem 

conhecimento do que seja uma aula, ou simplesmente os momentos de interação e 

participação de professor e alunos na mesma atividade. 

 O fato da sonolência evidenciada nos faz pensar que somos obrigados a dar mais 

atenção aos ritmos biológicos e psicofisiológicos da criança. Referindo-se não só às escolas 

francesas, como se pode constatar pelo depoimento acima, Hubert Montagner (2009 apud 

CAVET, 2011, p. 13) alerta que os tempos da sociedade e das escolas não são adaptados às 

realidades constituídas pelos ritmos da criança, e quando o relógio biológico não está em 

acordo com os fatores ambientais, as crianças sofrem uma de sincronização que provoca 

cansaço e dificuldades de aprendizagem. Isso resulta para a criança 

dificuldades/impossibilidades de continuar a ser vigilante e atento, por conseguinte, 

compreender e aprender. O dia da escola para essas crianças seria particularmente esgotante e 

desmotivante, principalmente para as mais vulneráveis, resultando em sofrimento, em 

malogro, em perturbações do comportamento, deficiências, desinteresse pela escola e 

insegurança.  

Foram observadas mais três turmas: 6º ano, 1º ano do Ensino Médio, e destaca-se o dia 

da observação a um professor de História no 9º ano. Eram duas aulas, 60 minutos cada, início 

às 13 e término às 15 horas. Foram o mesmo esquema para a observação e com todas as 

interrupções, pessoas que chegam à porta para chamar o professor para resolver problemas 

“sérios” e “inadiáveis”. Alunos e professor querendo dar algum recado, professor que teve 

que sair, os alunos aproveitaram e começaram a falar de formatura. Quando o professor 

voltou, teve que aguardar o “assunto” acabar. Do total de duas horas previstas e 

cronometradas, foram dados exatos 45 minutos de aula, situação de professor e alunos 

inteirados no conteúdo da disciplina, e não foram sessenta minutos seguidos, entre as duas 

horas totais.  

O tempo é trazido cada vez mais como um fator de constrangimento e de pressão que 

obstrui ao mesmo tempo o exercício do ofício do professor, a coerência das aprendizagens, a 

motivação e finalmente o sucesso dos alunos (CAVET, 2010), e ocorre nessas situações 
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descritas, o que Pierre Waaub discute como os ritmos herdados de uma organização taylorista 

do trabalho:  

 

um ritmo do tempo calcado no tempo do mundo do trabalho (para o aluno, a 

ideia de fazer as suas horas é compreendida no sentido da sua presença); —

vum ritmo do tempo mecânico e repetitivo que permite a cada 

estabelecimento escolar […] de se identificar a um todo institucional 

tranquilizador e imitativo apesar da enorme diversidade de situações e de 

objetos de produção —; por último, um ritmo do tempo calcado na divisão 

do trabalho numa sucessão de tarefas simples consecutivas (frações de 

conhecimentos, frações de aulas de 50 minutos) nas quais a divisão do tempo 

(o horário) aparece mais como um constrangimento ritual que como um 

recurso. Mas o tempo, principal recurso das aprendizagens, é, por 

conseguinte, indisponível, ao sentido em que ninguém pode dispor, pois ele 

está a serviço de outra coisa (PIERRE WAAUB, 2006, apud CAVET 2011, 

p. 15). 

 

 

A lógica escolar de, aproximadamente, o início do século XX foi fruto de um 

momento contextualizado, marcado pela escolarização preocupada com o ensino de massa, 

cujo ensino escolar onde as pessoas viviam um tempo e espaço linear e regular. Essa 

linearidade e essa regularidade foram transmutadas para a escola culminando com a 

organização do ensino seriado, das horas, em que o aprendizado tem relação com 

pontualidade, regularidade, divisão do tempo, da ordem, do não desperdício do tempo. Foi 

essa concepção de tempo que estava presente em nossas escolas. Conforme Elias (1988), “nas 

sequências temporais integradas num fluxo regular, uniforme e contínuo”, a regulação das 

ações humanas passou a ser orientada pelo relógio mecânico.  

Segundo Fernandes (2003, p. 120), essa concepção de tempo faz o professor ficar 

preocupado com a transmissão dos conteúdos em um tempo previsto específico divididos em 

bimestres e atribui caráter gradual e cumulativo ao conhecimento que se “transforma em um 

eixo vertebrador do processo em sala de aula”.  

