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RESUMO 
 

SANTOS, Aimê H. C. S. A arqueologia da escola integral: uma perspectiva 
foucaultiana da política curricular da ampliação da jornada de aulas pelo olhar de 
olhar de documentos educacionais. 2018. 80f. Dissertação (Mestrado Profissional 
em Educação) - Centro Universitário Adventista de São Paulo, Engenheiro Coelho, 
2018. 
 

O presente estudo teve como objetivo valer-se da contribuição do filósofo Michel 

Foucault e de sua analítica para a leitura crítica e ponderada de documentos 

educacionais oficiais: a Lei de Diretrizes e Bases, o Plano Nacional de Educação e o 

Programa Mais Educação São Paulo, especificamente as partes que tratam da 

política curricular da ampliação da jornada de aulas na rede pública de ensino, 

conhecida como escola integral. A análise se deu a partir da perspectiva 

arqueológica de Foucault, sua terminologia e análise discursiva. A metodologia 

contemplou, portanto, a análise das regularidades, contradições, comparações e 

transformações da política da assim-chamada escola de tempo integral sob o olhar 

dos três documentos oficiais citados. Os resultados da análise revelaram que a 

proposta é totalizante, paliativa, às vezes contraditória, hierarquizante e, em alguns 

aspectos, demagógica. Concluí-se, portanto, a partir dessa perspectiva, que a 

proposta da escola em tempo integral esvazia a discussão de uma consideração 

mais atenta à qualidade das políticas educacionais como um todo, especialmente as 

curriculares. 

 

Palavras-chave: Arqueologia de Foucault; Proposta curricular; Escola integral. 
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ABSTRACT 
 

SANTOS, Aimê H. C. S. A arqueologia da escola integral: uma perspectiva 
foucaultiana da política curricular da ampliação da jornada de aulas pelo olhar de 
olhar de documentos educacionais. 2018. 80f. Dissertação (Mestrado Profissional 
em Educação) - Centro Universitário Adventista de São Paulo, Engenheiro Coelho, 
2018. 
 
 
The main goal of the present study was to use the contribution of the philosopher 

Michel Foucault and his archaeological analysis for a critical and ponderous reading 

of three official educational documents: the Lei de Diretrizes e Bases, the Plano 

Nacional de Educação, and the Programa Mais Educação São Paulo, specifically the 

parts that deal with the curricular policy of extending the duration of a school day in 

the public system, the said policy being known as full-time schooling. The analysis 

was undertaken from the archaeological perspective of Foucault, his terminology and 

discourse analysis. Therefore, our methodology included the analysis of the 

regularities, contradictions, comparisons and transformations of the policies of the 

so-called full-time school in the official documents mentioned above. Our analysis 

shows that the said proposal is totalizing, palliative, contradictory at times, 

hierarchical and, in some respects, demagogic. From this perspective, we conclude 

that the proposal for full-time schooling blurs one‟s consideration in regards to the 

quality of educational policies as a whole, especially curricular ones. 

 
Keywords: Foucault's archaeology; Curriculum development; Full-time schooling. 
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INTRODUCÃO 
 

Michel Paul Foucault, francês, nasceu em 1926. Cresceu, portanto, num 

cenário social, político e econômico marcado por uma complexidade histórica e por 

valores paradoxalmente complexos, que lhe influenciaram a vida e os estudos. A 

França, país denominadamente progressista, via-se num embate colonialista com a 

Argélia. Movimentos estudantis rebelavam-se contra o sistema educacional vigente. 

A tradicional vertente curricular é contestada. A politização do corpo e o feminismo 

ascendiam nas discussões sociais. É nesse contexto, que surgem as ideias 

foucaultianas, alicerçadas em enérgicas transformações na maneira de pensar a 

produção de conhecimento. Assim, Foucault levanta, com sua postura e 

pensamentos, a questão de qual seria o papel político do intelectual na sociedade. 

Na atual conjuntura social, política e econômica do Brasil, a perspectiva 

foucaultiana traz luz à reflexão e fornece algumas respostas para a crise deste 

momento histórico. O país e, por consequência, o campo educacional brasileiro, vive 

uma época de turbulência: crise econômica e social, crescimento dos movimentos 

populares, truculência política e partidária e um caloroso debate acerca de valores e 

costumes. A legislação educacional brasileira sofre diretamente a influência do 

período atual. Mudanças curriculares, sem a devida construção coletiva, norteiam os 

rumos e concepções da educação pública, da educação infantil ao ensino superior. 

Golpes, renomeados de reformas educacionais, políticas, sociais, trabalhistas e 

econômicas, abalam o cotidiano brasileiro sob o argumento da necessária mudança 

e melhoria social. A escola sofre, explicitamente, o impacto disso. A questão é: a 

quem interessam tais reformas? Estas mudanças legislativas estão a serviço da 

igualdade social ou da cimentação do vigente status quo? 

Espera-se que tomar os estudos foucaultianos e valer-se deles para uma 

análise arqueológica, tanto dos acontecimentos, quanto, principalmente, da estrutura 

documental legislativa, que constitui o objeto desta pesquisa, traga contribuições à 

leitura do momento presente. 

Deleuze (1996) define bem o recurso às ideias e perspectivas foucaultianas 

como sendo algo ressonante, numa apropriada metáfora pertinente ao campo 

musical: 

Quando as pessoas seguem Foucault, quando têm paixão por ele, é 
porque têm algo a fazer com ele, em seu próprio trabalho, na sua 
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existência autônoma. Não é apenas uma questão de compreensão 
ou de acordo intelectuais, mas de intensidade, de ressonância, de 
acorde musical (DELEUZE, 1996, p. 108).  

 

Considerando-se a história de Foucault e de seus escritos, considerando-se o 

contexto e os documentos a serem analisados, nada soa mais harmônico do que 

uma análise por seu prisma. Embora nela haja uma gama de interesses temáticos e 

conceitos diferentes, a abordagem foucaultiana ganha destaque no campo 

educacional especialmente em relação à questão da governamentalidade (AQUINO, 

2013, p. 310).  

Embora o próprio Foucault não tenha dedicado diretamente seus escritos à 

educação, trata essa temática em vários deles. A escola, alvo de críticas e ressalvas, 

não foi pesquisada por ele, nem tampouco era prioridade de suas pesquisas. 

Entretanto, vê o campo educacional como atrelado a diversas áreas da sociedade, 

tendo, por isso, papel primordial na formação humana. “As relações da pedagogia 

são múltiplas. Ela está envolvida num sistema de práticas, de discursos... 

”(FOUCAULT, 1987, p. 46). 

Etimologicamente, políticas públicas referem-se à participação popular nas 

decisões da cidade. Oliveira (2010) é enfático em dizer que, embora tais decisões 

caibam, na sociedade brasileira, aos representantes escolhidos pelo voto popular, 

não são apenas os políticos eleitos que exercem a ação de politicar. A organização 

social de grupos de interesse (econômicos, étnicos, de gênero, religiosos, etc.) é 

“fundamental para que decisões coletivas sejam favoráveis aos interesses do grupo” 

(OLIVEIRA, 2010, p. 95). 

Oliveira (2010, p. 96) delibera que as políticas educacionais se aplicam, em 

geral, às questões escolares. Definir o conceito de políticas educacionais é de 

extrema importância para o entendimento das políticas públicas educacionais 

tratadas aqui, suas dinâmicas atuais e quais são os fenômenos que influenciam na 

sua decisão, aproximado-as, assim, de uma ferramenta governamental para atender 

a sociedade: 

Nesse sistema, é imprescindível a existência de um ambiente próprio 
do fazer educacional, que é a escola, que funciona como uma 
comunidade, articulando partes distintas de um processo complexo: 
alunos, professores, servidores, pais, vizinhança e Estado. Portanto, 
políticas públicas educacionais dizem respeito às decisões do 
governo que têm incidência no ambiente escolar enquanto ambiente 
de ensino-aprendizagem (OLIVEIRA, 2010, p. 97). 
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Esclarecido o conceito acima citado, cabe considerar agora a distinção e a 

aproximação dos termos educação integral e escola de tempo integral. A escola de 

tempo integral, segundo Moll (2010, p. 51-57 apud ANDRADE, 2016, p. 26), 

em sentido restrito, refere-se à organização escolar na qual o tempo 
de permanência dos estudantes se amplia para além do turno 
escolar, também denominada, em alguns países, como jornada 
escolar completa. Em sentido amplo, abrange o debate da educação 
integral – consideradas as necessidades formativas nos campos 
cognitivo, estético, ético, físico-motor, espiritual, entre outros – no 
qual a categoria “tempo escolar” reveste-se de relevante significado 
tanto em relação à sua ampliação, quanto em relação à necessidade 
de sua reinvenção no cotidiano escolar.  
 

Neste estudo, usa-se o termo escola integral em referência à ampliação da 

jornada de aulas, de seis horas/aulas por dia para oito horas/aulas por dia, incluindo 

também o acréscimo e promoção de atividades diversificadas, na expansão do 

tempo do educando na escola.  

O termo escola integral aqui citado se refere não à ideia holística da 

educação, algo que abranja os muitos campos da vida humana. Tem a ver com a 

implantação de medidas que fomentem toda uma reestruturação escolar, desde o 

mobiliário, tempo e recursos humanos à “articulação da escola com os diferentes 

espaços educativos, culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como 

centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e 

planetários” (BRASIL, 2014, p. 60). 

A ampliação da jornada de aulas, muitas vezes, recebe nomes diferentes nos 

documentos educacionais oficiais. Cabe ressaltar individualmente cada um deles 

antes de articular sua leitura sob a perspectiva foucaultiana e refletir sobre sua 

aplicabilidade e efetivação enquanto política pública de inclusão social.  

Há de se tratar da escola integral, além de política pública educacional, como 

proposta curricular. Keller-Franco e Masetto (2017, p. 533) apontam que o conjunto 

da  

visão de mundo, de sociedade, de homem, concepção de educação, 
papel da instituição escolar, princípios epistemológicos, 
procedimentos metodológicos, perfil discente e docente, processos 
avaliativos, definição de tempos e espaços e formação de 
professores,  
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quando de modo operacionalizado, marcam “o tipo de educação e de formação que 

se deseja alcançar” (KELLER-FRANCO, MASETTO, 2017, p. 533). Logo, a escola 

integral também perpassa o entendimento de uma organização curricular, dado seu 

efeito em toda a dinâmica escolar.  

Os documentos analisados nesta pesquisa serão a Lei de Diretrizes e Bases 

(BRASIL, 1996), o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014) e o Programa Mais 

Educação São Paulo (SÃO PAULO, 2014), com especial atenção para o conceito de 

escola integral.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, n.º 9396/96), no seu 

artigo 34, prevê a jornada escolar constituída de pelo menos quatro horas de aulas, 

devendo, porém, ampliar progressivamente o tempo de permanência na escola 

(ANDRADE, 2016, p. 26).  

Seguindo na mesma direção, o Plano Nacional de Educação, tanto o do 

decênio 2001-2010, quanto o de 2011-2020, estabelecem como meta a ampliação 

progressiva da jornada escolar para um período de 7 horas, ou seja, 8 horas/aulas 

de 45 minutos. Andrade (2016, p. 26) frisa que outra medida legislativa tomada para 

fomentar a escola integral é a distribuição de recursos do FUNDEB, Lei n.º 

11.494/2007, para as escolas que tiverem esse tipo de matrícula diferenciada. Esses 

recursos financeiros seriam para o custeio e manutenção de profissionais da 

educação, além de infra-estrutura para saídas, alimentação e mobiliário.  

Criado em 2007, o Programa Mais Educação foi desenvolvido como uma 

medida política de ação contra a pobreza, a exclusão social e a marginalização. 

Pensado na defesa da “ideia de que a ampliação do tempo e dos espaços 

educativos seja a solução para a problemática da qualidade de ensino”, entende que 

esses problemas estejam relacionados às “dificuldades que as classes populares 

encontram para se inserir com sucesso no sistema escolar” (ANDRADE, 2016, p. 

27). O Programa Mais Educação era inicialmente uma ação legislativa política de 

espera federal. Mas, por se tratar da mesma liderança partidária, tanto na 

presidência quanto na liderança municipal paulistana, foi instituído o Programa Mais 

Educação São Paulo, decreto n.º 54.452, de 10 de outubro de 2013. 

Estes são, então, os documentos educacionais oficiais escolhidos como 

objeto de estudo para uma análise sob a perspectiva arqueológica de Foucault. 

Dessa forma, pergunta-se: o que uma análise de discurso arqueológica, crítica e 
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ponderada dos limiares discursivos dos documentos fundantes da escola integral, 

utilizando a terminologia foucaultiana e sua flexibilidade interpretativa revela sobre o 

estabelecimento dessa política pública educacional? 

A turbulência política, já citada nesta introdução, exige da pesquisa certa 

maleabilidade no que se refere às mudanças emergentes, inclusive no campo 

educacional. De fato, o contexto político em que o Brasil se encontra mostra-se 

cheio de rápidas, intencionais e híbridas transformações (FREITAS, 2016). Para 

tentar compreender “os fios explicativos das atuais propostas de reformas do ensino, 

especialmente o ensino público, em relação às do passado”, é preciso encontrar um 

alicerce na “contextualização da conjuntura econômica e político-social” (GOHN, 

2017, p. 88). “Desde a década de 1920, registram-se reformas, educadores da 

Escola Nova, e outras correntes entraram para os manuais da história da educação 

no Brasil” (GOHN, 2017, p. 88). O Movimento dos Pioneiros da Educação, a 

Campanha em Defesa da Escola Pública, o Movimento de Educação de Base e, 

mais recentemente, as correntes Todos pela Educação e Parceiros da Educação, 

mostram a disputa de interesses que levou os educadores comprometidos com a 

transformação da educação popular e o setor empresarial a um embate quanto à 

conservação da estratificação social. Bancos, empresas do ramo privado e grande 

corporações da mídia são patrocinadores de partidos e políticos que formulam e 

decidem quais projetos a educação deve seguir e sua influência tem crescido na 

área educacional, formando, assim: 

um leque diversificado de correntes e contracorrentes, revelado em 
diferentes modelos de movimentos sociais na atualidade, com 
identidades propostas e perfis político-ideológicos distintos. Isso tudo 
em um cenário de crise e legitimidade de partidos e instituições 
públicas, e de desgaste e desregulamentação de estruturas 
participativas no interior de órgãos estatais, assim como 
esvaziamento de projetos sociais participativos na esfera pública 
(GOHN, 2017, p. 109). 
 

Por isso, tratar de políticas públicas educacionais brasileiras na 

contemporaneidade é, acima de tudo, lidar com descontinuidade de projetos de 

governo e educação, o que representa um grande desafio apresentado na 

construção desta pesquisa que trata de assuntos atuais. O estreitamento dos 

currículos, em todos os níveis, é preocupação de conselhos educacionais que tratam 

do assunto (FREITAS, 2017). Não há como pensar em política pública curricular sem 

envolver o ideário de sociedade que se propõe buscar. Mesmo assim, hipotetiza-se 
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que a análise dos dados documentais e das reflexões baseadas na leitura 

arqueológica dos documentos fundantes da escola integral pode proporcionar um 

entendimento crítico e inovador sobre o estabelecimento dessa política pública 

educacional.  

O objetivo geral desta pesquisa foi, portanto,analisar os limiares das 

formações discursivas pertinentes às políticas públicas que apresentam a ampliação 

da jornada de aulas da rede municipal de ensino, conhecida como "escola integral", 

sob a perspectiva arqueológica de Michel Foucault. 

Este estudo se organiza da seguinte maneira: em seu segundo capítulofaz-se 

umaanálise da terminologia arqueológica de Foucault e a aplica aos documentos 

fundantes da “escola integral”. Em seguida, no capítulo três, analisa-se o surgimento 

nacional da política da “escola integral” e sua importância nas discussões 

educacionais brasileiras atuais como política pública de inclusão social e proposta 

curricular de transformação do tempo de escola. Por fim, analisa-se 

arqueologicamente o estabelecimento da escola integral na LDB, no PNE e no 

programa Mais Educação São Paulo. Cada umdesses documentos contém trechos 

que mencionam a escola integral como política educacional que deve surgir 

gradualmente e expandir-se pelas escolas públicas, garantindo, assim, a esperada e 

necessária melhoria na qualidade da educação brasileira. 

Algo imprescindível para justificar a escolha metodológica desta pesquisa é a 

relevância de Michel Foucault como pesquisador crítico e contestador. Um itinerário 

bibliográfico traçado por Aquino (2013, p. 314) aponta o uso da análise foucaultiana, 

método usado nesta pesquisa, como sendo a sexta mais importante “metodologia” 

na área de tópicos teóricos dos estudiosos que recorrem a Foucault. “A maior parte 

dos ensaios analisados recupera as assertivas foucaultianas, seja para comentar, 

criticar ou reposicionar teoricamente determinadas problemáticas educacionais” 

(AQUINO, 2013, p. 315). Também recorrem à “teoria” foulcaultiana para articular 

“determinadas questões pontuais suscitadas por documentos oficiais” (AQUINO, 

2013, p. 315). Foi, por isso que, ao tratar da política pública curricular da escola 

integral, o presente estudo optou por fazer uma análise articulada foucaultiana. De 

fato, a partir da análise documental das legislações e documentos oficiais, feitas sob 

a perspectiva arqueológica foucaultiana, espera-se que o produto da pesquisa valha 
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para que se faça uma leitura crítica das influências, razões e implicações da 

ampliação da jornada de aulas na rede municipal paulistana. 
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CAPÍTULO 1 - A TERMINOLOGIA ARQUEOLÓGICA FOUCAULTIANA 

 

A análise documental será realizada tendo como base obras e conceitos do 

filósofo Michel Foucault; em especial, o livro Arqueologia do saber, de 1969. O 

método arqueológico reúne as conclusões epistemológicas do francês, soma da 

arguição de suas obras anteriores: História da loucura, de 1961, Nascimento da 

clínica, de 1963, e As palavras e as coisas, de 1966 (VEIGA-NETO, 2016, p. 36). 

