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1. RESUMO 

O intuito da pesquisa, intitulada Reflexões sobre a Educação de Tempo 

Integral no Município de Limeira/SP, é discutir a política pública de Educação em 

Tempo Integral em consonância com o Decreto Municipal nº 18/2016, que 

possibilitou a ampliação do número de escolas de tempo integral no município de 

Limeira - SP. Para o desenvolvimento deste estudo, inicialmente, foi feita uma 

revisão bibliográfica para descrever as concepções existentes de educação em 

tempo integral no Brasil, baseada em CAVALIERE (2007), PARO (1988) e ARROYO 

(1988). Esta revisão, posteriormente, norteará a pesquisa de campo, próxima etapa 

do estudo que se encontra em desenvolvimento. A pesquisa de campo buscará 

analisar e descrever as percepções dos gestores de escolas de tempo integral do 

município. Com as informações até aqui obtidas foi possível perceber a 

complexidade da proposta que tem como um de seus eixos centrais a 

intersetorialidade, que possibilita parcerias para a ampliação dos saberes, espaços e 

tempos. 

2. INTRODUÇÃO 

Em Limeira, cidade do interior do Estado de São Paulo, as discussões acerca 

da educação de período integral tomaram forma mais concreta com a aprovação, 

após ampla discussão, do Plano Municipal de Educação, em 2015. Este determinou 

em sua meta nº 6 a garantia, até 2020, de Educação Integral para 40% dos alunos 

de Educação Infantil e Ensino Fundamental, além de definir que pelo menos 70% 

das escolas que ofertassem estas modalidades se tornasse de período integral. 

Sendo assim, pretende-se com esta pesquisa refletir sobre o processo de 

construção da educação integral no município de Limeira. A construção deste 

processo educacional que ocorre em diversos aparelhos públicos da cidade, além da 

escola, e que também tem como a ideia central a formação integral da criança, deve 

contribuir a contento para esta reflexão. 

3. OBJETIVOS 

Geral: Discutir a política pública de Educação em Tempo Integral no 

município de Limeira em consonância com o Decreto Municipal nº 18/2016, que 

possibilitou a ampliação do número de escolas de tempo integral. 



Específico: Refletir sobre os conceitos de educação em tempo integral e de 

educação de formação integral, apoiado em revisão bibliográfica e levantamento dos 

marcos legais; Analisar a realidade das 32 escolas de tempo integral do município a 

fim de apontar os desafios e possibilidades na concretização do ensino de período 

integral. 

4. METODOLOGIA 

Inicialmente foi feita uma revisão bibliográfica para descrever teorias que 

abordam as práticas de educação integral no Brasil. A revisão foi feita mediante 

leitura sistemática sendo, portanto realizado fichamento de cada obra. Buscou-se 

ressaltar pontos importantes referentes ao assunto estudado, sem a intervenção do 

pesquisador. Este deve registrar e interpretar os fatos e dados conforme estes se 

mostram.  

O estudo também está vinculado à pesquisa de campo, tendo em vista que 

pretende fazer uso de entrevistas e visitas de observação de modo a captar 

impressões, ideias e práticas do funcionamento da educação integral no município. 

5. DESENVOLVIMENTO 

CAVALIERE (2007, p. 1016) argumenta que a ampliação do tempo pode ser 

entendida de diferentes formas. A autora conceitua o termo em três alternativas: a) 

projetos que enxergam na ampliação do tempo a possibilidade de alcançar melhores 

resultados da ação escolar sobre os indivíduos; b) ampliação do tempo para 

adequação das novas condições da vida urbana; c) ampliação do tempo como parte 

integrante sobre o entendimento do que vem a ser educação escolar.  

Mas para quê a ampliação do tempo? De acordo com PARO (1988, p.193), 

ao fazer uma análise de projetos de educação em tempo integral contata-se que 

projetos, como os analisados por ele, se amparam na ideia de que “já temos uma 

escola de meio período para todos e que, agora, diante da incompetência da escola 

para resolver uma série de problemas, [...] a solução é estender o tempo diário de 

escolaridade”.  

Complementando e contrapondo a análise de Paro, a pesquisadora Ana 

Mária Cavaliere pensa que a educação integral somente pela ampliação do tempo e 

nada mais não é recomendável. “A ampliação do tempo de escola somente se 

justifica na perspectiva de propiciar mudanças no caráter de experiência escolar, ou 



melhor, na perspectiva de aprofundar e dar maior consequência a determinados 

traços da vida escolar.” (CAVALIERE, 2007, p.1021).  

Nesta mesma linha de pensamento, o educador Miguel Arroyo diz que:  

“não se amplia o tempo para poder ensinar e aprender mais e 

melhor, mas para poder experimentar relações e situações 

mais abrangentes: alimentar-se, assear-se, brincar, relacionar- 

se, trabalhar, produzir coletivamente na escola.” (ARROYO,   

1988. p. 4) 

O pensamento destes autores nos faz pensar em uma educação de tempo 

integral que vai além da ampliação do tempo e dos espaços e que, portanto, possa 

compreender as especificações da aprendizagem, da socialização, do convívio. Isto 

é, deve prover uma formação integral à criança. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O estudo bibliográfico realizado até o presente momento possibilitou uma 

ampla discussão acerca das concepções existentes de educação integral no Brasil. 

Pode-se constatar que há vasta literatura relacionada ao tema e que é preciso 

conhecer os referenciais legais que regulamentam e orientam a implantação de 

sistemas de ensino de período integral.  

O objetivo agora na pesquisa de campo é compreender os desafios para a 

educação de tempo integral, na perspectiva dos gestores das 32 escolas públicas de 

período integral de Limeira, SP.  
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