 

Os tempos são predefinidos para cada domínio: tempo de aquisição da 

leitura e da escrita, das operações matemáticas, etc. Esses tempos são 

recortados, definidos com o planejamento dos programas. Essa concepção 

temporal dicotomiza os tempos em tempos de aprender, tempos de brincar, 

tempos de recuperar, tempos de avaliar (FERNANDES, 2003, p. 120). 

 

A concepção dos tempos dos ciclos, segundo Fernandes (2003), pressupõe “uma 

sucessiva ordenação do tempo sem interrupções de tempo de aprendizagem dos indivíduos, 

sendo essa entendida como não linear, não ritmada em conjunto”. 
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Nas respostas dos entrevistados desta pesquisa referente à construção dos horários, de 

maneira geral coaduna com os teóricos discutidos, pois se observa que quanto à hora aula: 

40% consideram centrados no aluno e 40% no professor, apenas 20% acham que atende a 

professores e alunos. Para 87% esse modelo de construção do horário não atende às diferenças 

individuais e 60% acham que é insuficiente para trabalhar os conteúdos. Quanto ao 

desenvolvimento das aulas, 47% acham que o que mais atrapalha são as interferências 

externas como alimentação, calendários engessados e reuniões; 27% acham que são as 

diferenças individuais e 13% culpam o comportamento dos alunos. Sobre o tempo livre do 

alunado, o tempo fora da escola, 87% responderam que a escola não consegue se unir a esses 

outros tempos educativos e 80% afirmaram que a escola não estimula e nem se preocupa com 

esse tempo do aluno fora da escola. 33% consideram que o programa “Mais Educação” é a 

única atividade que atende o aluno fora do horário da aula, 7% consideram que nenhuma 

atividade fora da escola funciona em prol da aprendizagem do aluno. 

Questionados se o currículo atual atende às diferenças de ritmos dos alunos, 78% 

disseram não, 7% sim, 13% disseram que jamais vão atender e 7% deram outras respostas. 

Sobre se estão satisfeitos com a jornada de trabalho, 53% disseram sim, 27% não e 20% 

disseram que satisfação ou não depende da organização de cada professor. Quando 

questionados se o currículo atual (escola de ciclos) garante a formação humana e integral ao 

final dos três ciclos (nove anos do ensino fundamental), 93% afirmaram que não, somente na 

teoria, e somente 7% acham que sim. E finalmente sobre qual o maior impedimento do não 

sucesso do currículo 67% afirmam que é a diferença de ritmos e as diferenças em geral entre 

os alunos, e 33% a falta de envolvimento dos pais na vida escolar (vide dados no apêndice 4: 

gráficos 5 e 6) . 

Em síntese, o sistema de ciclos é o que discute Barreto e Mitrulis (2001, p. 10) uma 

medida intermediária entre o regime seriado e a progressão contínua, em que ainda permanece 

a concepção de que o tempo está sendo alargado com a finalidade de que todos os alunos 

dominem conhecimentos nos mesmos níveis, sem modificação significativa na lógica de se 

operar com o tempo na sua relação com a função social da escola, ou mesmo na concepção de 

escolarização que conhecemos. 

Esses foram os aspectos mais relevantes que destaco das observações, confirmando 

minha tese inicial de que o tempo, representado pelo relógio e pelo calendário, são categorias 

determinantes que regulam todas as atividades dos professores e de toda a comunidade 

escolar. O relógio é o regulador da vida escolar, porém, se o desejo é a inovação escolar, em 

termos de qualidade, deve ser analisada à luz de outros elementos constituintes da prática 
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escolar (enturmação por idade, promoção automática, envolvimento das famílias) que 

precisam ser repensados e reorganizados se tiver no horizonte a ressignificação do processo 

ensino aprendizagem.  

Ao se preocupar demasiadamente com atribuição de aulas aos professores efetivos, 

contrato dos interinos, horários, adequação das jornadas de trabalhos dos profissionais, 

adequação dos horários com as condições físicas escolares, isso tudo faz com que o tempo 

físico se distancie cada vez mais do tempo social da escola, negligenciando as reflexões mais 

voltadas as adequações dos horários em relação as necessidades intelectuais, físicas e 

emocionais dos alunos. Não se percebe entre a direção, coordenadores e professores uma 

preocupação com em explorar, por exemplo, as capacidades dos alunos, pois o tempo todo 

tem atividades relativas ao cumprimento do tempo físico sobrepondo sobre essas outras 

demandas. 