A ideia de Foucault sobre a análise do discurso não é investigar “o que está 

por trás‟ dos textos e documentos, nem „o que se queria dizer com aquilo‟, mas sim 

descrever quais são as condições de existência de um determinado discurso” 

(FISHER, 2001, p. 221). Para Foucault, tudo é prática. E tudo está imerso em 

relações de poder e saber, que mutuamente se implicam, se supõem e se atualizam, 

quer em textos e instituições, quer em práticas sociais amarradas nessas relações 

de poder (FISHER, 2001, p. 200). 

Gallo (2004, p. 80) relaciona o trabalho acadêmico foucaultiano com a 

necessária aproximação da Pedagogia com a Filosofia, anteriormente distanciadas 

pela tecnificação do mundo moderno. Ele propõe, ainda, possibilidades de repensar 

a Educação com recurso à produção deste filósofo contemporâneo.   

Há uma sistematização feita por especialistas nos estudos foucaultianos, 

frequentemente denominada como fases ou etapas. A forma costumaz como são 

classificadas ou distribuídas é: período arqueológico, período genealógico e período 

ético. Estas periodizações são frequentemente discutidas e, para Veiga-Neto, “o que 

se ganha em termos didáticos, perde-se em rigor” (VEIGA-NETO, 2016, p. 35). Tal 

organização se dá pela combinação dos critérios metodológicos e cronológicos, com 

base em suas obras. Foucault, como intelectual atuante na academia e nos 

movimentos sociais, estava em constante reflexão sobre sua forma de pensar e agir. 

Por isso, há mudanças internas em seus estudos e prática docente e analítica. Além 

disso, Foucault estava se descobrindo enquanto ser humano, homem homossexual, 

professor universitário e ativista de movimentos sociais numa França em 

borbulhante e conflituosa transformação. É impossível desatrelar sua vida pessoal 

do desenvolvimento de seus estudos. Citando o famoso estudioso foucaultiano 

Gilles Deleuze, Veiga-Neto (2016, p. 37) diz: 
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A cada fase pode-se fazer corresponder uma das perguntas 
fundamentais que nortearam Foucault: “que posso saber?”, “que 
posso fazer” e “quem sou eu”. A cada fase corresponde um problema 
principal colocado pelo filósofo e uma correlata metodologia. 
 

Gallo (2004, p. 80) também sistematiza e relaciona as principais obras de 

cada fase e sintetiza o que, para ele, é destaque em cada etapa:  

A primeira fase é marcadamente epistemológica, buscando 
desvendar o solo do qual brotam os saberes; a segunda, podemos 
dizer que é política, pois Foucault procura mostrar a íntima relação 
entre os saberes e os poderes; a terceira, volta-se para a Ética 
quando, ancorado em Nietzsche, o francês vai propor que cada um 
faça da sua vida uma obra de arte.  

 

As obras citadas no primeiro parágrafo desta seção referem-se à sua fase 

arqueológica. Embora o período genealógico não seja o foco desta pesquisa, há 

momentos em que obras produzidas nesse tempo são citadas como suporte 

bibliográfico e referencial à ideia arqueológica desenvolvida por Foucault.  Na obra 

Vigiar e punir (1975), principal livro da fase genealógica,ele se dedica a entender 

“os processos pelos quais os indivíduos se tornam sujeitos como resultado de um 

intricado processo de objetivação que se dá no interior das redes de poderes, que os 

capturam, dividem e classificam” (VEIGA-NETO, 2016, p. 55). Fisher (2001, p. 

199)liga o conceito de discurso com a prática social, sublinhando a ideia de que o 

discurso se produziria em razão de relações de poder, algo exposto em 

Arqueologia do saber e, depois, mais bem desenvolvido em Vigiar e punir e na 

aula convertida em A ordem do discurso (1996). É na fase genealógica que passa 

a interessar a Foucault “o poder como elemento capaz de explicar como se 

produzem os saberes e como nos constituímos na articulação entre ambos” (VEIGA-

NETO, 2016, p. 56). 

Para Foucault, “a arqueologia seria o método próprio das análises das 

discursividades”, enquanto “a genealogia seria a prática que, a partir das 

discursividades, colocam os saberes em jogo” (VEIGA-NETO, 2016, p. 64). O que 

muda de um método para outro é “principalmente, a regionalidade e a ênfase que 

cada período dá ao tempo envolvido nas mudanças dos saberes”. Veiga-Neto (2016, 

p. 64) chama a arqueologia de “ferramenta metodológica” analítica, enquanto a 

genealogia seria considerada uma “perspectiva de trabalho” de investigação.  
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As últimas obras foucaultianas escritas pelo próprio filósofo, História da 

sexualidade,volumes I, II e III, mostram que há o “duplo e mútuo condicionamento 

entre as práticas discursivas e as práticas não discursivas, embora permaneça a 

ideia de que o discurso seria constitutivo da realidade e produziria, como o poder, 

inúmeros saberes” (FISHER, 2001, p. 199). Esta seria sua denominada fase ética, 

produção de Foucault em torno do “cuidado de si”, que ficou com sua conclusão em 

suspenso, devido a sua precoce morte em 1984 (GALLO, 2004, p. 79).  

Foucault, antítipo de um academismo autoritário negava qualquer 

engessamento reflexivo e metodológico. Ao comentar sobre o uso de seus estudos, 

diz: 

São pistas de pesquisa, ideias, esquemas, pontilhados, instrumentos: 
façam com isso o que quiserem. No limite isso me interessa, e isso 
não me diz respeito. Isso não me diz respeito na medida em que eu 
não tenho que estabelecer leis para a utilização que vocês lhes dão. 
E isso me interessa na medida em que, de uma maneira ou de outra, 
isso se relaciona, isso está ligado ao que eu faço (FOUCAULT, 1999, 
p. 4).  

 

Quanto ao conceito de método adotado por Foucault, deve-se tomar o cuidado de 

não enrijecer sua utilização, pois, como Nietzsche, sua produção “ataca nosso 

conformismo”, “nos interroga” e “nos obriga a interrogar-nos sobre a qualidade da 

nossa própria leitura” e escrita (LARROSA, 2009, p.13). Alguém declarar-se 

foucaultiano é fazer uso de seus instrumentos metodológicos, mas, além disso, é 

ultrapassá-lo e deixá-lo para trás. Veiga-Neto chama isso de “fidelidade negativa” 

(VEIGA-NETO, 2016, p. 21). Ser fiel à filosofia foucaultiana é ser-lhe infiel, pois, ao 

usar suas ideias, traz-se para dentro de um estudo aquilo que ele não quis dizer ou 

faz-se dele aquilo que ele não quis ser (VEIGA-NETO, 2006, p. 4).  

O próprio filósofo fez questão, em mais de uma ocasião, de 
manifestar seu interesse para que sua obra não fosse tomada como 
rígida, senão que fosse “usada” como suporte do 
desenvolvimento de outras ideias (SILVA-MIGUEL; TOMAZETTI, 
2016, p. 81).  
 

Em termos aplicativos e práticos, o método arqueológico foucaultiano 

proposto na presente pesquisa segue a linha por ele sugerida, “fugindo da tradição 

platônica” e dando “as costas ao pensamento moderno”, tendo assim a livre 

interpretação e o livre uso de seus instrumentos para a produção desta análise 

(VEIGA-NETO, 2016, p. 21): 
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O possível incômodo causado pelo pensamento de Foucault ao 
situar historicamente as próprias ciências humanas, ao contrário de 
ser um problema, pode ser entendido como um atestado de validade 
de seu método arqueológico, pois pode ser ferramenta de 
compreensão das construções científicas e dos sistemas de 
pensamento (GONÇALVES, 2009, p. 10) 
 

Nesta análise, apresenta-se a terminologia foucaultiana selecionada para 

guiar a leitura dos documentos da pesquisa, com o objetivo de elucidar aspectos 

importantes da criação da política pública e proposta curricularde ampliação do 

tempo na escola. Busca-se, ainda, seguir o que Aquino (2013, p. 315) chama de 

“escrita investigativa”, fugindo do “padrão universitário da aplicação mecânica” e sua 

subscrição metodológica, algo que, segundo Aquino, se manifestaram contra tanto 

Foucault quanto Nietzsche, um dos seus filósofos influenciadores.  

 

1.1 POR QUE A ARQUEOLOGIA? 

 

O termo usado para denominar a metodologia desenvolvida por Foucault tem 

relação com a ideia de escavação: “o uso da palavra arqueologia remete ao 

procedimento de escavar verticalmente as camadas descontínuas dos discursos 

pronunciados, sem procurar depreender as estruturas em qualquer conhecimento” 

(AZEVEDO, 2013, p. 149). Assim sendo, a análise arqueológica considera o 

documento estudado um monumento: 

A arqueologia busca definir não os pensamentos, as representações, 
as imagens, os temas, as obsessões que se ocultam ou se 
manifestam nos discursos; mas os próprios discursos, enquanto 
práticas que obedecem a regras. Ela não trata o discurso como 
documento, como signo de alguma coisa, como elemento que 
deveria ser transparente, mas cuja opacidade importuna é preciso 
atravessar frequentemente para reencontrar, enfim, aí onde se 
mantém a parte, a profundidade do essencial; ela se dirige ao 
discurso em seu volume próprio, na qualidade de monumento. Não 
se trata de uma disciplina interpretativa: não busca um „outro‟ 
discurso mais oculto. Recusa-se a ser „alegórica‟ (FOUCAULT, 2014, 
p. 169). 

 

Foucault (2014, p. 169) faz questão de ressaltar as diferenciações entre 

análise arqueológica e história das ideias, apontando as particularidades e a 

capacidade descritiva da primeira. Além de não tratar o discurso como “documento” 

e sim como “monumento”, ele frisa que a arqueologia não é uma “doxologia”. 
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Preocupa-se em definir os discursos nas suas especificidades, fazendo uma análise 

diferencial das modalidades de discurso. Seguindo suas definições negativas, a 

arqueologia “não quer reencontrar o ponto enigmático em que o indivíduo e o social 

se invertem um no outro”, mas sim definir “tipos e regras de práticas discursivas que 

atravessam obras individuais” (FOUCAULT, 2014, p. 170). 

Ele ainda conceitua que “a arqueologia não procura reconstruir o que pôde 

ser pensado, desejado, experimentado, almejado pelos homens no próprio instante 

em que proferiram o discurso” (FOUCAULT, 2014, p. 171). Para o filósofo francês, a 

arqueologia não se propõe a encontrar o ponto em que obra e autor trocam 

identidade, nem tampouco onde a linguagem se desenvolve para chegar ao 

discurso. Foucault (2014, p. 171) explica que: 

Em outras palavras, [a arqueologia]não tenta repetir o que foi dito, 
reencontrando-o em sua própria identidade. Não pretende se apagar 
na modéstia ambígua de uma leitura que deixaria voltar, em sua 
pureza, a luz longínqua, precária, quase extinta da origem. Não é 
nada além e nada diferente de uma reescrita: isto é, na forma 
mantida da exterioridade, uma transformação regulada do que já 
foi escrito. Não é o retorno ao próprio segredo da origem: é a 
descrição sistemática de um discurso-objeto (grifo nosso). 

 

Foucault afirma diretamente seu desejo de elucidar a leitura crítica das 

estruturas da sociedade por meio de suas pesquisas. Mesmo que não tenha se 

dedicado especificamente ao estudo arqueológico da educação, sua obra deixou 

inúmeras portas abertas para uma reflexão sobre o tema. Foucault, “desde os anos 

90 vem sendo utilizado como referência para a problematização de questões do 

campo educacional” (SILVA-MIGUEL; TOMAZETTI, 2016, p. 76). Formam-se, assim, 

“arqueologistas”, termo cunhado por Fischer (2001) para denominar os 

pesquisadores que utilizam o estudo arqueológico para repensar as questões 

educacionais: 

uma atitude metodológica foucaultiana é justamente essa: a de 
prestar atenção à linguagem como constituidora, como produtora, 
como inseparável das práticas institucionais de qualquer setor da 
vida humana (FISCHER, 2003, p. 377).   
 

A perspectiva arqueológica, tal como toda trajetória foucaultiana de 

pensamento, direciona para a pergunta “quem somos nós hoje”? As articulações de 

saberes e relações de poder apontam para o sujeito histórico e intencional que se 

pretende construir. É também a uma articulação de saberes e poderesque apontam 
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Keller-Franco e Masetto (2017, p. 535), ao dizerem que “o currículo se constitui 

historicamente em meio a tramas de conflitos e de disputas de diferentes 

orientações culturais, sociais, políticas e educacionais”. A terminologia foucaultiana 

pode contribuir, portanto, para se construir uma crítica e ponderada leitura de 

mundoe da proposta curricular sob estudo. 

Algumas perguntas norteiam a análise arqueológica dos documentos 

fundantes da escola integral: O que é um saber? Seria a ampliação da jornada de 

aulas? Qual a sua importância? – vista como política pública e proposta curricular. 

Como esse saber se consolida? – os documentos oficiais legislam sobre a escola 

integral, porém a aplicabilidade da política pública envolve uma série de fatores. 

Qual a trajetória social do saber? – desde sua concepção enquanto lei até a 

aceitação popular e efetividade escolar. Qual a sua trajetória histórica? – exemplo de 

outras iniciativas brasileiras e internacionais sobre o tema. Como o sujeito aborda 

isso? – como sujeito, pode-se ler o educando, os profissionais envolvidos, a 

comunidade escolar. Como nosso discurso pode abordar um discurso já 

estabelecido? – uma reflexão que bem se adequaria nesta pergunta seria aquela 

sobre qual é a linha divisória entre o papel da escola e a formação, cuidado familiar 

e responsabilidade do Estado.   

Tendo em vista o olhar arqueológico foucaultiano sobre os documentos 

educacionais analisados nesta pesquisa, serão definidos a seguir alguns dostermos 

utilizados no trabalho, importantes para o uso desta “metodologia”, como discurso, 

enunciado, práticas discursivas, arquivo e episteme. 

O“processo de apreensão das ferramentas” arqueológicas foucaultianas 

(SILVA-MIGUEL; TOMAZETTI, 2016, p. 81) ocorreu à medida que o tema foi 

estudado. A apropriação desses termos e noções fora vinculada ao assunto da 

escola integral, ideias estas apresentadas no capítulo três e quatro desta pesquisa. 

As próximas seções procuram dar uma breve noção do percurso conceitual 

metodológico do trabalho até aqui, divididas por algumas das terminologias que 

formam parte do pensamento de Michel Foucault. O caminho pelo qual Silva-Miguel 

e Tomazetti (2016) passaram em seus estudos é bem semelhante ao percorrido 

neste trabalho: 

As palavras, os termos e as ideias iam aparecendo e nos obrigavam 
a procurá-las, a entendê-las, ou pelo menos, a compreender o 
contexto em que eram enunciadas, necessitando para isto dos 
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comentadores e pensadores que já tinham escrito sobre o trabalho 
de Foucault e tentando construir um diálogo entre os mesmos, os 
escritos do próprio Foucault e nossa pesquisa (SILVA-MIGUEL; 
TOMAZETTI, 2016, p. 81). 

 

1.2 DISCURSO 

 

O termo discurso admite muitos significados. A compreensão de toda 

produção de sentido é um discurso. Mas o discurso não é uma produção livre, sem 

intenção. “O discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas 

de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos 

apoderar” (FOUCAULT, 1996, p.10). Para Fischer (2001, p. 221), é preciso ficar, 

numa análise arqueológica, no nível de existência das coisas ditas, o que significa 

que é preciso trabalhar com o próprio discurso, deixando-o aparecer na sua própria 

complexidade, descrevendo quais condições o levaram à existência.  

Foucault (2014, p. 56) afirma que “os discursos formam sistematicamente os 

objetos de que falam”. Sendo assim, os documentos fundantes da escola integral 

têm por intenção formar um tipo específico de sujeito-objeto, no caso, o educando e, 

futuramente, o cidadão.  

Veiga-Neto (2014, p. 91), ao comentar sobre o termo discurso, lembra que 

“cada um de nós nasce num mundo que já é de linguagem, num mundo em que os 

discursos já estão há muito tempo circulando, e que nós nos tornamos sujeitos 

derivados desses discursos”. Logo, a formação do sujeito de discurso não é 

individual e autônoma e este sujeito não é capaz de falar sobre o discurso como se 

estivesse fora dele. Díaz (1994, p. 15 apud VEIGA-NETO, 2016, p. 92)comenta 

sobre o discurso pedagógico: 

Não existe sujeito pedagógico fora do discurso pedagógico, nem fora 
dos processos que definem suas posições nos significados. A 
existência de um sujeito pedagógico não está ligada a vontades ou 
individualidades autônomas e livremente fundadoras de suas 
práticas. O sujeito pedagógico está constituído, é formado e regulado 
no discurso pedagógico, pela ordem, pelas posições e diferenças 
que esse discurso estabelece. O sujeito pedagógico é uma função do 
discurso no interior da escola e, contemporaneamente, no interior 
das agências de controle.   
 

Cavaliere (2002), ao tratar da escola integral, concorda, de certa forma com 

Foucault, pois aponta que o advento da obrigatoriedade escolar, a exigência cada 

vez maior de altos níveis de escolaridade, a profissionalização dos professores e a 
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padronização dos sistemas nacionais de ensino, produzem mudanças na gestão do 

tempo dos indivíduos e instituições, “conformando uma nova ordem do tempo social, 

da qual o tempo é componente fundamental” (CAVALIERE, 2002, p. 3). Se 

inovações curriculares são o questionamento e redirecionamento de concepções e 

organizações do currículo, como afirma Masetto (apud KELLER-FRANCO; 

MASETTO, 2017, p. 533), todos os discursos que envolvem os sujeitos e tempos da 

escola integral também podem ser lidos como parte de uma proposta curricular.    

Fischer (2001) ressalta que analisar o discurso no seu presente momento não 

significa desconsiderar as relações histórias ou prática concretas que estão nos 

discursos. Ao contrário, “há enunciados e relações que o próprio discurso põe em 

funcionamento” (FISCHER, 2001, p. 198). Sobre isso, exemplifica:  

Analisar textos oficiais sobre educação infantil, nessa perspectiva, 
significará antes de tudo tentar escapar da fácil interpretação daquilo 
que estaria “por trás” dos documentos, procurando explorar ao 
máximo os materiais, na medida em que eles são uma produção 
histórica, política; na medida em que as palavras são também 
construções; na medida em que a linguagem também é constitutiva 
de práticas (FISCHER, 2001, p. 199).  
 