A primeira reunião pedagógica presenciada no início do ano letivo fazem acreditar que 

os tempos físicos são preponderantes, pois professores argumentam em prol de se adequar seu 

horário para conciliar sua vida particular com o tempo escolar. Segundo os professores, todo 

início de ano letivo há a dificuldade para conciliar horários e jornadas do coletivo de 

professores. O programa “Mais Educação” está sendo implementado, mas percebe-se que 

embora tenha previsão de atividades no contra turno dos alunos, o tempo também é tratado 

quantitativamente e há a preocupação em ocupar o tempo físico do aluno, não há 

questionamentos ao aluno sobre o grau de satisfação com as atividades em termos desse 

preenchimento de tempo individual.  

Uma última evidência da função controladora do calendário situa-se na capa da página 

da Seduc/MT, há uma chamada
15

 que afirma a estruturação da vida escolar no e pelo 

calendário escolar, e preponderância da vida dos professores sobre a vida dos alunos. A 

preocupação primeira é com a distribuição das atividades, disciplinas, áreas destinadas aos 

professores e, dessa forma, a atribuição das aulas determina tempos e espaços da comunidade 

escolar. 

SEÇÃO 5 
 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                                 
15

A Seduc-MT informa às UEs e assessorias pedagógicas a publicação da Nota Técnica nº 304/2015 que define 

o calendário escolar para 2015 tratando sobre o processo de atribuição. A partir da próxima segunda feira (27/10) 

iniciará a inserção do calendário escolar, Tramitação e Validação das Matrizes Curriculares, informações das 

escolas e dos ambientes das escolas. Confira as portarias.  
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“Uma das fontes do poder coercitivo que o tempo 

exerce sobre o individuo, é ele ser obrigado a 

pautar seu comportamento no tempo instituído 

pelo grupo a que pertence e, quanto mais se 

alongam e se diferenciam as cadeias de 

interdependência funcional que ligam os homens 

entre si, mais severa torna-se a ditadura dos 

relógios” 

 

 (Norbert Elias) 

 

A questão que se faz desde o início deste estudo é se existe uma maneira de 

estabelecer as sequências temporais recorrentes que organizariam e trariam harmonia ou 

segurança para a vida escolar? É preciso mais, menos tempo; alterar os tempos garante 

realmente a qualidade tão almejada à escola contemporânea? Pode-se confirmar que o tempo 

escolar vem sendo modificado pelo tempo “livre” dos estudantes e conforme discussão de 

Delahaye (2006) a organização pedagógica da escola defronta-se com um modelo único que 

focaliza o tempo escolar sobre o tempo do professor e não sobre o do aluno. Pode-se incorrer 

a dizer que o “emprego do tempo” parece ser o instrumento universal de corte de toda forma 

de vida pedagógica; ele se aplica com uma regularidade milimétrica a qualquer situação e 

qualquer idade. A hora de aula […] é uma unidade de medida que parcela as diferentes 

funções pedagógicas (LESACHER; RENAULT, 2007 In: CAVET, 2011). 

Com base nas observações e nas falas dos professores, constatei que as questões do 

tempo, suas alterações e reconfigurações estão naturalizadas na cultura escolar. Se olharmos 

com calma, veremos que, embora nos pareça algo natural, este é aberto, multifacetado e, 

assim, discutível em outras perspectivas no campo educacional. Pode-se confirmar não haver 

um consenso nem nas discussões nem na prática diária escolar quanto à adequação dos 

tempos escolares individual serem positiva ou negativa. Com este estudo, tenho a clareza de 

dizer que pela dinamicidade em que se insere, a qualidade da educação escolar vai além das 

questões temporais.  
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E, na verdade, não há harmonia entre Chrónos e Kairós, entendidos como o tempo 

físico e o tempo social nos tempos escolares da escola pública de Mato Grosso. O tempo 

físico é determinado institucionalmente pelas legislações específicas que regulamentam os da 

vida da escola, ou seja, o aspecto burocrático como calendários, matriz curricular, carga 

horária mínima, horários, duração das aulas, recreios, de forma que o tempo social procura 

mais resolver a situação funcional, financeira e legal da escola e menos auxiliar a 

aprendizagem dos alunos enquanto sujeitos desta escola (BOCCHI; FIGUEIREDO, 2013, p. 

7). 

Os aspectos relacionados ao tempo social estão muito distantes dos tempos escolares 

considerados hoje na EECosta, pois a comunidade escolar está centrados no tempo físico. 

É necessário e urgente que algumas questões sejam revisitadas segundo os próprios 

professores levantaram nas entrevistas, tais questões precisariam ser revistas para que o tempo 

social fosse respeitado. Precisam ser investidas ações por parte da secretaria de educação, 

famílias e comunidade escolar em aspectos como autonomia da escola para atender às suas 

particularidades e alterar suas rotinas em relação a calendários, horários, organização das 

turmas; mudanças na cultura de escola seriada para a “Escola Ciclada” (fundamentos e 

práticas). Outra questão é a compreensão da avaliação/reprovação na lógica da formação 

humana assim como a vinculação dos professores a sequência de ciclos das turmas. O 

processo pedagógico escolar deve preponderar sobre aspectos técnicos administrativos 

buscando a credibilidade e apoio da comunidade na reconstrução de seus tempos educativos e 

em suas práticas cotidianas. É premente também maior investimento na formação dos 

professores e o incentivo e promoção do trabalho coletivo na escola.  

As propostas de reorganização do tempo exigem novas práticas com os novos tempos, 

entretanto estão longe de ocorrer de forma linear apenas com a regulamentação de reformas 

educacionais. Há uma distancia gigantesca entre a política instituída e a escola. É um longo 

caminho para esta chegar à escola, basta uma simples análise no organograma da Secretaria 

de Educação do Estado que se encontra em anexo nesta tese. Uma cultura escolar não se 

destrói da noite para o dia e os profissionais de educação têm explícita ou implicitamente suas 

crenças e opiniões, além de estarem sujeitos às pressões das instituições políticas, sociais e da 

própria instituição escolar e seus mecanismos de coerção (FERREIRA; ARCO-VERDE, 

2001, p. 75). 

Segundo Ferreira e Arco-Verde (2001, p.75), passar do tempo institucional e social 

contado (Chrónos) na escola para o tempo do aluno (Kairós) gera outros ordenamentos não 

aprendidos por muitos profissionais em nossas escolas. Segundo essas autoras, se aceitamos 
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que o homem dominou o tempo e o tempo o dominou, a questão a refletir é se Kairós foi 

aprisionado e “conformado” por Chrónos que se transformou na própria ciência.  

Enfim, é possível pensar em outras organizações temporais, entretanto, as práticas 

escolares no que se refere a novas reorganizações escolares devem ser repensadas levando-se 

em conta, principalmente, os tempos individuais e coletivos de todos os envolvidos no 

processo escolar, para não se correr o risco de vivenciarmos novamente outro tempo 

burocrático e administrativo da vida das pessoas, pois o tempo é sentido como uma força 

misteriosa, que exerce sua coerção sobre nós. (ELIAS, 1998, p. 21). 

A organização do tempo escolar é um elemento que estrutura o modelo escolar de 

educação, e o que se encontra em vigor foi construído na modernidade. Esse tipo de estrutura 

se articula coerentemente com outros elementos como a delimitação de um espaço escolar 

próprio, a criação de mecanismos de vigilância sobre o comportamento dos alunos, a 

construção de um currículo graduado e sequencial, professores, coordenadores, gestores, 

responsáveis direta ou indiretamente pelo processo ensino aprendizagem, assim como um 

conjunto de rotinas e rituais que são construídas no cotidiano escolar. O tempo escolar é 

naturalmente interiorizado por professores e alunos bem como por toda a comunidade escolar 

e se constitui como parte integrante das práticas diárias das organizações escolares: 

 

o tempo escolar pode mesmo ser considerado (para além de uma criação) um 

elemento estruturante da cultura escolar, decisivo no que diz respeito à 

socialização das crianças e dos jovens nos valores e regras da vida social, ao 

organizar atividades e orientar condutas (PINTASSILGO; COSTA, 2007). 