Se, para Foucault, os discursos e a intenção de formar sujeitos-objeto 

específicos estão amarrados a relações de poder, as práticas discursivas estariam, 

então, a serviço de quem está no poder e dos que sustentam quem está no poder. 

Sacristán(apud KELLER-FRANCO, 2014, p. 27), ao tratar das disputas de diferentes 

orientações políticas, sociais e educacionais do currículo, enfatiza: 

A assepsia científica não cabe nesse tema, pois no mundo educativo, 
o projeto cultural e de socialização que a escola tem para seus 
alunos não é neutro. De alguma forma o currículo reflete o conflito 
entre interesses dentro de uma sociedade e os valores dominantes 
que regem o processo educativo.   
 

Isso estaria diretamente ligado, no caso das políticas curriculares educacionais da 

escola integral, às lideranças partidárias, políticas, econômicas e sua visão sobre a 

sociedade que querem produzir ou preservar. Para Foucault (2014, p. 31), por isso, 

“não é preciso remeter o discurso à longínqua presença da origem; é preciso tratá-lo 

no jogo de sua instância”.    

 

 

 

 



28 

 

1.3 ENUNCIADO 

 

Foucault refere-se ao enunciado em quase todas as formulações de discurso. 

Esse elemento constitui as práticas discursivas e é a manifestação de um saber 

aceito, repetido e transmitido. Não é uma proposição, nem um ato de fala, nem a 

manifestação psicológica de alguma entidade que se situa abaixo ou acima, não se 

restringe a regras gramaticais; pode ser um horário de trem, fotografia ou um mapa. 

Separa-se dos contextos locais e dos significados triviais do dia-a-dia para constituir 

um campo mais ou menos autônomo (VEIGA-NETO, 2016, p. 94).  

Segundo Foucault (2014, p. 130),  

chamaremos enunciado à modalidade de existência própria desse 
conjunto de signos: modalidade que lhe permite ser algo diferente de 
uma sucessão de marcas de uma substância, algo diferente de um 
objeto qualquer fabricado por um ser humano.  
 

De acordo com ele, o discurso é um “conjunto de enunciados que se apoia em um 

mesmo sistema de formação discursiva” (FOUCAULT, 2014, p. 131). Para Fischer 

(2001, p. 201), “o conceito de enunciado parece ser o que sintetiza melhor a 

elaboração do autor sobre uma possível „teoria do discurso‟”. Tal afirmação se dá 

pelo fato de, no enunciado, Foucault concentrar grande parte de suas reflexões nas 

delimitações rigorosas e penosos problemas investigativos da linguagem. Embora 

tenha chamado o enunciado de “átomo do discurso”, Foucault (2014, p. 96) tomou o 

“cuidado de não dar uma definição preliminar de enunciado”, revendo sua orientação 

e retomando, mais de uma vez, suas descrições anteriores sobre o seu papel na 

análise das formações discursivas. 

 Segundo Veiga-Neto (2016, p. 101), “são os enunciados dentro de cada 

discurso que marcam e sinalizam o que é tomado por verdade, num tempo e espaço 

determinado, isto é, que estabelecem um regime de verdade”. Para ele, que o 

pesquisador que adotar uma perspectiva foucaultiana deverá centrar sua análise em 

perguntas como: “que visibilidades são ativadas por esse enunciado? quais são as 

posições de sujeitos que se criam com esse enunciado? que vontade de poder está 

na origem de tal enunciado econômico?” (VEIGA-NETO, 2016, p. 106). 

A escola, bem como as atividades escolares, são exemplos claros de lugares 

e situações em que enunciados estão inseridos:  



29 

 
Finalmente, um gráfico, uma curva de crescimento, uma pirâmide de 
idades, um esboço de repartição formam enunciados; quanto às 
frases de que podem estar acompanhados, elas são sua 
interpretação ou comentário (FOUCAULT, 2014, p. 99). 

 

Ao comparar a equivalência entre frase e enunciado, Foucault (2014, p. 98) admite 

que: 

sempre que existe uma frase gramaticalmente isolável, pode-se 
reconhecer a existência de um enunciado independente: mas, em 
compensação, não se pode mais falar de enunciadoquando, sob a 
própria frase, chega-se ao nível de seus constituintes. 

 

Fischer (2001, p. 201) afirma que o enunciado “se encontra na transversalidade de 

frases, proposições e atos de linguagem”. Com base nesta tão vasta descrição, e 

mais, num sentido tão laxista, Foucault (2014, p. 96) diz que não há como 

“reconhecer frases que não sejam enunciados, ou enunciados que não sejam 

frases”. Por isso, Fischer (2003, p. 375) acha que é possível “arrolar uma série 

interminável de enunciados transformados já em senso comum no campo da 

educação, que continuam sendo repetidos, à exaustão, mesmo em ambientes 

acadêmicos”.  

Foucault (2014, p. 102) usa o termo signo para dar conta de que uma série de 

figuras, grafismos ou traços é suficiente para construir um enunciado, não 

importando sua organização ou probabilidade. Já ao relacionar os enunciados à 

língua, afirma que, “se não houvesse enunciado, a língua não existiria”. Entretanto, 

“nenhum enunciado é indispensável à existência da língua”, o que equivale a dizer 

que “língua e enunciado estão no mesmo nível de existência” (FOUCAULT, 2014, p. 

103). 

Como em outras ocasiões em que discorre sobre os termos 

instrumentalizadores de sua análise arqueológica, Foucault lista “o que não é” o 

enunciado:  

mais do que um elemento entre outros, mais que um recorte 
demarcável em um certo nível de análise, trata-se, antes, de uma 
função que se exerce verticalmente, em relação às diversas 

unidades, e que permite dizer, a propósito de uma série de signos, se 
elas estão aí presentes ou não. [O enunciado] não é em si mesmo 
uma unidade, mas sim uma função que cruza um domínio de 
estruturas e de unidades possíveis e que faz com que apareçam, 
com conteúdos concretos, no tempo e no espaço (FOUCAULT, 2014, 
p. 105, grifo nosso). 
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Assim, a análise arqueológica foucaultiana desafia o pesquisador a ler os 

documentos escolhidos para o estudo como monumentos, olhando-os verticalmente, 

escavando suas instâncias e sabendo que muitos termos aparecerão em vários dos 

níveis escavados, como é o caso do enunciado.  

 

1.4 PRÁTICAS DISCURSIVAS 

 

Práticas discursivas não são um ato de fala, nem uma ação concreta e 

individual, “mas todo conjunto de enunciados que moldam nossa maneira de 

constituir o mundo, de compreendê-lo e de falar sobre ele” (VEIGA-NETO, 2016, p. 

93). Para Fischer (2011, p. 204), “exercer uma prática discursiva significa falar 

segundo determinadas regras, e expor as relações que se dão dentro de um 

discurso”; ou seja, as dinâmicas de poder e saber de seu tempo amarram 

radicalmente as “coisas ditas”. Logo, as práticas discursivas não podem confundir-se 

com o formular de frases ou o expressar de pensamentos e ideias.  

Foucault (2014, p. 143) conceitua a ideia de prática discursiva, mas a 

diferencia da simples formulação de uma ideia, desejo ou imagem. Para ele, a 

prática discursiva não é “atividade racional que pode ser acionada em um sistema 

de inferência”, mas sim 

um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas 
no tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e para 
uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística 
(FOUCAULT, 2014, p. 144). 

 

Uma prática discursiva está ligada com outras práticas discursivas. A 

pedagogia é um exemplo de uma prática discursiva que se “constitui e se alimenta 

de outras práticas que se localizam em outros campos discursivos” (VEIGA-NETO, 

2016, p. 94), pois a pedagogia entra nos campos da biologia, sociologia, psicologia, 

entre outros, para produzir sua ciência. Para perceber isso, basta ver a influência da 

economia, da política e da mídia na formulação e propagação da ideia da escola 

integral como panaceia dos problemas educacionais da escola pública. Fischer 

(2001, p. 212) afirma que “hoje praticamente todos os discursos sofrem uma 

mediação ou um reprocessamento através dos meios de comunicação”.  

Fica, então, a pergunta: “Como algumas práticas acabam por objetivar e 

nomear, de uma determinada forma, os sujeitos, os grupos, suas ações, gestos, 
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vidas?” (FISCHER, 2003, p. 376). Há de se concluir, como Fischer (2003, p. 377), 

que os “objetos de pensamento são sempre correlatos de uma prática, e de uma 

prática histórica”, e que o uso analítico arqueológico de pesquisa de Foucault: 

nos ensina que um modo de falar, de enunciar, de nomear o outro é 
também um modo de constituir o outro, de produzir verdades sobre 
este outro, de cercar este outro a partir de alguns limites que, mesmo 
considerando todas as nossas mais nobres intenções psico-didático-
pedagógicas, acabam por fazer-nos esquecer que ocorre, aí 
também, um controle do discurso (FISCHER, 2003, p. 376). 
 

Aqui, mais uma vez, a análise arqueológica foucaultiana mostra como pode 

ser valiosa num estudo sobre as políticas públicas educacionaiscurriculares. Na 

macroesfera, as medidas educacionais e políticas interferem na redistribuição de 

verbas e no estabelecimento de programas de governo. Na microesfera, no interior 

da escola, dentro das salas de aulas, práticas discursivas advindas dessas medidas 

educacionais pautam toda a dinâmica escolar e direcionam e cerceiam as atitudes 

docentes e discentes. 

 

1.5 EPISTEME 

 

A epistemetalvez seja um dos conceitos mais debatidos no campo 

arqueológico, pois: 

na linguagem foucaultiana, designa espaço historicamente situado 
onde se reparte o conjunto de enunciados que se referem a 
territórios empíricos constituindo o objeto de um conhecimento 
positivo (não científico). Fazer a arqueologia desta episteme é 
descobrir as regras de organização mantidas por tais enunciados 
(AZEVEDO, 2013, p. 149). 

 

Foucault, embora tente se desvencilhar da roupagem de estruturalista, pois 

foge de qualquer enquadramento tradicional, sendo ele da vertente pós-moderna do 

pensamento, pode ser acusado de encaixar-se em critérios do estruturalismo por 

sua perspectiva arqueológica, que analisa etapas, estruturas, andares que formam 

os saberes. A linguagem, para Foucault, é um conceito filosófico importante: 

elemento estruturador da relação do homem com o real, ideia esta herdada de suas 

influências nietzschenianas. Foucault se desloca das epistemes para as práticas 

discursivas (VEIGA-NETO, 2016, p. 89). 
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É, portanto, a episteme que enforma as práticas, discursivas e não 

discursivas, dando sentido a elas. Ao mesmo tempo, a episteme também funciona 

em decorrência de tais práticas (VEIGA-NETO, 2016, p. 96). Segundo Gallo (2004, 

p. 81),a epistemeé conhecida também como o “solo sobre o qual os saberes 

modernos podem brotar e crescer”. Para ele, “Foucault procurou desvendar o 

processo de constituição dos saberes modernos” e “em cada época histórica, não 

pode haver mais do que uma única episteme, uma única forma de estruturação de 

saberes” (GALLO, 2004, p. 81). 

Ao discorrer sobre epistemologia e pedagogia, Gallo (2004, p.81) organiza a 

estruturação de saberes da seguinte forma: 

O mundo moderno, do século XVI aos nossos dias, é marcado por 
três epistemes distintas: a clássica, fundada na similitude; a 
moderna, erigida sobre a representação; e a terceira, emergente, 
articulada em torno da linguagem. 
 

A primeira episteme estaria ligada à ordem de saberes baseados na semelhança. 

Ele exemplifica na relação da palavra e a coisa, como no tempo dos mitos, que dizer 

algo o tornava concreto. Por exemplo, povos antigos criavam mitos para explicar 

fenômenos da natureza. Assim, dizer o nome de uma doença seria o mesmo que 

inseri-la no corpo (GALLO, 2004, p. 81). Na segunda episteme, foi necessário que o 

saberse constituísse enquanto representação do real. É o caso do surgimento das 

ciências humanas na modernidade, quando reivindicaram um estatuto científico por 

entender o homem como objeto científico. Para o homem tornar-se o tema do saber, 

era preciso “estabelecer uma ordem através do saber” (GALLO, 2004, p. 82). A 

terceira, e última, episteme dos saberes seria o campo das vivências voltadas “para 

o cuidado de si e do outro, possibilitando novas formas de produção de si e de 

relações com os outros” (GALLO, 2004, p. 95). Seria esta a advinda e aguardada 

fase da episteme, que seria o novo solo onde novas sementes de enunciado 

brotariam, transformando as relações humanas, as formas de produção de 

conhecimento e utilização da linguagem. Seria a fase desenvolvida por Foucault na 

época de sua morte. Por isso, Foucault é considerado filósofo pós-moderno, porque 

criava suas ideias desvinculando-se dos conceitos da modernidade.  

Se a episteme for considerada, como Veiga-Neto (2016, p. 96) o fez, “a 

expressão de um ordenamento histórico de saberes, princípio anterior ao 

ordenamento do discurso efetuado pela ciência e dele independente”, a descrição 
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acima de Gallo, ganha força interpretativa e, ainda mais, ganha ressonância com a 

descrição de Gomes(1991, p. 228) sobre a episteme conceituada por Foucault:  

Se entendermos bem o conceito de episteme, veremos que é a ela 
que se prende a verdade de uma certa época, ou seja, a verdade 
não é algo que se vai construindo na história e nem está fundada no 
arbítrio dos homens. Se entendermos a episteme como fundo 
configurador de saberes, veremos que os próprios critérios a partir 
dos quais a questão da verdade será colocada numa determina 
época, só serão possíveis a partir deste fundo, deste subsolo de 
onde se pode pensar um pensamento. 
 

Gomes (1991) conclui que o caráter abrangente da episteme sobre uma 

determinada época balizará os saberes por ela produzidos. E mais, sem este 

subsolo do saber (a episteme), não seria possível a diversidade de ideias, teorias e 

racionalizações. A verdade, para Foucault, segundo Gomes (1991, p. 231), busca 

sua legitimidade e progressão no tempo, nos quadros de uma episteme. O nível 

arqueológico, portanto, “trabalha os elementos desta rede a partir da qual se 

produzem saberes e visões do mundo”.  

 

1.6 ARQUIVO 

 

Arquivo na perspectiva foucaultiana é “todo o conjunto de regras que, num 

dado período histórico e numa dada sociedade, determina ou condiciona tudo aquilo 

que pode ser dito quanto tudo o que vale lembrar, conservar e reativar” (FOUCAULT, 

1996, p. 51). No caso das políticas públicas curriculares educacionais analisadas, há 

de se ater aos conceitos ditos em relação à escola integral, o que se mantém na 

legislação e o que é descartado ou substituído dos antigos modelos escolares. Por 

ser construída historicamente, a proposta curricular da escola integral deve ser 

correlacionada com “decisões técnico-pedagógicas e com os determinantes 

exteriores à instituição e à aula” (KELLER-FRANCO, 2014, p. 33).   

Veiga-Neto (2016, p. 94) lembra que, “como práticas instituidoras dos objetos 

dos quais falam, os discursos podem nos revelar um arquivo”. Para Foucault, 

“arquivo é o conjunto de discursos cujo pronunciamento, num determinado 

momento, está sancionado pelo conteúdo de verdade que se lhes atribui” (VEIGA-

NETO, 2016, p. 95).Se Foucault liga o arquivo a um determinado momento histórico, 

apontando, assim, para seu caráter temporal e não epistemológico, deve-se olhar 
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para a análise arqueológica da política pública da escola integral como se 

descobrindo um novo foco de atenção:  

Deixemos para trás os grandes e monumentais “planejamentos” e 
aprendamos a descrever a miríade de práticas produzidas pelos 

múltiplos saberes de uma determinada época, para fazer emergir daí 
a descrição dos enunciados que nesse tempo e lugar se tornam 
verdade, fazem-se práticas cotidianas, interpelam sujeitos, 
produzem felicidade e dores, rejeições e acolhimentos, 
solidariedades e injustiças, e igualmente políticas públicas de 
saúde, de educação, de emprego, e assim por diante (FISCHER, 
2003, p. 378, grifo nosso).  

 

Fischer ainda fala sobre a necessidade de, na pesquisa, atentar-se para “as 

práticas aparentemente menos nobres”, como atividades cotidianas e como elas se 

dão no meio escolar, bem como ações docentes e discentes que ocorrem na sala de 

aulas e no interior dos sujeitos (FISCHER, 2003, p. 378). A seleção de atitudes 

diárias é que, na construção dos saberes, agrupa os discursos e estabelece 

verdades no cotidiano da escola.  

Foucault (2016, p. 157) chama de arquivo, além disso, a um sistema de 

enunciados que, na densidade das práticas discursivas, contém sistemas que 

instauram esses enunciados em acontecimentos e coisas. Os acontecimentos têm 

suas condições e seu domínio de acontecimento, enquanto as coisas, para Foucault, 

têm a sua possibilidade e seu campo de utilização compreendidos. Pela ótica do 

método arqueológico, Foucault nomeia o arquivo como um determinado conjunto de 

enunciados que são produzidos de acordo com um sistema de regras de formação 

discursiva (GONÇALVES, 2009, p. 8).  

 

1.7 CONCLUSÕES 

 

 Hoy (1988 apud FISHER, 2001, p. 199) sugere, como muitos autores, uma 

concepção foucaultiana idealista e estruturalista da linguagem. Admitir, analisar e 

interpretar a terminologia arqueológica é, antes de tudo, reconhecer a sua 

importância como instrumento de análise de discurso. Usá-la para a leitura dos 

documentos fundantes da escola integral é buscar uma análise crítica e ponderada 

do estabelecimento dessa política pública educacional. 