 

O calendário escolar se constitui como os referentes temporais, pois delimitam as 

atividades a serem desenvolvidas. É ele que institucionaliza o tempo global da escola e fixa os 

limites temporais do funcionamento anual da escola, o início e o fim do ano letivo, férias, as 

matrículas, avaliações, enfim a vida escolar está toda estruturada por meio de seu calendário.  

Os ritmos fazem parte de nossa vida e se constitui na parte concreta do tempo, a todo o 

momento somos atravessados por eles: um ritmo musical, os calendários, horários que nos 

rege, situações, convivências diárias, comunicação com as pessoas, enfim, nós enquanto 

viventes somos seres de ritmos biológicos, psíquicos e sociais. As batidas do coração e a 

respiração indicam que somos puro ritmo. As cadências e ritmos estão por toda a parte: nos 

compassos das interações sociais, nascimento e crescimento de uma planta e nas 

aprendizagens humanas. Isso comprova que as rítmicas ligadas às temporalidades nos fazem 

vivos e abertos a várias combinações rítmicas em nossas vivencias diárias. 
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As incongruências do tempo escolar e as implicações decorrentes de suas 

(re)organizações ou desorganizações têm inteira relação com as sequências recorrentes dos 

ritmo das marés, dos batimentos do pulso ou o nascer e o pôr-do-sol ou da lua que foram 

utilizadas para “harmonizar as atividades dos homens e para adaptá-las a processos que lhes 

eram externos” e mais tarde foram adaptadas aos símbolos que se repetem no mostrador de 

nossos relógios (ELIAS,1998, p. 08). 

Segundo o autor, o tempo é o regulador da vida dos homens, não um a priori, mas 

uma ordem que tem que ser apreendida e uma forma cultural que deve ser constantemente 

experimentada. Para ele, “o homem esta no âmago da natureza” e, assim, sempre que se opera 

com o “tempo”, “os homens são implicados juntamente com seu meio ambiente, ou seja, com 

processos físicos e sociais”. 

O que acontece a maioria das pessoas e aos professores de modo geral, talvez seja o 

que Elias (1998) diz acontecer com os filósofos (porta-vozes da coletividade em alguns 

temas), de modo geral, não se perguntam como a experiência do tempo pode adquirir tamanho 

poder sobre os homens, pois acolhe a noção do tempo como uma coisa dada, uma armadura 

simbólica usada em sua sociedade como um meio de orientação e de comunicação que lhes 

foi transmitida pela geração anterior e que é cotidianamente usada de maneira rotineira ao seu 

redor (ELIAS, 1998, p. 98)  

As abordagens sobre qualquer reorganização curricular sustentam a argumentação de 

que tais experiências devem necessariamente conformar a escola dentro de uma nova lógica. 

Essa conformação ocorre no cotidiano das escolas e se concretizam no universo das ações dos 

sujeitos reais na realização de suas práticas diárias. As pesquisas que envolvem o cotidiano 

escolar podem dar muitas pistas para avançar nesse sentido.  

Concluo essas primeiras impressões registrando que a nova configuração curricular 

não está se desenvolvendo de forma satisfatória e está longe de atingir os objetivos expostos 

na política educacional, pois, segundo as observações feitas na escola campo, e ainda segundo 

os professores entrevistados, alguns fatores dificultam a concretização do currículo. A 

estrutura da escola, o número de alunos em sala e principalmente as individualidades de cada 

um não permitem que todos cheguem ao final de cada ciclo com as mesmas competências e 

habilidades. Encerro aqui com a fala de uma das entrevistadas:  

 

Como os alunos têm aprovação automática, muitas dificuldades de arrastam, 

o que só dificulta seu desenvolvimento na fase ou ciclo subsequente. Ainda 

um maior agravante é a enturmação, onde independente de seu 

desenvolvimento e frequência, mas, sim, pela idade os alunos saltam 
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fases/ciclos, os alunos acabam por serem os maiores prejudicados, uma vez 

que se não tiverem bases os saberes não se completam ou efetivam. 

Educação/ensino dessa forma seria apenas para certificação, a aprendizagem 

não seria em nenhum momento a maior preocupação. Cabendo ainda uma 

pergunta, será que este tipo de ensino prepara para a vida? (Professor H). 

 

A proposta da escola organizada em Ciclos, bem como a proposta das Diretrizes 

Curriculares para as escolas de Mato Grosso, prevê uma pedagogia diferenciada que traz 

como premissa trabalhar a individualização dos percursos de formação, com o propósito de 

romper com a “fabricação das desigualdades” que ocasionam o fracasso de muitos na escola. 