Para Foucault, a análise arqueológica, genealógica e, por fim, ética, se 

caracterizaria, respectivamente, pela reflexão de como os saberes produzem os 
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sujeitos, como as relações de poder interferem nessa produção e como esses 

processos de subjetivação produzem esses sujeitos hoje. Neste estudo, aceitou-se o 

desafio de fazer a primeira forma de análise:  

Acreditamos que apesar de Foucault não ter se dedicado 
especificamente à temática da Educação, as possibilidades que o 
seu pensamento abre para as pesquisas educativas são vastas, pois 
na investigação sobre a constituição da subjetividade ocidental que o 
filósofo realizou, deixou um amplo leque de ferramentas que podem 
ser utilizadas por quem interessar em usufruí-las(SILVA-MIGUEL; 
TOMAZETTI, 2016, p. 81). 
 

 
Fischer (2003, p.372) elenca algumas lições aprendidas por Foucault, o que 

ela chama de “atitudes metodológicas”. A primeira delas seria “compreender que 

nossas lutas (e pesquisas) sempre têm a ver com a linguagem, já que estamos 

continuamente envolvidos com lutas discursivas”. A segunda lição tem a ver com o 

fato de que os fatos e enunciados não são óbvios e de que sua interpretação está 

“para além das coisas dadas”. E a terceira lição é de que “fatos e enunciados 

referem-se basicamente a práticas, discursivas ou não-discursivas, as quais 

constituem matéria prima de nossas investigações”. Deste modo, Michel Foucault 

oferece aesta análise da escola integral:  

saudável inspiração para pensar de outra forma os modos pelos 
quais temos feito escolhas temáticas, teóricas e metodológicas, em 
nossas investigações sobre políticas públicas, currículo, prática 
cotidianas didático-pedagógicas história e filosofia da educação 
(FISCHER, 2003, p. 372). 
 

Fischer (2003, p.373) conclui ainda que deve haver uma “atitude de entrega 

do pesquisador a modos de pensar que aceitem o inesperado, especialmente 

daqueles que se diferem do que ele próprio pensa”. A análise do discurso 

arqueológica foucaultiana deste estudo deve estar estritamente relacionada com a 

história, construção e interpretações que a política pública curricular da escola 

integral carrega, pois a atitude da arqueologista busca atentar para a linguagem do 

discurso-objeto como constituída e produtora de práticas institucionais.  

Mais do que apenas ler e buscar descrever a origem dessa política 

públicacurricular educacional, esta pesquisa tem o desafio de conseguir, com o olhar 

foucaultiano, relacionar as condições de existência desse discurso-objeto, escavar 

as estruturas das terminologias propostas, perceber quais são as influências que 

construíram determinadas práticas discursivas e quais campos discursivos, para fora 
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da Educação, transpassam os enunciados estabelecidos. De Foucault, enquanto 

tutor metodológico, espera-se a herança da criticidade como propulsora para 

reflexões, inquietações e questionamentos. Tais atributos são importantes para as 

mudanças necessárias para a atual época, fugindo, assim, da opacidade, da 

submissa passividade e do silencioso fatalismo e conformismo profissional e 

acadêmico. Combater estas mazelas é, primeiramente, filosofar usando “o trabalho 

crítico do pensamento sobre o próprio pensamento” (FOUCAULT, 1990, p. 13 apud 

FISCHER, 2003, p. 385).  
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CAPÍTULO 2 - A POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL DA ESCOLA INTEGRAL 

 

O presente estudo analisa, sob o olhar arqueológico foucaultiano, a política 

pública da escola integral. Enquanto o primeiro capítulo preocupou-se em conceituar 

as terminologias da analítica arqueológica de Michel Foucault, este segundo capítulo 

discorre sobre a escola integral, os documentos escolhidos para a análise (BRASIL, 

1996; 2014; SÃO PAULO, 2014), os aspectos pertinentes para reflexão e os 

comentadores selecionados para alicerçar a discussão (ANDRADE, 2016; 

CAVALIERE, 2002, 2003; 2007; 2009; COELHO, 2009; GONÇALVES, 2006; 

KELLER-FRANCO, 2014; MAURÍCIO, 2009; PARO, 1988). De fato, essa política 

pública curricular é apresentada em diversos documentos oficiais que norteiam a 

distribuição de verbas públicas para a educação, é base para projetos de governo e 

sociedade, bem como fomenta a reflexão e debate de especialistas da educação e 

de outras instituições sociais sobre a questão: 

É notável o crescimento, nos últimos anos, de projetos no setor 
público de ampliação do tempo de escola ou de criação do tempo 
integral em escolas de educação básica. Há projetos federais, 
estaduais e municipais sendo desenvolvidos e não apenas nas 
capitais e grandes cidades, mas também em cidades de pequeno 
porte (CAVALIERE, 2007, p. 1025). 
 

 Há muitas décadas, o sistema educacional brasileiro é cenário de mudanças, 

avanços e, infelizmente, retrocessos. A escola integral é, repetidas vezes, 

protagonista desses embates, porque é uma política pública curricular que permeia 

outras instâncias da sociedade e carrega consigo interesses de vários setores, 

modelos econômicos, políticos e sociais. 

Resta evidente que as políticas educacionais têm um impacto 
significativo junto à escola pública, pois é nela que se projetam as 
mudanças para se alcançar [sic] os objetivos e as metas traçados 

(FERREIRA; NOGUEIRA, 2015, p. 126).    
 

A escola pública, então, aparece neste capítulo, sob um olhar questionador, mas não 

como alvo de críticas irrefletidas. Há, grosso modo, “uma espécie de rejeição pela 

escola, no sentido de considerá-la como sempre tradicional, retrógrada e pouco 

permeável às mudanças sociais” (COELHO, 2012, p. 82). O que deve ser pensado 

é: para que e para quem tais mudanças sociais seriam benéficas? Andrade (2016, p. 

29) afirma que “o problema da escola pública tornou-se, essencialmente, um 

problema social”. Entretanto, considerando a complexidade da sociedade atual, essa 
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afirmação não seria contraditória? Os problemas da escola pública não seriam 

resultado direto e fruto da doentia sociedade presente? De acordo com Paro (1988, 

p. 15), a resposta para essas questões está 

no fato bastante sabido de que as causas de todos os males 
econômicos e sociais que provocaram essas novas funções da 
escola estejam localizadas no nível social mais amplo onde se dá a 
dominação de classes e a exploração do trabalho. 
 

A perspectiva de futuro que a escola integral vislumbra, a partir do que já foi 

feito e das experiências atuais, não é foco principal deste estudo, senão os 

documentos oficiais escolhidos, que apresentam o conceito de escola integral, que 

serão o principal objeto de estudo. O capítulo quatro, que relaciona a metodologia 

arqueológica foucaultiana com a análise dos documentos oficiais sobre a escola 

integral, terá uma ótica histórica, escavando sua origem para interpretar seu 

presente. 

Os documentos analisados são a Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996), o 

Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014) e o Programa Mais Educação São 

Paulo (SÃO PAULO, 2014). Em todos os documentos citados há apenas uma 

pequena menção à escola integral; contudo, espera-se que sejam frutíferas as 

discussões e reflexões que surgirem a partir deles: 

Do ponto de vista político, as definições do tempo escolar podem 
sempre ser relacionadas a expectativas ou projetos de governo e de 
sociedade. Em geral, a motivação para as mudanças do tempo de 
escola embutem questões políticas ou ideológicas, ainda que 
algumas vezes encobertas por demandas de caráter imediatista 
(CAVALIERE, 2002, p. 5).  
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, n.º 9396/96), no seu 

artigo 34, prevê: 

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 (BRASIL, 1996, p. 

11, grifo nosso). 
 

Neste ponto do texto cabe lembrar qual conceito de escola integral é adotado nesta 

pesquisa. O termo escola integral conceitua o aumento das horas passadas na 

escola, e não o de educação integral, embora, como será visto no decorrer da 

discussão, os conceitos, em alguns momentos, estão interligados. Há, no estado de 

São Paulo, uma média de cinco horas passadas dentro da escola, que comumente 

transformam-se em seis horas/aulas de 45 minutos. É preciso frisar que a ampliação 
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da jornada de aulas não significa que a criança ou adolescente passará o dia inteiro 

na escola. A lei não prevê que seja dobrado o número de horas, mas sim, que haja 

uma ampliação dessas horas.   

Conforme o artigo citado da LDB (9396/96), o período de permanência na 

escola deve ser progressivamente ampliado. Desta maneira, gradativamente, o 

tempo obrigatório de quatro horas, ou cinco horas/aula de 45 minutos, em sala de 

aula, deva ser aumentado. Mas como se dará essa ampliação?O Plano Nacional de 

Educação, PNE, documento renovado por decênios, estabelece metas que visam à 

melhoria do campo educacional e a aplicação de leis anteriores que garantam os 

direitos dos cidadãos brasileiros por meio de uma educação de qualidade. O PNE 

(2014a, p. 6-7) apresenta qual deve ser a ampliação da jornada de aulas e como 

deve ocorrer: isso se daria de forma progressiva e reestruturaria o padrão 

arquitetônico e mobiliário. Por isso, o documento cita quadras, bibliotecas, cozinhas 

e exige a formação de recursos humanos bem como a articulação com teatros, 

museus, parques públicos. Sugere, além disso, vínculo com entidades privadas e 

considera as comunidades quilombolas e indígenas. Finalmente, integra as pessoas 

com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação. Na meta número seis desse plano é dito: 

Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo 
menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da 
educação básica (BRASIL, 2014a, p. 6). 
 

O FUNDEB, Lei n.º 11.494/2007, garante recursos adicionais para as escolas 

que tiverem esse tipo de matrícula diferenciada, medida legislativa que tem o 

objetivo de ser mais uma forma de fomentar e cobrir os gastos com a implantação 

da escola integral (ANDRADE, 2016, p. 26). Ao custeio e manutenção do quadro 

funcional dos recursos humanos, além de toda infra-estrutura dentro e fora da escola 

para essa implantação, seriam destinados esses recursos financeiros. 

O Programa Mais Educação São Paulo (2014) foi criado como braço de um 

programa federal estabelecido em 2007, chamado Programa Mais Educação. Isso 

se deu porque a prefeitura paulistana da época fazia parte do mesmo partido político 

do governo federal. Essa articulação de planos de governo, além de aproximar os 

trâmites financiadores dos gastos públicos, articula outras áreas, como, por 

exemplo, o Programa Bolsa Família, programa de transferência direta de renda, que 
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atrela a frequência escolar ao recebimento da verba mensal das famílias 

cadastradas (CAVALIERE, 2009, p. 96). Andrade (2016, p.27) aponta que, em 2013, 

mais de 65% dos alunos matriculados nas escolas do Mais Educação eram 

beneficiários desse programa social.  

Formulado como uma “política de ação contra a pobreza, exclusão social e 

marginalização cultural” (ANDRADE, 2016, p. 27), o Programa Mais Educação São 

Paulo visa a uma reestruturação do currículo, à construção de uma nova instituição 

escolar, à valorização diferenciada de saberes e a “expandir o tempo de 

permanência dos educando para, no mínimo, 07(sete) horas diárias durante todo 

período letivo” (SÃO PAULO, 2014, p. 2). A ampliação da jornada escolar no 

Programa Mais Educação São Paulo se dá 

não obrigatoriamente relacionada à organização própria da escola, 
mas por meio de atividades que acontecem no contraturno e que, 
como tal, podem ou não estar vinculadas ao projeto pedagógico da 
instituição. Neste caso, as atividades enriquecem, muito 
provavelmente, o universo sociocultural do aluno, mas não 
necessariamente se constituem como Educação Integral, no sentido 
da articulação de conhecimento(s) e de saber(es) que fazem parte da 
constituição mesma do ser humano, que o vinculam ao processo 
humanizador para o qual a escola precisa lhe abrir a porta 
(COELHO, 2012, p. 82, grifo nosso). 
 

No Programa Mais Educação São Paulo, a criança segue seu turno tradicional de 

aulas, no sistema por ciclos de aprendizagem, numa jornada de seis horas/aulas de 

45 minutos e, no turno oposto ao seu, participa de atividades como xadrez, danças, 

pintura, teatro, dependendo da oferta de atividades da escola, o que o documento 

denomina de “experiências pedagógicas” e as divide em “territórios do saber” (SÃO 

PAULO, 2013, p. 4).  

 No entanto, a ampliação da jornada de aulas e a implantação de políticas 

públicas pertinentes à escola integral, só justificam se forem levados em conta os 

processos de ensino, aprendizagem, mudança nas relações humanas e vida escolar. 

Ampliar o tempo da escola sem rever a reestruturação da dinâmica e métodos 

escolares não atende os direitos e fins da proposta curricular.  
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2.1 O PAPEL DA ESCOLA INTEGRAL – VISÕES CONFLITANTES 

 

 A “extensão do tempo de escolarização diário em sistemas públicos de 

ensino”, expressão usada por Maurício (2009, p. 25), indica bem qual a preocupação 

da ampliação da jornada de aulas, instituída pela política pública da escola integral. 

Na Constituição de 1988, já havia vislumbres da concepção da educação integral, 

apesar do termo não aparecer explícito no texto. A LDB relaciona essa concepção 

com a ampliação do tempo escolar e, mais tarde, o PNE a aplica como a sexta meta, 

legitimando esse direito (MAURÍCIO, 2009, p. 16). O Programa Mais Educação São 

Paulo, último dos três documentos analisados, é um projeto mais recente, mas que 

também advém da lógica dos outros dois documentos.   

 Antes, porém, de ser criada como uma política pública educacional e 

curricular, a escola integral foi uma necessidade criada pelas transformações sociais 

ocorridas nas últimas décadas: 

Ao longo do século XX, o tempo de escola no Brasil vai sofrendo 
lentas mudanças em sua definição, a qual tende a ser 
compatibilizada com um novo tempo social baseado na cultura 
urbana. Esta última traz a escolarização das massas, o ingresso 
das mulheres no mercado de trabalho, a eliminação do trabalho 
infantil e a regulamentação das relações de trabalho 

(CAVALIERE, 2007, p. 1018, grifo nosso). 

 

Tendo em vista as forças motoras que impulsionaram as políticas públicas 

curriculares sobre a escola integral, é preciso entender que essa demanda não é só 

pedagógica, como também econômica e social.  

Paro (1988, p. 14), ao discorrer sobre a “escola pública de jornada completa”, 

termo por ele usado para denominar a escola integral, discute as “funções que se 

podem ou se devem atribuir à escola pública de tempo integral”. Sobre as 

motivações e “implicações político-ideológicas” que constituem a escola integral 

como política pública educacional curricular, ele diz: 

Às reivindicações e pressões populares por mais instrução, o Estado 
responde com propostas de escola de tempo integral, na qual o 
propósito principal não é a divulgação do saber sistematizado, mas a 
solução de problemas sociais localizados além dos limites da escola 
e que têm natureza não propriamente pedagógica.  
 

O autor aponta que a função “pedagógica instrucional” da escola tem sido, 

historicamente, ajustada a uma série de “determinantes sociais e econômicos” que a 
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levam a “desenvolver atividades suplementares” a sua atividade principal, 

“sobrecarregando”, assim, “a escola com atividades que extrapolam a sua função 

específica” (PARO, 1988, p. 15). 

Coelho (2009, p. 83, 84) afirma que as discussões sobre a escola integral 

devem ser vistas ainda “sob o ângulo político-filosófico”. Para a autora, para analisar 

essa realidade educacional, é preciso partir “do pressuposto de que visões sociais 

de mundo diferentes – como a conservadora, a liberal e a socialista – engendram 

também concepções e práticas diferentes de educação integral”. Trata-se da mesma 

linha de pensamento presente em Paro (1988, p. 20) para compreender que “as 

concepções de educação e visões de mundo [...] são marcados pelas perspectivas 

que as classes no poder descortinam para as classes trabalhadoras”. 

 Para Maurício (2009, p.19), é preciso que as personagens sociais envolvidas 

no enredo da escola integral encontrem consenso sobre a sua necessidade e 

aplicação: 

Para avaliar a demanda pela escola em tempo integral, entendemos 
que é necessário investigar que representações circulam na 
sociedade a respeito de sua possível adoção pela escola pública. 
Afinal, esta política só será viabilizada se houver, entre os possíveis 
implementadores dessa escola, algum consenso sobre sua carência 
social, sobre sua efetividade pedagógica e por haver reconhecimento 
de que ela tem demanda por alunos e seus responsáveis. 

 

Entender o papel da escola na sociedade, o que dela se espera por parte da 

população, do poder público, das instituições privadas, dos órgãos internacionais e 

da própria comunidade escolar é de extrema importância para a concepção da 

escola integral. 

É preciso considerar ainda que, em cada circunstância histórica ou 
local, o tempo de escola é sempre função de diferentes interesses e 
forças que sobre ele atuam. Essas forças têm as mais diversas 
naturezas e origens, tais como os tipos de cultura familiar 
predominante, o tipo de visão acerca da formação geral da criança e 
do adolescente, o tipo de associação entre educação escolar e 
políticas públicas de assistência social ou de preparação para o 
trabalho (CAVALIERE, 2007, p. 1018).  

 

Gonçalves (2006, p. 131) desenvolve uma ideia semelhante àquela acima, quando 

afirma que a escola integral e toda a reestruturação que ela traz “só poderá ser 

significativa se dialogar com os interesses do grupo, seus conhecimentos prévios, 

seus valores e seu cotidiano”. Resta pensar se a camada popular que recebe essa 



43 

 

política pública educacional curricular tem sua cidadania respeitada e seus direitos 

atendidos ou, simplesmente, camuflados. Para isso, é necessário compreender 

como é vista a escola integral e quais representações carrega.  

A prática escolar consiste na concretização das condições que 
asseguram a realização do trabalho docente. Tais condições não se 
reduzem ao estreitamento pedagógico, já que a escola cumpre 
funções que lhe são dadas pela sociedade concreta que, por sua 

vez, apresenta-se como constituída por classes sociais com 
interesses antagônicos. A prática escolar, assim, tem atrás de si 
condicionantes sociopolíticos que configuram diferentes concepções 
de homem e de sociedade e, consequentemente, diferentes 
pressupostos sobre o papel da escola, aprendizagem, relações 
professor-aluno, técnicas pedagógicas, etc. Fica claro que o modo 
como os professores realizam seu trabalho, selecionam e organizam 
o conteúdo das matérias, ou escolhem técnicas de ensino e 
avaliação tem a ver com pressupostos teórico-metodológicos, 
explícita ou implicitamente (LIBÂNEO, 2008, p. 19, grifo nosso). 