Todavia, na prática, constatou-se que, como na maior parte das experiências, os ciclos não 

passam de uma forma de reorganização das séries sem alterar de forma substancial essa 

concepção de escolarização seriada tão arraigada em nossa cultura institucional. 

Nesta pesquisa, evidenciou-se que as mudanças pretendidas pela política dos ciclos, 

talvez não tenham tido o significado que pretendiam, especialmente em alterar os tempos 

escolares visando à aprendizagem efetiva, global, integral, cidadã... Ou, ainda, mais duradoura 

por seu funcionamento estrutural, pedagógico e cotidiano estar calcado na concepção de 

escolarização de uma lógica diferenciada. Nesse caso, a lógica pretendida na política 

educacional entra em conflito com a lógica cotidiana da escola. A cultura da escola, tempos e 

espaços escolares estão na concepção da escola moderna, o que acaba conflitando com a 

cultura que se quer implantar. Como consequência, o que se vê é que as mudanças não 

ocorrem em reais funcionamentos, ao contrário, provocam desestabilização nos fazeres dos 

envolvidos no processo educativo e fazem com que a escola transforme-se em um espaço de 

tensão e conflito, tanto entre os gestores e docentes quanto em relação aos alunos e suas 

famílias.  

Outra resposta à questão da pesquisa é ter observado que o tempo destinado às 

atividades escolares, especialmente às quatro horas diárias, não é suficiente para desenvolver 

a qualidade esposada na política em pauta, porém, ficou evidente que no cotidiano, esse 

tempo precisa ser reorganizado em cada contexto escolar por seus atores em seus espaços 

diários, pois não há o aproveitamento qualitativo desse tempo para efetivar a formação 

também qualitativa que tanto se almeja.  

Enfim, a qualidade da educação nas escolas de Mato Grosso vai além das questões 

temporais, e o desafio de continuar buscando meios de organizar as atividades escolares no 

tempo e no espaço escolar levando em conta ao mesmo tempo as singularidades do aluno e as 

especificidades da educação; pois os sujeitos escolares — professores e alunos são diferentes 
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entre si, há muitas inseguranças, desafios e saídas a serem constantemente construídas, 

reconstruídas e compartilhadas. Se esses sujeitos ousarem encarar o desconhecido, certamente 

existem outras possibilidades de realizar o processo escolar.  
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i
 O programa Mais educação foi implantado em 612 escolas públicas de Mato Grosso, sendo 312 unidades 

estaduais e 300 municipais em 2012. A assessora técnica da Secretaria de Estado de Educação — Seduc, Simone 

Cristina Rubim Ferreira, afirmou que o valor será destinado às aulas de tempo integral. “O repasse é para 

contratação de monitores para auxiliarem nas atividades do contra turno escolar bem como aquisição de 

materiais pedagógicos”. Segundo ela, em 2012, algumas unidades estaduais já participam do “Mais Educação”. 

Em 2013, esse número vai dobrar e, ainda, atingirá escolas do campo, quilombolas e indígenas. No total, 50 mil 

alunos do ensino fundamental da rede estadual participam do programa em Mato Grosso.  

 

 
ii
 Contexto das escolas em MT  

 

Total: 2.762 escolas ativas (141 municípios) Total de 

alunos Modalidades Rede municipal 

1765 escolas  

Rede estadual 

661 escolas 

Rede 

privada 

333 

Rede federal 

3 

Educação infantil 1.094 escolas 11 - - 91. 454  

Creche 325 2 126 -  

Pré-escola 769 9 212 -  

Ens. Fundamental 1.430 597 200 - 524.550 

Ensino Médio 6 405 116 3 146.753  

Educação especial 41 72 72 - 6.932  

EJA Presencial 246 308 15 - 86.191  

EJA 

Semipresencial 

19 51 1 - 5.030  

Ens. Profissional e 

Ens. Médio.  

(Rede Federal) 

    1.536  

1.771  

Cáceres  15 16     

Total de salas de 

aula (863.137 

matrículas) 

20.919 (rede pública) 23.654 Salas (rede privada) 

MEC/Inep (Censo Escolar 2007 - DOU 14-01-2008) 
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ANEXO 1 

Quadro 3: Fases de desenvolvimento da organização das escolas estaduais de Mato 

Grosso  

CICLO FASE/IDADE 

CICLO DE 

DESENVOLVIMENTO 

 

1º Ciclo 

 

1ª fase – 6 anos 

2ª fase – 7 anos 

3ª fase – 8 anos 

 

Ciclo da infância 

 

2º Ciclo 

 

1ª fase – 9 anos 

2ª fase – 10 anos 

3ª fase – 11 anos 

 

Ciclo da pré-adolescência 

 

3º Ciclo 

1ª fase – 12 anos 

2ª fase – 13 anos 

3ª fase – 14 anos 

 

Ciclo da adolescência 

 

Fonte: Resolução nº 262/2002-CEE/Mato Grosso  

 

Diferentes estilos de aprendizagem previstos na política dos ciclos de Mato Grosso 

Fonte: Resolução 262/2002-CEE/Mato Grosso 

 
Para considerar o tempo de aprendizagem do aluno o professor precisa obrigatoriamente 

conhecer os diferentes estilos de aprendizagem. Estilo de aprendizagem é o método que o aluno 

usa para construir conhecimento, ou seja, é a maneira que ele se comporta durante o 

aprendizado. Existem sete estilos de aprendizagem reconhecidos cientificamente: Físico ou 

motor o aluno usa muito a expressão corporal, não param quietos, pois usam o corpo e 

movimento para aprender; Interpessoal — O indivíduo é muito extrovertido suas relações são 

exploradas e focadas para a aprendizagem, aprendem nas relações estabelecidas; Intrapessoal 

— são os introspectivos, aprendem mais e melhor quando calados e voltados para dentro de si 

mesmo; Linguística — aquele que se expressa e aprende melhor usando as palavras, são os 

alunos falantes; Matemática - Os que usam mais o pensamento — raciocínio lógico para 

aprender, pensam e resolvem tudo matematicamente; Musical — Interessam-se mais por sons de 

música; Visual — exploram mais o aspecto visual das coisas, são aqueles que necessitam de 

estímulos visuais para aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 

 

Gráfico 7 – Situação atual do desempenho dos alunos por ciclos e turnos conforme 

resultados fornecidos pela secretaria da escola referentes ao ano letivo de 2013. 

 
Fonte: secretaria da ECCosta.  

Gráficos 1 – turno: matutino 

 



Gráficos 2 – turno: matutino 

 

Gráficos 3 – turno: matutino 

 
 

 

 

 

 

 

 



Gráficos 4 – turno: matutino 

 

Gráficos 5– turno: matutino 

 
 

 

 

 

 

 



Gráficos 6 – turno: matutino 

 

Gráficos 7– turno vespertino 
Série: 5º ano B 
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Gráficos 8– turno vespertino 
Série: 7º ano B 
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Gráficos 9– turno vespertino 
Série: 8º ano B 

 



Gráficos 10 – turno vespertino 
Série: 9º ano A 

 

Gráficos 11– turno vespertino 
Série: 9º ano B

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3 

Quadro 4: Total de matrículas da Escola Básica em Mato Grosso no ano de 2013 

(dados do Censo escolar) 

 
Dep 

 

Ensino Regular 

Educação Infantil 

Ensino Fundamental 

Creche Pré- escola Anos Iniciais 

Anos Finais 

Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral 

Est 0 376 0 475 63.842       

9.909  

      

111.047  

      

15.123  

      

141.862  

      

1.662  

Mun 11.289 26.142 68.479 2.584 121.758 32.298 50.700 11.270 0 90 

total 11.289 26.518 68.479 3.059 185.600 42.207 161.747 26.393 141.862 1.752 

 
EJA Total geral  

EJA Presencial   
Dep. 

 Médio   

 
 Integral Parcial Integral  

Est 

  
        -         41.443          -   425.979 

Mun 

 

8.765 0 0 0 333.375 

total 49.005 0 41.443 0 759.354 

FONTE: MEC/Inep/DEED/Seduc/Sape/SUGT/GEIE — Censo Escolar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4 Quadro 5: Organograma da Secretaria de Estado de Educação de Mato 

Grosso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5 

Tabela 1: Escolas sob o regime de ciclos no país — censo escolar 2000 

 



ANEXO 6  —Dados do local da pesquisa: Cáceres-MT 
 

Cáceres é um município localizado no estado de Mato Grosso e possui uma área 

de 24.398,399 km², e uma população de 86.805 hab. (IBGE-2008). A densidade 

demográfica é de 3,55hab /km². Tem 176 m metros de altitude, o clima é tropical 

subsumido, e o fuso horário UTC-4. 