 

 O grifo do texto acima diz que “a escola cumpre funções que lhe são dadas 

pela sociedade”.Em consonância com o pensamento de Libâneo, Maurício (2009, p. 

19) apresenta uma pesquisa sobre a escola integral na qual afirma que é 

“necessário investigar que representações circulam na sociedade a respeito da sua 

adoção pela escola pública”. Para ela, “representação social é o saber do cotidiano, 

o conhecimento do qual o cidadão comum faz uso para tomar decisões e agir no 

mundo que o cerca” (MAURÍCIO, 2009, p.19). Da mesma forma, Santos (2009, p. 

90) declara que  

o exercício de convencimento da opinião pública relaciona-se 
profundamente com a função educativa que o Estado possui em 
todas as suas esferas, no governo, nos partidos, nas associações 
políticas, sindicatos, etc., pois toda relação de hegemonia é também 
uma “relação pedagógica”. 

 

Para a autora, mesmo que haja representações específicas de cada grupo social, 

ainda assim há certa concessão da classe dominante até mesmo “para assegurar 

seu domínio político e manter a direção intelectual e moral da classe operária” 

(SANTOS, 2009, p. 90, grifo nosso).  

 Ao descrever tais relações e mecanismos, Maurício foca sua pesquisa nas 

interações sociais que se estabelecem entre famílias, alunos e professores. O que 

fica em destaque é como certo tipo de senso comum conflitante entre as partes se 

mostra nessa formação da representação social da escola integral. São estes 

personagens, também, os que atribuem significação e utilidade à representação 



44 

 

social. Envolvidos na pesquisa estiveram 312 alunos, 60 pais, 142 professores e 54 

funcionários (MAURÍCIO, 2009, p. 22).  

Ao tratar da visão da escola integral vista pelo olhar das famílias, Maurício 

(2009, p. 22) vê que ela está interligada ao olhar dos filhos: 

A visão dos pais é construída a partir de vários fatores, entre os quais 
a satisfação dos filhos. As crianças tinham expectativa de que a 
escola tivesse lazer, e os pais registram que, do ponto de vista dos 
filhos, essa expectativa é atendida. 

 
Além disso, os pais entendem a escola como aquela que prepara para o futuro; para 

tanto, esperam dela organização, além do lazer. Sendo responsável pelo futuro de 

seus filhos, a escola torna-se uma necessidade. Maurício prossegue suas 

constatações afirmando que “os argumentos usados pelos pais para explicar por que 

seus filhos estudam nessa escola priorizaram o gostar em detrimento da 

necessidade” e, desta forma, “atribuem a si o papel de sujeitos, com direito à opção, 

e não meros objetos da necessidade” (MAURÍCIO, 2009, p. 22).  

Outro argumento usado pelos pais, segundo a pesquisa, é de que o programa 

conta com bons professores. Finalmente,trata-se da necessidade de ter um lugar 

para colocar os filhos a fim de trabalhar fora. Isso mostra novamente que as famílias, 

antes de verem a escola como uma necessidade, veem-na como um lugar 

submetido à sua capacidade de avaliar:  

O discurso dos pais e dos alunos, além de gostar e preferir, deixou 
claro o reconhecimento da função e da necessidade da escola, e, 
implicitamente, que há diferentes padrões de qualidade entre as 
escolas (MAURÍCIO, 2009, p. 24).   
 

Há ainda o julgamento simbólico de que uma escola de qualidade é uma escola com 

bons professores (MAURÍCIO, 2009, p. 22).   

 Uma ideia difundida na sociedade é que o fracasso escolar “é sempre do 

pobre” e que, dado este fracasso comprovado, gastar recursos com a educação 

popular é o mesmo que um desperdício dos fundos públicos. Maurício afirma que “a 

leitura que se quer transmitir é que os pobres não conseguem bons resultados na 

escola mesmo quando se oferece a eles uma escola de luxo” (MAURÍCIO, 2009, p. 

21). 

 Infelizmente, o quadro de professores entrevistados reproduz o que é dito 

quando, ao serem questionados sobre a escola integral, argumentam que “o aluno 

vai para a escola de horário integral porque a mãe trabalha, porque ela não tem 
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alternativa” (MAURÍCIO, 2009, p. 23). Essa afirmação mostra que os professores 

entrevistados reduzem a escola à falta de opção e só reconhecem o aspecto da 

necessidade e carência dos alunos. Novamente, a escola é vista “como um 

depósito, onde a criança fica guardada enquanto a mãe vai trabalhar, para suprir a 

carência de necessidades objetivas e primárias” (MAURÍCIO, 2009, p. 23). Essa 

opinião se harmoniza com o apontamento feito por Galian e Sampaio (2012, p. 407) 

ao analisar o PNE de 2001, que associa a ampliação do tempo escolar com as 

“crianças das camadas mais necessitadas, quando os pais trabalham fora de casa”. 

As autoras apresentam uma pesquisa conduzida pelo Ministério da Educação que, 

dentre outros aspectos, apresenta: 

em quase todas as análises das famílias, gestores, professores e 
educadores sobre a ampliação da jornada percebe-se a tendência de 
valorização das experiências pelo fato de ― retirarem a criança da 
rua. Esta situação pode dar um caráter assistencialista à 
proposta, que só a sua dinâmica, no cotidiano, poderá negar, ou 
confirmar (BRASIL, 2011, p. 165apud GALIAN;SAMPAIO, 2012, p. 

417, grifo nosso). 
 

A pesquisa de Maurício (2009) revela o caráter colidente que a escola 

integral, enquanto política pública curricular e palco envolvente de tantos 

personagens, tem na sociedade. Os professores e funcionários justificam a sua 

aplicação como necessidade e conveniência para seus usuários, ao passo que os 

pais e alunos têm um entendimento oposto, vendo-a como elemento de satisfação e 

prazer, o que “mostra que professor e pai têm compreensão conflitante de como 

vive, como se comporta, o que pensa o segmento social do qual o aluno faz parte” 

(MAURÍCIO, 2009, p. 23).  

A próxima e última seção deste capítulo aponta as características da escola 

integral como fruto de uma proposta curricular e quais influências recebeu de outros 

movimentos curriculares. Estas reflexões se fazem importante antes de relacionar os 

documentos oficiais escolhidos com a interpretação arqueológica de Foucault.  

 

2.2 A POLÍTICA PÚBLICA DA ESCOLA INTEGRAL COMO PROPOSTA 

CURRICULAR 

 

A afirmação de que a escola integral é, além de uma política pública 

educacional, também uma proposta curricular, vem das semelhanças conceituais 
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desta ampliação da jornada de aulas com as abordagens sobre o currículo. Galian e 

Sampaio (2012, p. 403) discutem “a ausência da necessária reflexão sobre a 

composição do currículo de uma escola com tempos alargados”. Ou seja, para se 

falar em ampliação da jornada de aulas, é preciso necessariamente falar de 

currículo.  

Ampliar o tempo de permanência das crianças na escola visa [sic] 
sua formação integral ou o preenchimento do tempo com mais 
atividades, de cunho escolar ou não, a fim de mantê-las ocupadas e 
distantes das ruas? A grande questão, portanto, é o que se pretende 
com isso? E quais as implicações dessa discussão para o currículo 
escolar? [...] Causa estranhamento pensar numa ampliação de 
tempo escolar sem que, previamente, se enfrente a reflexão sobre o 
currículo nestas condições e qual o impacto das novas configurações 
de tempos sobre todo o trabalho da escola (GALIAN; SAMPAIO, 
2012, p. 405).  
 

Keller-Franco (2014, p. 27) afirma que, ao se analisar o currículo, deve-se 

partir “da compreensão do mesmo como uma construção histórico-social”. Para a 

autora, o currículo é configurado tanto pelo momento histórico, quanto pelas visões 

de mundo, sociedade, educação e homem que se pretendem estabelecer. Nesse 

sentido, “a questão central que toda teoria curricular busca responder é qual 

conhecimento é considerado válido ou essencial a partir de um projeto de formação 

considerado ideal” (SILVA apud KELLER-FRANCO, 2014, p. 28).  

Como já dito, as políticas públicas educacionais também propõem um 

determinado tipo de educação, de sociedade, de aluno. Quando lemos os 

documentos oficiais escolhidos para esta pesquisa, vemos explicitamente o que se 

espera da escola integral e, tendo em vista uma sociedade democrática e igualitária, 

há tanto autores que a defendem como sua propulsora, quanto os que a criticam por 

manter o status quo e suas atuais estruturas: 

Uma vez que novas expectativas em torno da formação dos alunos 
sempre geram novas exigências curriculares, qual currículo se 
propõe e se defende para formação de pessoas aptas a exercerem 
sua plena cidadania, justificando a ampliação de tempos e 
diversificação do uso dos espaços? (GALIAN; SAMPAIO, 2012, p. 
405). 
 

Sacristán (2000apud KELLER-FRANCO, 2014, p. 27) lembra que “de alguma 

forma o currículo reflete o conflito entre interesses dentro de uma sociedade e os 

valores dominantes que regem o processo educativo”. 



47 

 

Algumas experiências já vivenciadas da escola integral no território brasileiro 

mostram que ainda há forte influência das distantes teorias curriculares tradicionais 

estadunidenses na realidade contemporânea de nossas escolas. Santos (2009, p. 

73) desenvolveu uma pesquisa de campo no estado de Goiás sobre a prática da 

escola integral em algumas instituições de ensino público, que mostra como “o 

controle exercido sobre o tempo escolar se anuncia pelo disciplinamento da 

movimentação dos alunos”, tanto na dinâmica da sala de aula, quanto em atividades 

rotineiras como beber água, usar os banheiros, agir durante as refeições e oficinas. 

O eficientismo social de Bobbitt, segundo Keller-Franco (2014, p. 31),com sua visão 

preparatória para o mundo do trabalho, tinha como destaque o controle do tempo e 

da mecanização das ações escolares. Ainda hoje, mesmo em escolas sem a 

ampliação da jornada de aulas, infelizmente, não é incomum o tempo de atividades 

ser regido pelos sinais, sonorizados de modo semelhante ao dos sinais das fábricas.  

Teorias críticas englobam conceitos de reação à elaboração tradicional do 

currículo. Essas teorias críticas consideram mais complexa a relação entre a 

educação e a sociedade. O currículo é visto como a expressão das diferentes forças 

da sociedade e não é possível desvinculá-lo de aspectos exteriores à escola 

(KELLER-FRANCO, 2014, p. 33). Talvez seja neste ponto que a escola integral seja 

mais reconhecida com uma proposta curricular. A dinâmica da sala de aula, a 

distribuição das áreas de conhecimento, a organização dos tempos, espaços e 

mobiliários escolares, a circulação dos professores e demais funcionários os 

horários e responsabilidades familiares e, acima de tudo, o uso político da escola 

integral, articulado com os interesses do mundo do trabalho, das exigências sociais 

como alimentação e lazer, aproximam mais ainda a temática desta pesquisa às 

teorias críticas de Apple que, segundo Keller-Franco (2014, p. 36), desnaturalizam 

o currículo como algo neutro, como uma questão técnica, científica, 
chamando atenção para a dimensão ideológica presente em um 
determinado arranjo curricular envolvendo relações de poder em 
torno da seleção de conteúdos, valores e propósitos sociais e 
educacionais. Apple amplia a abordagem do currículo de uma 
perspectiva puramente pedagógica para uma perspectiva também 
política. 
 

Keller-Franco (2014, p. 37) apresenta Giroux, outro adepto das teorias 

críticas, que defende que o currículo é arma política, pois compreende a relação 
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entre as estruturas sociais e a dominação de classe, numa reflexão acerca dos 

conceitos de emancipação e libertação, com o que concorda Freire (2000, p. 58): 

Da educação que, não podendo jamais ser neutra, tanto pode estar a 
serviço da decisão, da transformação do mundo, da inserção crítica 
nele, quanto a serviço da imobilização, da permanência possível das 
estruturas injustas, da acomodação dos seres humanos à realidade 
tida como intocável. 
 

Keller-Franco (2014, p. 41) afirma que o pensamento de Freire pode ser 

entendido como um dos precursores do que veio a se tornar o discurso curricular 

das teorias pós-críticas. Para a autora, enquanto as teorias críticas preocupavam-se 

em integrar os conhecimentos com uma conscientização acerca da construção 

social que privilegia e mantêm relações de poder, as teorias pós-críticas ultrapassam 

a concepção de currículo para além das relações econômicas e inserem as 

questões culturais, com pautas de diversidade e heterogeneidade, relações de 

gênero, raça, etnia e descolonização curricular, levando em conta que, segundo ela, 

além de defender a tolerância e o respeito à diversidade cultural, o currículo deveria 

“trazer para a reflexão as relações de assimetria e desigualdades que geram as 

diferenças”.  

Galian e Sampaio (2012, p. 415), ao tratar sobre as propostas curriculares 

pós-críticas, apontam que “a tendência é defender o acolhimento das diferentes 

manifestações, dos diferentes grupos, das diferentes etnias, assim como a relação 

de proximidade e inclusão da cultura local”. Para elas: 

A discussão da cultura está presente e impregnada na sociedade 
atual. Cultura como prática social constitutiva dos modos de vida e 
da subjetividade se traduz em linguagens, arte, instituições, 
formações, valores e práticas que tecem a ordem social [...] Pensar a 
cultura na referida centralidade, no âmbito do currículo escolar, 
implica explicitar a relação entre cultura e poder, a regulação cultural 
presente nas práticas e a que se expressa nas proposições dos 
conteúdos curriculares, para que esta compreensão possibilite 
avanços na direção de uma educação democrática, transformadora, 
sustentando a formação integral. (GALIAN, SAMPAIO, 2012, p. 416).  
 

 Resta à análise arqueológica aqui proposta dar conta de entrelaçar ao 

pensamento foucaultiano o viés curricular. Sabe-se, no entanto, que, vem se 

tratando de uma proposta curricular, a escola integral não é neutra. Sendo assim, 

torna-se um saber voltado à instrumentalização social e política. Santos (2009, p. 

92) afirma que 
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a ampliação da jornada escolar e, por sua vez, o aumento do tempo 
das crianças na escola pública, significa, aparentemente, que a 
atuação do Estado em seu papel de promover a educação formal 
tem sido ampliada. 
 

Na realidade, o que ela constatou, é que essa aparente percepção não se 

confirma. Para Santos (2009, p. 92-93), as propostas da escola integral têm sido 

compreendidas “na perspectiva de certa desresponsabilização do Estado pela 

educação pública e na medida em que apresentam novas funções a serem 

exercidas pela escola”, isso porque nelas estão “previstas parcerias com órgãos da 

iniciativa privada e acontece um incentivo ao trabalho voluntário, que significa o 

trabalho não remunerado exercido por profissionais que não pertencem aos quadros 

de funcionários das escolas”. A intencionalidade curricular e os percalços para a 

inovação escolar são as constatações de Galian e Sampaio (2012, p. 416), ao 

dizerem que “não é novidade, por exemplo, a dificuldade da escola frente às 

mudanças em relação aos aspectos tradicionais de seu trabalho, tais como as 

formas de organização de tempos, espaços e saberes”. Assim sendo, pode a escola 

integral ser defendida como propagadora de igualdade de vivências para as crianças 

da rede pública, enquanto, em suas camadas organizacionais, na realidade, mantém 

os interesses das classes econômicas dominantes?  

Este estudo não tem por objetivo primeiro analisar os aspectos do currículo da 

escola integral apresentada nos documentos oficiais escolhidos e destrinchar os 

elementos das teorias curriculares, comparando-os detalhadamente com a história 

sobre o tema. Entretanto, na análise da arqueologia deste saber, buscam-se as 

costuras explícitas das demandas econômicas e sociais que apóiam a construção 

dessa política pública educacional. O currículo e as teorias curriculares são parte 

importante desta análise arqueológica, pois “ignorar a discussão sobre o porquê da 

ampliação do tempo na escola e das implicações disto para o currículo e a formação 

dos alunos é ignorar que esta medida pode encontrar justificativas diversas” 

(GALIAN, SAMPAIO, 2012, p. 419). Nesse caso, esta análise ficaria, portanto, 

incompleta.  
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2.3 CONCLUSÕES 
 
 

Este capítulo inicialmente apresentou a escola integral enquanto projeto de 

governo e sociedade. Também discorreu brevemente sobre cada um dos 

documentos oficiais escolhidos para a análise arqueológica, bem como relatou as 

críticas comumente feitas a essa política pública como asseguradora de direitos 

cidadãos. 

O capítulo também fez referência às visões conflitantes a que a escola 

integral remete. Considerou ainda os principais atores dessa política pública 

educacional e como cada um deles enxerga a escola integral sob a ótica de sua 

realidade. Tal consideração foi feita porque entende-se que não há como tratar 

dessa política educacional sem levar em conta a interrelação entre os diversos 

agentes da sociedade e a escola. Há as relações do mundo do trabalho e do olhar 

aos trabalhadores, o que engloba os pais e familiares das crianças da escola 

integral; há a construção histórico-social de que os pais dessas crianças não são 

detentores de direitos ou capazes de distinguir a escola boa da ruim; há a 

concepção dos professores dessas escolas, que reproduzem preconceitos sobre os 

desejos/necessidades dessas crianças: 

A visão predominante, de cunho assistencialista, vê a escola de 
tempo integral como uma escola para os desprivilegiados, que deve 
suprir deficiências gerais de formação dos alunos; uma escola que 
substitui a família e onde o mais relevante não é o conhecimento e 
sim a ocupação do tempo e a socialização primária. Com frequência, 
utiliza-se o termo “atendimento”. A escola não é o lugar do saber, do 
aprendizado, da cultura, mas um lugar onde as crianças das classes 
populares serão” atendidas” de forma semelhante aos “doentes”. 
Uma outra visão, também presente nos discursos de profissionais e 
autoridades, é a autoritária, na qual a escola de tempo integral é uma 
espécie de instituição de prevenção ao crime. Estar “preso” na escola 
é sempre melhor do que estar na rua. É a concepção dissimulada 
dos antigos reformatórios, fruto do medo da violência e da 
delinquência. A ênfase está nas rotinas rígidas e é freqüente a alusão 
à formação para o trabalho, mesmo no nível do ensino fundamental 
(CAVALIERE, 2007, p. 1031). 

 

Há ainda a própria ideia de que a escola deve servir aos interesses econômicos, 

antes de à formação humana: 

O conceito de escola pública de horário integral introduzalguns 
condicionantes. Em primeiro lugar, a criança precisa gostar da 
escola. Ela precisa querer estar na escola. A escola precisa ser 
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convidativa e não uma proposta de enclausuramento. O horário 
integral deve ser para alunos e professores. Só nesta convivência 
longa e diária serãoformuladas as condições coletivas que tornem 
produtivo o convívio de necessidades eculturas diversas, dos 
próprios alunos e de professores e alunos. Haverá tensão,haverá 
conflito, mas a compreensão desta função da escola permitirá que se 
encontrem os meios indispensáveis para a realização deste projeto. 
Tempo e espaço aquitornam-se condições para formular propostas 
que tenham o encontro, a convivência, como eixo para desenvolver 
conhecimento (MAURÍCIO, 2009, p. 27). 
 

O capítulo ainda discorreu sobre a indispensável discussão da escola integral 

enquanto proposta curricular, usando fundamentalmente os estudos de Keller-

Franco (2014, 2017) e Galian e Sampaio (2012). Por isso,apresentou a não 

neutralidade do currículo, associando-o aos aspectos econômicos, políticos e 

sociais. De fato, buscou relacionar a política pública da escola integral com o 

pensamento histórico curricular, mostrando como há, ainda hoje, aspectos de teorias 

curriculares de décadas passadas que ditam as ideias, propostas e intenções da 

escola integral.  

Finalmente, o capítulo relacionou o eficientismo social com a escola integral e 

apontou alguns métodos didáticos tradicionais de controle de tempo, espaço e 

atividades, concluindo que as teorias críticas curriculares se aproximam da 

construção do currículo da escola integral, na medida em que relacionam o fazer 

escolar a outros aspectos da vida social, como as questões de classe, economia e 

relações de trabalho. Por isso, o capítulo se conectou com as teorias pós-criticas às 

citações sobre as questões raciais, étnicas, culturais, de gênero e sexualidade. 

Embora o texto da proposta curricular da escola integral aponte ideias 

progressistas de educação, na prática, o relato de algumas pesquisas de campo 

mostra que, ao contrário da democratização dos conteúdos e relações escolares, há 

apenas uma extensão do autoritarismo e da mesmice metodológica tradicional. 

Sobre isso, Cavaliere (2007, p. 1032) afirma que 

na sociedade brasileira, as justificativas correntes para a ampliação 
do tempo escolar estão baseadas tanto em concepções autoritárias 
ou assistencialistas como em concepções democráticas ou que se 
pretendem emancipatórias. 
 

 No próximo capítulo, apresenta-se uma breve análise histórica dos 

documentos fundantes da escola integral, que vai preparar o terreno para a análise 

arqueológica do capítulo subsequente. 
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CAPÍTULO 3 - OS DOCUMENTOS DA ESCOLA INTEGRAL 

 

 Este capítulo pretende fazer uma breve apresentação formal dos documentos 

fundantes da escola integral. Além disso, apresenta uma breve análise histórica 

convencional desses documentos à luz das considerações dos teóricos que sobre 

eles se debruçaram sob uma perspectiva estritamente histórica. Trata-se, de fato, de 

uma espécie de preparação para a aplicação da analítica arqueológica no próximo 

capítulo e procura suprir alguma possível carência de uma fundamentação histórica, 

já que a analítica estritamente arqueológica prescinde desse viés, geralmente 

relegado por Foucault à análise genealógica, mas sob uma dimensão mais crítica e 

estimulante do que a mera historicização de supostos fatos. Como se percebe do 

tratamento imposto até aqui ao tema, esta pesquisa não contempla essa visão 

arqueogenealógica, mas se limita à perspectiva exclusivamente arqueológica, o que 

poderia dar a falsa ideia, para os não-iniciados, de que não contava com uma 

fundamentação histórica.  

 

3.1 A LEI DE DIRETRIZES E BASES 

 

O primeiro documento selecionado para esta pesquisa foi a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação. Criada em 1996, A LDB, lei 9394/96, é a legislação que 

regulamenta o sistema educacional brasileiro, tanto público, quanto privado, desde a 

educação básica até o ensino superior (PACIEVITCH, 2018). Nela, é garantido o 

direito à educação, prescrito na Constituição Federal de 1988. Nela, estabelecem-se 

os princípios e deveres da União, dos Estados e Municípios, da educação infantil ao 

ensino superior. Além disso, é na LDB que as modalidades de ensino (educação 

especial, à distância, profissional e tecnológica, de jovens e adultos e indígena) são 

citadas, bem como a formação dos profissionais de educação e o gerenciamento 

dos recursos financeiros da área. 

A Lei de Diretrizes e Bases, no que se refere à escola integral, prevê em seu 

artigo 34 que o trabalho efetivo em sala de aula, que iniciaria com quatro horas, 

fosse ampliado de forma progressiva (BRASIL, 1996, p. 11). Trata-se deum trecho 

curto, porém significativo, para aorigem de outros documentos relacionados ao 

assunto. 



53 

 

Lançada em 1996, a LDB nasce dentro do governo federal de Fernando 

Henrique Cardoso. Cohn (1999, p. 183) reconhece avanços efetivos nessa gestão 

governamental. Entretanto, para a autora, 

constata-se a permanência do mesmo tipo de articulação entre 
política econômica e política social, entre política social e 
representação das demandas dosgrupos não organizados da 
sociedade, favorecendo a ênfase na dimensão técnica da 
conformação dos programas sociais, e sobretudo avalia-se a timidez 
dogoverno em efetivamente enfrentar a equação pobreza-
desigualdade. 
 

A área educacional não seria imune a essa maneira de governar. Logo, as políticas 

educacionais também apresentavam tímidas formas de articulação social. Pior, 

estariam ligadas à demandas técnicas voltadas a uma gestão econômica 

governamental, o que, para Cohn (1999, p. 184), “produziu um quadro de recessão 

econômica e rebateu sobre a questão social de modo dramático”. A ampliação 

progressiva da permanência na escola, citada na LDB, é um vislumbre do tímido 

apontamento de uma política pública curricular que atingisse tanto a área 

educacional, quanto a social.  

 

3.2 O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

Corridos alguns anos após a criação da LDB de 1996, o cenário político 

brasileiro passa por grandes transformações partidárias e sociais. Já na primeira 

década de 2010, Dilma Roussef, presidenta brasileira em segundo mandato, 

possibilita o decreto n.º 7.083, de 27 de janeiro de 2010, que dispõe o programa 

Mais Educação, dando possibilidades para o atendimento do Plano Nacional de 

Educação, o PNE. Esses dois documentos analisados arqueologicamente estão 

intimamente ligados, pois,  

nesse sentido, garantir educação integral requer mais que 
simplesmente a ampliação da jornada escolar diária, exigindo dos 
sistemas de ensino e seus profissionais, da sociedade em geral e 
das diferentes esferas de governo não só o compromisso para que a 
educação seja de tempo integral, mas também um projeto 
pedagógico diferenciado, a formação de seus agentes, a 
infraestrutura e os meios para sua implantação (BRASIL, 2014a, p. 
28). 
 

O Plano Nacional de Educação, documento renovado por decênios, 

apresenta 20 metas para a área educacional brasileira, inclusive as propostas 
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curriculares, “na perspectiva de que o acesso à educação pública seja 

complementado pelos processos de permanência e aprendizagem” (BRASIL, 2014a, 

p. 28). Dentre elas, a meta número seis, a ampliação da jornada de aulas, define a 

educação em tempo integral como a jornada escolar com duração 
igual ou superior a sete horas diárias, durante todo o período letivo, 
compreendendo o tempo total em que o aluno permanece na escola 
ou em atividades escolares em outros espaços 
educacionais(BRASIL, 2014a, p. 28). 
 

O PNE (2010 – 2020) traz ainda a descrição dos recursos orçamentários 

previstos em lei para sua execução, orientações sobre a ressignificação dos tempos 

e espaços escolares,reforma e construção de estruturas mobiliárias e imobiliárias 

das escolas, além de especificação para a qualificação docente. 

 

3.3 O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO SÃO PAULO 

 

Sob o governo federal petista da presidenta Dilma Roussef, mas na esfera 

municipal, lança-se, na capital paulista,o Programa Mais Educação São Paulo. 

Braço do programa federal, o programa municipal foca, principalmente, a ampliação 

da jornada de aulas mediante projetos extraclasse, no contraturno. O documento 

frisa que “é necessário compreender o currículo como um movimento, um processo 

sócio-histórico cultural” (SÃO PAULO, 2014, p. 9), por isso, prevê mudanças 

estruturais em toda a dinâmica escolar. Exemplo explícito disso são os eixos 

temáticos em que as ações programadas do documento Mais Educação São Paulo 

são estruturadas, a saber: infraestrutura, currículo, avaliação, formação do educador 

e gestão. O programa ainda articula suas finalidades com outros programas sociais 

e educacionais, como o IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e o 

PNAIC – Pacto Nacional Alfabetização na Idade Certa. Surgem no texto base do 

programa os termos “reorganização curricular e administrativa”, “ressignificação da 

avaliação com ênfase em seu aspecto formativo” e “gestão democrática” (SÃO 

PAULO, 2013, art. 3). Essas expressões e ideais são amarrados na lógica da 

expansão da jornada de aulas, como vista nos artigos 21 e 22 do programa:  

Art. 21 – O Programa “Mais Educação São Paulo” contemplará, 
ainda, a ampliação da jornada diária dos educandos com os 
seguintes objetivos: 



55 

 
I – aumentar, gradativamente, o tempo de permanência dos 
educandos na escola, por meio de ações sistematizadas no 

contraturno escolar, de caráter educacional que promovam: 

a) a melhoria do processo de ensino e da aprendizagem; 

b) as relações de convívio; 

c) o enriquecimento do currículo; 

d) a integração entre os diferentes segmentos da escola. 

II – potencializar o uso dos recursos e espaços disponíveis 
ampliando os ambientes de aprendizagem e possibilitando seu 
acesso a educandos e professores; 

III – propiciar a recuperação paralela para educandos com 
aproveitamento insuficiente; 

Art. 22 – As atividades curriculares de caráter educacional 
desenvolvidas no contraturno escolar envolverão ações de cunho 
social, esportivo ou cultural, articuladas ao Projeto Político-
Pedagógico da Unidade Educacional (SÃO PAULO, 2013, art. 21 e 
22, grifo nosso) 

O governo municipal da época era liderado pela gestão do Partido dos 

Trabalhadores de Fernando Haddad, anteriormente ministro da Educação do 

período Lula, que defendia, em seus planos de governo,a democratização da escola 

pública, bem como seus valores culturais locais: “a Unidade Educacional ao criar 

cultura precisa de um tempo e espaço que não é a do mercado [sic]. A educação é 

um processo social permanente” (SÃO PAULO, 2014, p. 15). 

 Por que conhecer o momento em que cada documento foi homologado e 

saber quem eram as lideranças e partidos políticos à época? Porque, para uma 

análise arqueológica, é preciso, antes de tudo, esclarecer as estruturas de poder do 

momento estudado, ou seja, determinar quando, na história da educação brasileira, 

surgem tais documentos que citam a escola integral,para“interrogar seu nascimento, 

suas condições de possibilidade e as divisões normativas” (YAZBEK, 2012, p. 18). 

 

3.4 O IMPULSO PARA A AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE AULAS 

 

Antes mesmo das décadas de 2010, 2000 e 1990, com o surgimento da LDB, 

as décadas anteriores já haviam sido palco de discussões relacionadas ao tempo 
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escolar. As décadas de 1950, 1930 e 1920 já mostravam exemplos de debates, 

reflexões e políticas públicas educacionais curriculares acerca da escola integral, 

conforme relata Cavaliere (2010, p. 249, grifo nosso): 

No Brasil, a compreensão da maneira pela qual a concepção de 
educação integralse desenvolve passa obrigatoriamente pelo estudo 
do pensamento educacional das décadasde 20 e 30 do século XX. A 
educação integral, significando uma educação escolar ampliada 
em suas tarefas sociais e culturais, esteve presente nas propostas 
das diferentes correntes políticas que se delinearam naquele 
período.  

 

Esta seção tratados debates e implementação dos movimentos que 

impulsionaramo discurso da escola integral, alguns, muitas vezes, contrários à 

ampliação da jornada de aulas. 

A reforma do ensino paulista de 1920 foi emblemática e 
prenunciadora de um conjunto de problemas que vieram a enfrentar 
administradores e sistemas educacionais do país durante todo século 
XX(CAVALIERE, 2003, p. 30). 

 

Cavaliere (2003) faz um minucioso estudo sobre como a década de 1920 foi 

decisiva para repensar as políticas públicas de ampliação de jornada de aulas, 

justamente pelo fato de o estado paulista ter vivenciado uma reforma educacional 

que reduzia essa jornada. Ela afirma que ao fazer um 

movimento que vai do presenteao passado, a intenção principal é 
fazer a avaliação sociopolítica do fato ocorrido no passadoa partir 
das preocupações e temáticas do presente (CAVALIERE, 2003, p. 
27). 
 

Sendo assim, conhecer e analisar os aspectos de tal reforma é, mais uma vez, 

retornar aos elementos passados que preparam o solo para a defesa da ampliação 

da jornada de aulas na rede pública, bem como para a criação das políticas públicas 

educacionais curriculares que a legitimam. Nesse caso, os elementos anteriores às 

décadas de 30 e 50, com o movimento da Escola Nova, que defendiam a ampliação 

da jornada de aulas, vêm justamente de um momento em que houve a redução da 

jornada de aulas visando à universalidade de ensino.  

Para Cavaliere (2003, p. 27), “proposições relacionadas justamente ao tempo 

escolar”sempre estiveram presentes nos debates políticos, planos de governo e 

sociedade. Sua análiseteve “como horizonte as ações políticas da atualidade na 

área educacional” (CAVALIERE, 2003, p.31), apresentando o “caráterconflituoso dos 
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interesses dos diferentes segmentos sociais na ampliação da escolarização” 

(CAVALIERE, 2003, p. 42).  

A reforma educacional paulista de 1920 abre ao cenário nacional 

pensamentos impulsionados pela situação social da época, marcadamente 

conflituosa, com interesses difusos, na qual a escola recebe papel importante na 

execução de ideais. Nessa concepção de educação, principalmente do pensamento 

progressista da época, há a distorção de entender a escola como aquela que deve 

conformar a população a um tipo de sociedade e, apenas em segundo plano, 

garantir ao indivíduo o direito ao seu desenvolvimento e cidadaniaplena, 

evidenciando que “nem sempre bastamações racionais e competência técnica para 

seproduzirem os resultados esperados” (CAVALIERE, 2003, p. 42).  

Segundo Cavaliere (2003, p. 27), “a reforma do ensino paulista de 1920 

explicitou o dilema político que atravessaria todo o século XX entre expansão e 

qualidade nos sistemas educacionais”. Contradições curriculares e até mesmo 

filosóficas aparecem, tanto em relação às “primeiras apropriações da pedagogia 

escolanovista”, quanto às “tendências à simplificação e empobrecimento da escola 

pública brasileira” (CAVALIERE, 2003, p. 27). 

A ampliação da jornada de aulas teve sua ascensão nas discussões 

curriculares das décadas de 30 e 50, principalmente com o Manifesto da Escola 

Nova e o Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CAVALIERE, 2010, p. 256). Contudo,  

dentro do contexto dos estudos sobre tempo e escola julgamos 
importante buscar, no processo de formação do sistema escolar 
brasileiro, os momentos em que se constituiu a tendência, que 
prevaleceu durante toda a segunda metade do século XX, de uma 
escola pública mínima(CAVALIERE, 2003, p. 30, grifo nosso).  

 
O conceito de“escola mínima é, antes de tudo, o resultado de uma disposição 

latente em se associar à necessária massificação da educação fundamental a 

redução do seu tempo e de sua qualidade”,sendo assim, Cavaliere (2003, p. 30) 

aponta os questionamentos norteadores,“elementos pertinentes às questões”, como: 

“que tipo de política foi a ela conduzindo? Estaremos no limiar de uma mudança em 

relação a esse quadro?” 

Em geral, propostas curriculares voltadas à jornada escolar fizeram a “relação 

entre educação de qualidade e modelo de jornada escolar”. Contudo, Cavaliere 
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(2003, p. 30) frisa que tal relação foi, e é,“um ainda fraco objeto de reflexões político-

pedagógicas”.  

 

3.5 CONCLUSÕES 

 

Neste capítulo, portanto, considerou-se a escola integral sob a perspectiva 

histórica sob a qual comumente se estuda a educação. No próximo capítulo, porém, 

passaremos à análise arqueológica propriamente dita, pois 

com Foucault, podemos nos tornar testemunhas da história de nosso 
presente, com seu método arqueogenealógico podemos revirar o 
tempo, entrar em seus acontecimentos, penetrar a carne dos 
enunciados quenos tornam sujeitos (FONSECA, 2014, p. 14). 
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CAPÍTULO 4 - A ARQUEOLOGIA DA ESCOLA INTEGRAL 
 

Esta pesquisa traz no seu título a expressão “análise arqueológica”. Sendo 

assim, este último capítulo se refere à análise foucaultiana propriamente voltada aos 

seus estudos sobre a arqueologia em relação à escola integral. Yazbek (2012, p. 38) 

diz que, “para a análise arqueológica assim como para a epistemologia francesa, 

não se trata jamais de considerar a história de uma „ciência‟ como um 

desenvolvimento linear e contínuo”. É preciso ter isso em mente ao ler 

arqueologicamente os documentos fundantes da escola integral, pois, por se tratar 

de uma política pública educacional curricular, sua trajetória tampouco foi linear e 

contínua. Ao contrário, a escavação de tal solo, onde o saber da escola integral foi 

plantado, remete às inúmeras descontinuidades de planos e propostas de governos. 

Para dar conta da história da formação de uma determinada “ciência” 
é preciso articulá-lo(o desenvolvimento linear e contínuo) com as 
práticas e as instâncias sociais que lhe fornecem subsídios: as 
formas da política e de instituições, tais como o hospital, a prisão, a 
família, a igreja, a justiça etc. (YAZBEK, 2012, p. 38, grifo nosso). 
 