A temperatura média anual é de 22,6°C,o clima é mais ameno devido ao 

pantanal, em julho o clima torna-se mais frio, tendo a temperatura média 19,1°C 

(mínimas de 13°C e máximas de 26°C). Em janeiro é quente, a temperatura média é 

26,4°C (mínimas de 22°C e máximas de 33°C), porém as temperaturas podem chegar a 

40°C. Devido a massas de ar polar atlântica, em julho, a temperatura pode chegar a 5°C. 

A menor temperatura feita na cidade foi de -3,5°C (1975) registrando uma forte geada e 

sua maior, 41,8°C, em 1998. As geadas são raras registrando uma a cada 5 anos. Sua 

precipitação é de 1370mm anuais, tendo o período chuvoso de outubro a março, os 

demais meses o clima fica muito seco em agosto a umidade pode chegar a 10%. 

O relevo é plano e/ou levemente ondulado à direita do Rio Paraguai, com 

topografia predominante acidentada à esquerda, com presença de região montanhosa em 

cordilheiras com escarpas. Ao sul, apresenta extensa área de planície pantanosa. 

Bacia hidrográfica do Rio Paraguai  

Principais cursos d’água — Rios: Paraguai e seus afluentes Jauru, Sepotuba e 

Cabaçal. Outros cursos d'água: Pirapitinga, Flechas, Caramujo e outros de menor 

porte. Possibilidade e irrigação: é grande o potencial em todo o município com exceção 

da sub-região do Limão, a qual possui recursos hídricos mais escassos. 

Vegetação do Cerrado: 30%, Floresta: 20%, Pantanal: 50%. 

Aptidão agrícola das terras de Cáceres: arroz, milho, banana, feijão, algodão, 

seringueira, soja, mandioca, café, pastagens e outras. 

A pecuária é a principal atividade econômica da cidade, que possui um dos 

maiores rebanhos de gado bovino do Brasil. 

A criação de jacaré do pantanal em cativeiro tem levado Cáceres ao mundo. No 

dia 01 de julho de 2008, o Primeiro e Único Frigorífico de Jacaré da América 

Latina foi agraciado com o Serviço de Inspeção Sanitária (SIF), o que permitirá a 

comercialização da carne para todo o território nacional e para outros países. E tudo 

acontece em Cáceres, são 3 criatórios comerciais, um frigorífico e um curtume. 



Com o apoio do Sebrae em Mato Grosso por meio do Projeto Animais 

Silvestres, várias conquistas vêm sendo obtidas para o desenvolvimento da atividade. O 

projeto iniciado em 2006, além de fomentar a atividade, tem capacitado os produtores, 

implementado novas tecnologias e principalmente a preservado do meio ambiente. (Para 

mais informações consulte o site do Sebrae MT: <www.mt.sebrae.com.br>). 

Indicadores: IDH 0,737 médio PNUD/2000; PIB R$ 596.654 mil IBGE/2005; 

PIB per capita R$ 6.700,00 IBGE/2005. 

A Princesinha do Paraguai, como Cáceres é conhecida, atinge seus 229 anos de 

fundação com muitos aspectos positivos para o turismo. A cidade foi escolhida como 

um dos municípios brasileiros Indutores do Turismo, que fazem parte do Plano 

Nacional do Turismo 2007-2010, visando ao desenvolvimento do turismo em Cáceres e 

na região. 

Com os atrativos naturais, como o Pantanal e o Rio Paraguai, a Dolina Água 

Milagrosa e as várias cachoeiras do município, o turismo de pesca esportiva tem atraído 

muitos visitantes para Cáceres, principalmente em sua festa maior, o Festival 

Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres, que atrai um público circulante de 250 mil 

pessoas. 

Entretanto, Cáceres não é só pescaria e atrativos naturais, a cidade tem um 

turismo histórico bastante interessante fazendo parte dele o casario secular do centro 

histórico, as fazendas centenárias e os sítios arqueológicos da região. 
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