Foucault não se empenha, na arqueologia, em investigar a ciência, mas sim o 

saber. Segundo, Yazbek (2012, p. 39), “tampouco se trata”, por isso, “de encontrar, 

na análise do conhecimento, seu progresso em direção à conquista da objetividade”, 

mas  

descrever conceitualmente a formação dos saberes, sejam eles 
científicos ou não para estabelecer suas condições de existência, e 
não de validade, considerando a verdade como uma produção 
histórica cuja análise remete a suas regras de aparecimento, 
organização e transformação no nível do saber. (YAZBEK, 2012, p. 
40).  

 

Torres e Santos (2018, p. 252) afirmam, por sua vez, que, ao dialogar com a 

figura de seu interlocutor, Foucault, em A arqueologia do saber, “responde que não 

reivindica nem reivindicará, para sua arqueologia, o estatuto de ciência”. Para o 

filósofo, segundo os autores, a arqueologia “fornece instrumentos para articular, 

analisar e situar”.  

Em vista disto, este capítulo volta sua atenção ao início da proposta curricular 

da escola integral, fazendo, como pede a arqueologia, a escavação analítica da 

construção desse saber. A pesquisa se apoia na ideia flexível de que “a diversidade 

temática do pensamento foucaultiano não é fruto de mera arbitrariedade ou capricho 
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de erudição” (YAZBEK, 2012, p. 13). Os conceitos de discurso, enunciado, práticas 

discursivas, episteme e arquivo aparecem conforme a escavação e as regras de 

surgimento da escola integral como saber educacional estabelecido se apresentam. 

Entretanto, à medida que a analítica de Foucault se apresentou, novos conceitos 

foram acrescidos, chegando ao aprofundamento da arqueologia do saber. A análise 

arqueológica encontra nos documentos e registros o monumento como objeto de 

pesquisa. 

Este capítulo apresenta, portanto, as quatro dimensões pelasquais entende-

se ser necessário passarpara fazer, em um perspectiva arqueológica, a analítica dos 

três documentos que oficializama escola integral, a saber: a LDB, o PNE e o 

PMESP. De fato, Foucault (2007, p. 151-220) envida considerável esforço para 

diferenciar a análise arqueológica da costumeira história das ideias. Contudo, ao 

fazer isso, estabelece, além disso, as bases para a descrição arqueológica, cujas 

quatro dimensõesincluem as regularidades, as contradições, as comparações e as 

transformações. 

No caso das regularidades, privilegia-se a estruturação do monumento, com 

atenção especial para as semelhanças das formações discursivas nos documentos 

sob consideração.Em se tratando das contradições, categorizam-se essas mesmas 

formações discursivas como derivadas, intrínsecas e extrínsecas. No âmbito das 

comparações, concentra-se essencialmente nas regras e elementos dessas 

formações. Finalmente,no caso das transformações, o foco recai nas diferenças 

percebidas nos documentos. 

A presente análise articulará o caminho acima traçado com as terminologias 

foucaultianas do capítulo um e com as reflexões desenvolvidas a partir do arcabouço 

teórico de comentadores da escola integral, tendo em vista, sempre, os três 

documentos escolhidos, entendendo-os como o monumento a ser escavado. Para 

Yazbek (2012, p. 13),a crítica de Foucault é certamente a análise dos limites e a 

reflexão sobre eles. 

 

4.1 AS REGULARIDADES 

 

A análise arqueológica não se preocupa com a oposição entre banalidades e 

originalidade (FOUCAULT, 2007, p. 162), pois compreende que, de certa forma, elas 
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não existem (FOUCAULT, 2007, p. 165); em vez disto, ela se ocupa das 

regularidades, não para contrapô-las às irregularidades, mas às outras regularidades 

de outros enunciados (FOUCAULT, 2007, p. 163). 

O enunciado “ampliação da jornada de aula” aparece nos três documentos. 

Na LDB (BRASIL, 1996, art. 34), quando se diz que a escola deve promover 

“ampliação da jornada diária dos educandos, assegurando condições de melhoria da 

qualidade de ensino e da aprendizagem”. Já no PNE (BRASIL 2014a, p. 6), o 

enunciado aparece quando se diz que a meta 6 deve oferecer a pelo menos 50% 

das crianças matriculadas na rede pública uma  

educação em tempo integral como a jornada escolar com duração 
igual ou superior a sete horas diárias, durante todo o período letivo, 
compreendendo o tempo total em que o aluno permanece na escola 
ou em atividades escolares em outros espaços educacionais. 

 

 Além disso, o documento ressalta que 

a escola integral deve garantir educação integral e requer mais que 
simplesmente a ampliação da jornada escolar diária, exigindo dos 
sistemas de ensino e seus profissionais, da sociedade em geral e 
das diferentes esferas de governo não só o compromisso para que 
a educação seja de tempo integral, mas também um projeto 
pedagógico diferenciado, a formação de seus agentes, a 
infraestrutura e os meios para sua implantação (BRASIL 2014a, p. 6, 
grifo nosso). 

 

No PMESP (São Paulo, 2013, art. 4, § 3) a expressão “ampliação de jornada de 

aula” se faz presente quando se diz que a escola deve se organizar para promover a 

“ampliação da jornada diária dos educandos, assegurando condições de melhoria da 

qualidade de ensino e da aprendizagem”. Tanto o PMESP quanto o PNE especificam 

questões técnicas e organizacionais da política pública curricular da escola integral 

para sua aplicação, sendo muito mais extensos e detalhados do que a LDB quanto a 

esse assunto. 

Outra expressão recorrente (ou regular) que aparece nos três documentos é 

“progressivo”, no sentido de que a aplicação da escola integral deva ser feita 

gradativamente nos sistemas de ensino. Isso pode mostrar que os governos que 

implantaram essa política pública sabem o quão custosa e complexa é essa 

reestruturação, que envolveria gastos com mobiliário, atividades extra-escolares, 

deslocamentos, alimentação, funcionários e professores, currículo, processos de 

avaliação e espaços e tempos escolares (SÃO PAULO, 2013, art. 3, 4, 5, 15, 18, 21, 



62 

 

24). Por isso, talvez, os órgãos públicos de educação evoquem o uso da palavra 

“progressiva” para se eximir da dificuldade e demora de implementação.   

Esses elementos mostram qual é o claro objetivo da política pública da escola 

integral. Nos três documentos se percebeuma regularidade consistentemente 

apresentada: a ampliaçãodo tempo que a criança passará na escola. Sendo assim, 

a ampliação da jornada de aulas pode ser nomeada, arqueologicamente, como o 

saber em questão. A arqueologia desta pesquisa, então, é a arqueologia da 

ampliação da jornada de aulas, ou seja, a arqueologia da escola integral. 

A imagem do iceberg que se escava de baixo para cima, passando pelas 

águas das “práticas que sustentam o objetivado” (DÍAZ apud VEIGA-NETO, 2007, p. 

50) até que se alcance a realidade na superfície é comumente usada como uma 

descrição simplificada da arqueologia. Foucault prefere ver “uma árvore de 

derivação enunciativa” (FOUCAULT, 2007, p. 166), em cujas raízes alojam-se os 

“enunciados reitores” que definem as estruturas observáveis, em cujo tronco ficam 

os enunciados com as regras de formação mais amplas, em cuja copa ficam, nas 

ramificações, os enunciados que empregam a mesma regularidade, enquanto, no 

alto, alojam-se as regularidades articuladas mais sutilmente. 

 

Figura 1 – Arqueologia das Regularidades da Escola Integral 

 

Fonte: A Própria Autora 
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Pode-se dizer que nascem, assim, alguns enunciados a partir do saber da 

escola integral, como o discurso da necessidade de a criança ficar mais tempo na 

escola para, desta maneira, a proteger do mundo do crime e da marginalidade, caso 

estivesse na rua.Além disso, a escola integral poderia prover proteção contra a fome 

e a privação da saúde, do lazer, do esporte e dos bens culturais que não existiriam 

fora da escola. É isso o que aponta o documento do PNE (BRASIL, 2014, p. 29), ao 

relacionar essa política com as relações intersetoriais com “Ministérios da Educação, 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Ciência e Tecnologia, do Esporte, 

do Meio Ambiente, da Cultura, da Defesa e também da Controladoria-Geral da 

União”.  

A formação discursiva prevê que, para uma renovação curricular, o tempo 

escolar tradicional não é suficiente, sendo necessária a ampliação das horas 

passadas na escola, conforme estipula o PMESP (SÃO PAULO, 2013, art. 29, inciso 

III), que diz que a gestão escolar deve “encaminhar os profissionais que atuarão nas 

atividades curriculares do contraturno escolar para formação específica, 

assegurando o seu constante aprimoramento”. E ainda há o discurso de que o 

tempo escolar dessa nova ordem de sociedade estaria, na realidade, garantindo às 

classes desfavorecidas, direitos e realidades que promovam a justiça social e 

igualdade de direitos, conforme se percebe no PNE (2014, p. 28): 

ampliar os tempos, as oportunidades e os espaços de formação das 
crianças, adolescentes e jovens, na perspectiva de que o acesso à 
educação pública seja complementado pelos processos de 
permanência e aprendizagem. 

 

A análise arqueológica busca tratar das novas dimensões das regularidades 

enunciativas e seus desligamentos, sem se ater ao seu ponto de origem, por 

compreender que as homogeneidades, continuidades e identidades se entrecruzam 

(FOUCAULT, 2007, p. 164-165), uma vez que “a ordem arqueológica não é nem a 

das sistematicidades, nem a das sucessões cronológicas” (FOUCAULT, 2007, p. 

167). O objetivo tampouco é propor uma “sincronia maciça”, “amorfa”, “global” e 

“definitiva” (FOUCAULT, 2007, p. 167), mas inventariar as relações e 

interdependências dos enunciados (FOUCAULT, 2007, p. 165). 

Percebe-se, desta forma, que os discursos acima citados, constituem 

formações discursivas quês e interligama áreas distintas, porém relacionadas, da 

sociedade: a questão econômica, política, social; os requisitos da saúde, do bem-
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estar social, do lazer, do saneamento básico e da educação. Tais discursos são 

amplamente repetidos e transmitidos e, num determinado tempo e espaço 

geográfico, estabelecem um regime de verdade. 

Sabendo-se ainda que, numa análise arqueológica, as formações discursivas 

se apresentam sob o olhar vertical do monumento, em vários níveis escavados, 

termos e discursos se mostram ora num nível, ora no outro, sem perder a sua 

relação com outras formações discursivas. Se, para Foucault (2014, p. 144), as 

formações discursivas são determinadas pelas áreas sociais, econômicas, 

geográficas e linguísticas e num determinado tempo e espaço, ler os documentos 

oficiais da escola integral mostra que há, como diz Gallo (2014, p. 81), uma 

episteme, isto é, um solo no qual brotam os saberes modernos.No presente caso, 

essa episteme está articulada em torno da linguagem. Olhar para a episteme e 

analisá-la arqueologicamente é descobrir as regras em que se organizam as 

formações discursivas e enunciativas já citadas. As legislações educacionais não 

seriam uma clara representação da força da episteme configuradora da linguagem? 

Por isso, a proposta curricular e a aplicação da escola integral brotariam, por assim 

dizer, como saber. Por sua vez, a episteme da escola integral produz saberes e 

visões sociais, curriculares, educacionais, e faz nascer a política pública sob análise: 

O Regimento Educacional à vista das disposições contidas na 
presente Portaria deverá ser reelaborado de acordo com a 
pertinente legislação em vigor, considerando ser este um 
instrumento que normatiza e define a organização e funcionamento 
das Unidades Educacionais, regulamentando as relações entre os 
diversos participantes do processo educativo e contribuindo para a 
execução do Projeto Político- Pedagógico (SÃO PAULO, 2013, art. 
35, § 2º, grifo nosso).  

 

4.2 AS CONTRADIÇÕES 

 

Na análise arqueológica, as contradições não são nem aparentes, nem 

fundamentais, pois não são passíveis de serem resolvidas ou transferidas para um 

nível mais fundamental (FOUCAULT, 2007, p. 171). Em vez disto, o primeiro objetivo 

é categorizá-las como “contradições intrínsecas” (isto é, que existem na própria 

formação ou prática discursiva); “contradições extrínsecas” (isto é, que existem entre 

formações discursivas distintas) e“contradições derivadas” (isto é, que se originam 

de outras contradições). Em segundo lugar, devem-se, além disto, identificar os 
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diferentes níveis de contradição: nível do sistema e nível dos métodos. Finalmente, 

devem-se identificar as funções das contradições: desenvolver, reorganizar ou 

questionar o campo discursivo (FOUCAULT, 2007, p. 173-175). 

 

4.2.1 As categorias das contradições 

 

 Uma categoria intrínseca de contradições nos documentos oficiais pertinentes 

à escola integral diz respeito ao objetivo precípuo de sua criação. De acordo com a 

meta 6 do PNE (grifo nosso), 

garantir educação integral requer mais que simplesmente a 
ampliação da jornada escolar diária, exigindo dos sistemas de 
ensino e seus profissionais, da sociedade em geral e das diferentes 
esferas de governo não só o compromisso para que a educação seja 
de tempo integral, mas também um projeto pedagógico diferenciado, 
a formação de seus agentes, a infraestrutura e os meios para sua 
implantação. 

 

No entanto, o artigo 21 do PMESP, que é uma tentativa de operacionalização da 

proposta da escola integral, especifica que os objetivos da ampliação da jornada 

diária dos educandos visam à “melhoria do processo de ensino e aprendizagem”, 

das “relações de convívio”, do “enriquecimento do currículo” e da “integração entre 

os diferentes segmentos da escola”. Da mesma forma, a meta 6 do PNE declara 

que: 

O programa Mais Educação tem sido uma das principais ações do 
governo federal para ampliar a oferta de educação em tempo 
integral, por meio de uma ação intersetorial entre as políticas 
públicas educacionais e sociais, contribuindo, desse modo, tanto 
para a diminuição das desigualdades educacionais quanto para 
a valorização da diversidade cultural brasileira. 

 

Dessa maneira, a escola integral é descrita como uma medida abrangente, capaz de 

resolver graves problemas sociais como a questão das desigualdades e da 

valorização da diversidade. 

Ou seja, embora certos trechos reconheçam que a ampliação da jornada 

escolar diária não seja a única condição para a melhoria do ensino, outros revelam a 

ideia de que, de fato, os idealizadores da proposta atribuam a essa ampliação o 

caráter de panaceia automática. 
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 Uma contradição extrínseca aparece na questão da tarefa de casa. O artigo 

12 do PMESP (grifo nosso) especifica que: 

Em todos os Ciclos do Ensino Fundamental deverão estar previstas 
atividades de lição de casa, assim entendidas como instrumentos 

que contribuirão para a consolidação dos conteúdos desenvolvidos 
no âmbito escolar, propiciando, ainda, o acompanhamento e a 
participação das famílias no processo de ensino e de aprendizagem. 

 

A contradição se dá entre formações discursivas distintas, uma vez que pode 

parecer contraditório que a criança ainda tenha que se ocupar de tarefas de casa 

após ter passado uma grande parte de seu dia na escola. É como se houvesse uma 

contaminação da formação discursiva que pleiteia o aumento da jornada escolar 

diária por elementos oriundos de outra formação, aquela mais tradicional que 

contempla o modelo de uma permanência de duração menor da criança na escola. 

Além disso, pode ser que essa tentativa de envolver a participação das famílias no 

processo de ensino e aprendizagem acabe sabotando o projeto, uma vez que 

crianças exauridas pelo aumento de atividades na escola tenderão a ter, 

provavelmente, um desempenho menos satisfatório na realização de tarefas 

escolares a serem realizadas em casa com o acompanhamento dos familiares. 

 Uma categoria derivada de contradições pode ser vista na afirmação correlata 

da meta 6 do PNE (grifo nosso), segundo a qual, 

Assim, as orientações do Ministério da Educação para a educação 
integral apontam que ela será o resultado daquilo que for criado e 
construído em cada escola, em cada rede de ensino, com a 
participação dos educadores, educandos e das comunidades, que 
podem e devem contribuir para ampliar os tempos, as oportunidades 
e os espaços de formação das crianças, adolescentes e jovens, na 
perspectiva de que o acesso à educação pública seja 
complementado pelosprocessos de permanência e 
aprendizagem. 

 

Essa declaração patenteia que os propositores da educação integral pretendem 

equacionar permanência com aprendizagem. Isso só é possível porque dependem 

de duas outras ideias, igualmente equivocadas, a noção de que o acesso à escola é 

um fator de suma importância para a aprendizagem, e a ideia de que uma maior 

aprendizagem fica automaticamente predicada na possibilidade de uma maior 

permanência na escola. 



67 

 

 Podemos, portanto, categorizar essas contradições, respectivamente, como a 

contradição intrínseca da ideia de panaceia, que põe em tensão a possibilidadede 

que a ampliação da jornada escolar diária seja ou não suficiente para proporcionar 

uma melhoria na educação brasileira, a contradição extrínseca da lição de casa, que 

põe em tensão a pertinência da participação dos familiares no processo de ensino e 

aprendizagem, e a contradição derivada da ideia de equivalência, que põe em 

tensão a possibilidade de queuma mais longa permanência na escola tenha ou não 

o valor equivalente, de fato, a um maior acesso, cuja consequência 

automaticamente contribua para a melhora desejada. 

 

4.2.2 Os níveis de contradição 

 

 As contradições explicitadas na seção anterior remetem a dois níveis distintos 

de contradição. As contradições da panaceia e da equivalência operam no nível do 

sistema, enquanto que a contradição da lição de casa opera no nível dos métodos. 

Asduas primeiras partem do pressuposto de que o sistema é suficientemente 

poderoso para garantir os resultados desejados. Permanência equivale a sucesso 

da mesma maneira que acesso proporciona êxito. O aumento da permanência 

corresponde, portanto, a uma espécie de aumento de acesso. A criança ficaria mais 

tempo na escola porque isso lhe daria maior acesso às oportunidades. No entanto, o 

documento não revela, em nenhuma seção, a prova de que o acesso à educação no 

Brasil esteja conseguindo obter os êxitos que o documento postura que resultariam 

de um maior acesso e, consequentemente, uma maior permanência na escola. A 

terceiracontradição parte da ideia de que existe um correlato metodológico que 

cumpradeterminada função, quando pode, de fato, prejudicá-la. Neste terceiro caso, 

o modo de garantir resultados positivos se constrói metodologicamente.  

 

4.2.3 As funções das contradições 

 

 Nenhuma das três contradições detectadas serve para questionar o campo 

discursivo. Em vez disso, sua presença se presta, no caso das contradições da 

panaceia e da lição de casa, para desenvolvê-lo e, no caso da contradição da 

equivalência, para reorganizá-lo. Essas contradições operam como andaimes, 
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posicionados estrategicamente para dar sustentação ao discurso, mas 

suficientemente fora de vista para não permitir sua contestação. Apesar disso, não 

se ocultam na profundidade, mas aparecem na superfície escancarada. Se não são 

tão facilmente perceptíveis, isso se deve mais a sua camuflagem nas dobras do 

monumento textual do que na fundura de seu substrato. 

 

4.3 AS COMPARAÇÕES 

 

No caso das comparações, a análise arqueológica tenta individualizar e 

descrever as formas discursivas (FOUCAULT, 2007, p. 177), com vistas a explicitar 

as regras de formação por meio das analogias e diferenças, consideradas como 

isomorfismos (isto é, quando regras análogas atuam sobre elementos diferentes), 

modelos (se as regras se aplicam ou não do mesmo modo), isótopos (se conceitos 

diferentes ocupam posição análoga no sistema), defasagens (se uma noção 

abrange mais de um elemento) e correlações (se os elementos guardam relações de 

subordinação ou complementaridade) (FOUCAULT, 2007, p. 181-182). 

 

4.3.1 Isomorfismos 

 

 Os isomorfismos dependem dos arquivos que organizam as regras. Nesse 

caso específico, lidamos, como já foi dito, com regras análogas que atuam sobre 

elementos diferentes. Um isomorfismo claramente perceptível na formação 

discursiva da escola integral é a totalização, a ideia já veiculada anteriormente de 

que as propostas governamentais têm valor de panaceia. A regra da totalização 

contempla que a proposta tem capacidades além de questionamentos. Sabe-se 

claramente onde reside o problema e como fazer para superá-lo. 

Aumentar, gradativamente, o tempo de permanência dos educandos 
na escola, por meio de ações sistematizadas no contraturno escolar, 
de caráter educacional que promovam a melhoria do processo de 
ensino e da aprendizagem(SÃO PAULO, 2013, art. 21).  

 

 A problematização alcança apenas um nível operacional; ou seja, o cerne da 

questão é como operar a implementação da escola integral, sem restar nenhuma 

dúvida de que ela é suficiente para alcançar os objetivos propostos e amplamente 
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divulgados. A mesma regra se aplica a todos os elementos, por mais distintos que 

estes possam ser. 

 

4.3.2 Modelos 

 

 A classificação em modelos questiona se as regras se aplicam ou não do 

mesmo modo. No caso da escola integral, há um modelo soberano em que uma 

regra comanda todos os resultados. A regra é aplicada por atacado e arregimenta o 

maior número possível de elementos. Desta forma, a escola integral se vê como 

catalisadora de inúmeros processos sociais e variados aspectos do convívio 

humano: esportes, artes, tecnologia, entre outros.Dela provêm também inúmeros 

benefícios: lazer, igualdade, diversidade, recuperação de conteúdos, aptidões 

sociais, etc., como visto no programa Mais Educação São Paulo (2014, art. 23): 

Deverão integrar as atividades curriculares desenvolvidas no 
contraturno escolar, os programas e projetos já existentes na Rede 
Municipal de Ensino envolvendo, em especial:I – Laboratórios de 
Informática Educativa;II – Salas de Leitura;III – Recuperação 
Paralela;IV – Bandas e Fanfarras;V – Esporte Escolar;VI – Xadrez;VII 
– Nas ondas do rádio;VIII – Aluno Monitor;IX – Especialistas dos 
CEUs; X – outros, oferecidos por diferentes esferas governamentais. 

 

4.3.3 Isótopos 

 

 A identificação dos isótopos depende da discriminação de conceitos e/ou 

enunciados diferentes que ocupam posição análoga no sistema. Pelo que se 

depreende da discussão até aqui, as ideias de acesso e permanência funcionam 

como dois importantes isótopos porque remetem à mesma posição no sistema. O 

trecho estudado do PNE (2014, p. 28, grifo nosso) apresenta esta reflexão quando 

diz: 

Assim, as orientações do Ministério da Educação para a educação 
integral apontam que ela será o resultado daquilo que for criado e 
construído em cada escola, em cada rede de ensino, com a 
participação dos educadores, educandos e das comunidades, que 
podem e devem contribuir para ampliar os tempos, as oportunidades 
e os espaços de formação das crianças, adolescentes e jovens, na 
perspectiva de que o acesso à educação pública seja 
complementado pelos processos de permanência e 
aprendizagem. 
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Embora dependam de enunciados diferentes, os dois conceitos procuram 

proximidade com a ideia de aprendizagem. Acesso e permanência buscam a 

isotopia, uma vez que querem se ver confundidos com a aprendizagem. Essa 

relação pode ser descrita pela seguinte fórmula: acesso + permanência = 

aprendizagem. 

 

4.3.4 Defasagens 

 

A análise das defasagens verifica se uma noção abrange mais de um 

elemento. A LDB (1996, art. 34, grifo nosso), diz que “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”.Segundo 

um trecho do PNE (2014, p. 28, grifo nosso), 

a ampliação da jornada escolar diária se dará por meio do 
desenvolvimento de atividades de acompanhamento pedagógico, 
experimentação e investigação científica, cultura e artes, esporte e 
lazer, cultura digital, educação econômica, comunicação e uso de 
mídias, meio ambiente, direitos humanos, práticas de prevenção aos 
agravos à saúde, promoção da saúde e da alimentação saudável, 
entre outras atividades. 

 

Já o PMESP (2013, art. 21, grifo nosso) diz que o programa “contemplará, ainda, a 

ampliação da jornada diária dos educandos” seguindo os objetivos de aumentar o 

tempo de permanência na escola, potencializando“o uso dos recursos e espaços 

disponíveis, ampliando os ambientes de aprendizagem e possibilitando seu acesso a 

educandos e professores” e propiciando“a recuperação paralela para educandos 

com aproveitamento insuficiente”.  

Observa-se, portanto, que os enunciados “jornada escolar no ensino 

fundamental”, “jornada escolar diária” e “jornada diária dos educandos” ocorrem 

alternadamente nos documentos escolhidos. Esses enunciados compõem a noção 

do saber da escola integral, ou seja, da ampliação da jornada de aulas. Enquanto as 

formações enunciativas da LDB e do PNE usam inicialmente a expressão “jornada 

de aulas” com diferentes complementos finais, o PMESP usa a expressão “jornada 

diária”. 

Entende-se, então, que o conceito de defasagens arqueológicas, parte das 

comparações desta análise, mostra que uma “noção (eventualmente designada por 
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uma única e mesma palavra) pode abranger dois elementos arqueologicamente 

distintos” (FOUCAULT, 2007, p. 181). Dos três, dois repetem o enunciado “jornada 

escolar”, enquanto um utiliza “jornada de aulas”. Entretanto, todos os termos se 

referem à mesma noção, com uma variação mínima de sentido. Já que essa 

expressão era nossa melhor candidata à categoria das defasagens, pode-se afirmar 

que esta análise arqueológica não identificou nenhuma defasagem na formação 

discursiva ou nos enunciados da proposta da escola integral. 

 

4.3.5 Correlações 

 

 A análise das correlações verifica se os elementos guardam relações de 

subordinação ou complementaridade. Na LDB (1996, art. 34), há apenas três linhas 

que citam a escola integral. Essa parcimônia estabelece aí uma correlação 

necessária de complementaridade. São necessários outros documentos para 

complementar a sinalização da escola integral dada na LDB. Portanto, dos 

documentos escolhidos, o PNE (2014) é a legislação mais próxima da LDB, 

cronologicamente falando. Nele, a separação por metas educacionais previstas para 

o decênio amplia, esclarece e complementa como a política pública da escola 

integral deve ser colocada em prática nas escolas públicas, detalhando os objetivos 

e meios para isso ser alcançado. 

Ao mesmo tempo, estabelece-se também uma correlação de subordinação, 

na medida em que o PMESP cita e explica o direcionamento dos fundos financeiros, 

originários e destinatários,dizendo que cada área da supervisão escolar deve “suprir 

as Unidades Educacionais com os recursos necessários para o desenvolvimento 

das atividades”. Ou seja, a política da escola integral está subordinada à 

arrecadação de verbas tributárias e para esse dinheiro chegar à escola, traça um 

longo e burocrático trajeto.  

Outro caso de correlação de subordinação pode ser visto na hierarquização 

dos saberes. O PMESP cita áreas de conhecimentos diversos para complementação 

por meio da ampliação da jornada de aulas e o PNE também trata da “oferta de 

educação básica pública em tempo integral, por meio de atividades de 

acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e 

esportivas” (2014, p. 29, grifo nosso). No entanto,há um apelo pela priorização das 
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áreas de língua portuguesa e matemática, conforme se percebe no trecho que 

direciona duas professoras para aulas compartilhadas nessas áreas específicas, em 

detrimento da regência de apenas uma professora nas demais aulas. Avaliações em 

larga escala mostram que a área linguística e a área lógico-matemática são as que 

representam maior dificuldade de aprendizagem por parte dos alunos. Entretanto, as 

demais atividades artísticas e culturais necessitam também de valorização e 

destaque. Daí, a crítica de Maurício (2009, p. 26, grifo nosso): 

A concepção de educação integral com a qual partilhamos, que 
embasa a proposta de extensão do tempo escolar diário, reconhece 
a pessoa como um todo e nãocomo um ser fragmentado, por 
exemplo, entre corpo e intelecto. Entende que estaintegralidade 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 oafetivo ou social. É 

necessáriotempo de permanência na escola – tempo para adquirir 
hábitos, valores, conhecimentos para exercer direitos e deveres de 
cidadão numa sociedade complexa como abrasileira do século 21. 

 

4.4 AS TRANSFORMAÇÕES 

 

A análise arqueológica também se ocupa das transformações. Para isto, ela 

abole o que Foucault chama de “figura coautora da sincronia”, estabelecendo o 

discurso em uma “intemporalidade descontínua” e suspendendo as sequências 

temporais (FOUCAULT, 2007, p. 187-188). Não se trata de “imobilizar o tempo”, 

como esclarece o próprio Foucault (FOUCAULT, 2007, p. 190-194).Suspendem-se 

apenas as ideias de que a sucessão é absoluta, de que há um fluxo linear de 

consciência e de que as velhas metáforas da história (“movimento”, “fluxo” e 

“evolução”) podem ser úteis. Em vez disto, tentam-se explicar as permanências e as 

repetições, assim descrevendo a dispersão das próprias descontinuidades ao 

estabelecer as analogias, diferenças, hierarquias, complementaridades, 

coincidências e defasagens das modificações (FOUCAULT, 2007, p. 195-197) 

 Entre as transformações, encontra-se, por exemplo, a disparidade referente 

ao escopo do esforço preparatório para que haja a referida ampliação da jornada 

educativa na escola. Enquanto que o PMESP fala, em seu art. 21, § II, de 

“potencializar o uso dos recursos e espaços disponíveis ampliando os ambientes de 
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aprendizagem e possibilitando seu acesso a educandos e professores”, a estratégia 

6.3, da meta 6, do PNE explicitamente recomenda a 

ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da 
instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de 
informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, 
cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como da 
produção de material didático e da formação de recursos humanos 
para a educação em tempo integral. 

 

A mesma meta ainda recomenda atividades fora do espaço da escola, mas sob a 

orientação pedagógica da escola, “mediante o usodos equipamentos públicos e o 

estabelecimento de parcerias com órgãos ouinstituições locais”. Embora o PMESP 

contenha uma longa elaboração acerca das ações necessárias para o cumprimento 

da meta, sua apresentação do planejamento necessário omite as ações mais 

onerosas financeiramente e mais custosas do ponto de vista político. Por isso, em 

vez de pretender uma ampliação do espaço escolar concomitante com a ampliação 

das atividades nele pretendidas e sua extrapolação para o ambiente público, o 

PMESP se acomoda a um paliativo genérico que não contempla necessariamente a 

construção de novos espaços, nem a sua extrapolação. 

Outra transformação perceptível na formação discursiva da educação integral 

ocorre quando o PNE estipula um mínimo de sete horas para a permanência total do 

discente na escola, sendo quatro dessas horas passadas em sala de aula, enquanto 

que o PMESP recomenda um mínimo de seis horas, sendo que até uma dessas seis 

horas seria dedicada à alimentação e outras atividades rotineiras, restando apenas 

uma hora para alguma atividade acadêmica ou cultural fora da sala de aula. Embora 

se conceda que essas estipulações delimitem um mínimo de horas de atividades e 

que contemplem a intenção de aumentar gradativamente essa oferta de tempo, a 

transformação sugere que as estipulações mais gerais do PNE são mais 

condescendentes e guardam um espírito mais pródigo que idealiza atividades e 

aloca liberalmente o tempo. No caso do PMESP, uma espécie de tentativa de 

implementação e operacionalização do idealismo do PNE em São Paulo, o espírito é 

avaro e a alocação de tempo mais mesquinha. 

As transformações sugerem, portanto, que a legislação nem sempre 

corresponde à prática, havendo uma impressionante lacuna que jaz aberta, hiante, 

entre a proposta demagógica e a execução prática. 



74 

 

4.5 CONCLUSÕES 

 

 A análise arqueológica das regularidades, contradições, comparações e 

transformações das formações discursivas da proposta da escola integral revela, em 

primeiro lugar, que sua regularidade principal reside na ideia de ampliação da 

jornada escolar diária, embora nem sempre essa ampliação seja acompanhada de 

propostas de esforços comensuráveis com as dificuldades para sua implementação.  

 Semelhantemente, duas contradições principais marcam os três documentos 

da proposta: as contradições da panaceia e da equivalência. Os documentos se 

esforçam por atribuir importância aos fatores coadjuvantes da proposta, mas 

sucumbem à consideração de que a escola integral possa ser a cura para todas as 

dificuldades educacionais dos estudantes brasileiros. De igual modo, os documentos 

equivalem acesso e permanência à aprendizagem, embora não ofereçam sequer 

indícios de que essa álgebra produza um resultado objetivo e confiável. 

 No caso das comparações, percebe-se principalmente a presença de um 

modelo imperante de regras, em que a totalização impõe a aceitação pouco crítica 

de resultados prometidos, mas não afiançados.Além disso, embora as comparações 

não revelem defasagens óbvias nos conceitos, sugerem, por outro lado, que a 

proposta promove uma hierarquização indevida de saberes. Finalmente, as 

transformações perceptíveis entre os documentos denunciam um possível e 

provável distanciamento entre a legislação e a prática.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho se organizou em quatro capítulos. Após a introdução, o capítulo 

1 explicou a razão por que se optou pela análise arqueológica de Foucault para 

explicar as formações discursivas da proposta da escola integral. O capítulo elencou 

os principais conceitos arqueológicos de Foucault no intuito de prover embasamento 

para a análise e a descrição arqueológica. 

 O capítulo 2 se voltou para a política pública educacional da escola integral, 

considerando-a como uma proposta curricular. Em seguida, o capítulo 3 fez uma 

análise histórica dos três principais documentos da proposta da escola integral, 

abreviados como LDB, PNE e PMESP. Essa análise histórica objetivou suprir a 

lacuna história na perspectiva arqueológica, que não contempla esse aspecto, uma 

vez que Foucault preferia considerá-lo sob uma perspectiva genealógica, que não é 

a perspectiva adotada neste trabalho. 

 Finalmente, o capítulo 4 apresenta uma descrição arqueológica, sob a 

perspectiva de Foucault, contemplando as principais dimensões de sua analítica: as 

regularidades, as contradições, as comparações e as transformações ensejadas 

pelos três documentos da proposta da escola integral. 

De modo geral, a leitura arqueológica de três documentos da escola integral 

revelou que a proposta é, de certa forma, totalizante, no sentido de que apresenta a 

escola integral como supostamente detentora de enorme poder de transformação 

social, política e educacional. Revelou, além disso, que a proposta tem 

características paliativas, no sentido de que a escola integral é apresentada como 

panaceia, quando, de fato, não parece funcionar efetivamente em todos os casos, 

circunstâncias e objetos, como os documentos dizem presumir. Mostrou ainda que a 

proposta padece, entre outras coisas, de contradições intrínsecas, extrínsecas e 

derivadas. Finalmente, revelou que a proposta hierarquiza saberes, nem sempre tem 

aplicação prática e assume, às vezes, contornos demagógicos. O discurso da escola 

de tempo integral parece trair a ideia de que o tempo proporciona uma espécie de 

controle regimental sobre os outros. Fala-se de mais tempo na escola como se isto 

significasse automaticamente mais qualidade no ensino. Concluímos, portanto, a 

partir dessa perspectiva, que a proposta da escola em tempo integral esvazia a 
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discussão de uma consideração mais atenta à qualidade das políticas educacionais 

como um todo, especialmente as curriculares. 

 Fonseca (2014, p. 15) disse uma vez que recorreu a Foucault num “gesto de 

desespero”. Não se trata, aqui, da mesma exata motivação. Se há ou houve algum 

desespero, este foi criado pelo próprio Foucault ao estabelecer uma analítica 

desafiadora e complexa. No entanto, passado esse desespero inicial, a confiança 

proveniente, em primeiro lugar, desse contato com um intelectual maiúsculo de 

nossa época e, em segundo lugar, da dependência de suas ideias revolucionárias, 

levou ao atrevimento de pretender uma crítica, ainda que bastante desancorada, à 

proposta da escola integral. Se faltam as âncoras, sobra desiderato e, com ele, a 

esperança de contribuir para uma reflexão válida acerca da ampliação da jornada 

escolar diária nos níveis e lugares em que ela está sendo aplicada. 
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