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EPÍGRAFE 

 

 

 

 

Two roads diverged in a yellow wood, 

And sorry I could not travel both 

And be one traveler, long I stood 

And looked down one as far as I could 

To where it bent in the undergrowth;  

 

Then took the other, as just as fair, 

And having perhaps the better claim 

Because it was grassy and wanted wear, 

Though as for that the passing there 

Had worn them really about the same, 

 

And both that morning equally lay 

In leaves no step had trodden black. 

Oh, I kept the first for another day!  

Yet knowing how way leads on to way 

I doubted if I should ever come back. 

 

I shall be telling this with a sigh 

Somewhere ages and ages hence: 

Two roads diverged in a wood, and I, 

I took the one less traveled by, 

And that has made all the difference.  

 

 

(FROST, Robert. ―The Road not Taken‖  

In: _______. Mountain Interval.  

New York: Henry Holt and Company, 1920.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 

 

Esta tese está inscrita no campo dos estudos da linguagem e tem como suporte teórico 

pressupostos da Análise do Discurso de base enunciativa (AD). A partir da prática como 

professora da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro, trabalhando no espaço de um CIEP 

com funcionamento, desde 2015, em turno único de sete horas, também atendido pelo 

Programa Mais Educação do Governo Federal, foi possível observar tanto um esquecimento 

do Projeto CIEP quanto sua desvalorização, além de um desconhecimento, por parte de 

profissionais da escola, acerca de seu vínculo com experiências de educação integral e de 

tempo integral, levando a três perguntas de pesquisa. Qual(is) são o(s) sentido(s) de educação 

integral nos projetos de tempo integral da Rede Pública do Município do Rio de Janeiro? 

Turno único e horário integral referem-se à uma mesma jornada escolar? Qual a relação entre 

essa experiência de ampliação da jornada escolar (apoiada na Lei do Turno Único e no 

Programa Mais Educação) e o Projeto CIEP? Com base nessas perguntas, tem-se como 

objetivo geral: identificar o(s) sentido(s) atribuído(s) à educação integral e à educação em 

tempo integral em documentos ligados à implantação do turno único nas escolas da Rede 

Pública do Município do Rio de Janeiro. Nessa perspectiva, estabeleceu-se um espaço 

discursivo formado por uma publicação do jornal O GLOBO, de 30 de maio de 2015, 

intitulada ―Cieps, 30 anos depois‖, e documentos que regulamentam a ampliação do tempo e 

do espaço escolar, sendo, no âmbito do Governo Federal, o Decreto nº 7.083/2010, que dispõe 

sobre o Programa Mais Educação, e, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, a Lei nº 

5225/2010 (Lei do Turno Único), seu Projeto de Lei nº 1376/2007 e os pareceres a esse 

projeto de lei. Para analisar esse material, recorre-se aos estudos de Maingueneau como 

enlaçamentos enunciativos (MAINGUENEAU, 2005), conforme revisitado por Rocha (2011), 

cenografia discursiva (MAINGUENEAU, 2005, 2006) e interdiscursividade 

(MAINGUENEAU, 2005). O objetivo geral se desdobra em objetivos específicos: verificar 

nos documentos relativos à implantação do turno único na rede municipal do Rio de Janeiro 

se os termos ―turno único‖ e ―horário integral‖ referem-se à uma mesma jornada 

escolar;analisar a relação dessa experiência de ampliação do tempo escolar com o Projeto 

CIEP. Os resultados apontam que, enquanto no Projeto CIEP a educação integral tinha um 

sentido assistencialista, no decreto de âmbito federal, assume um sentido de ampliação de 

tempos e espaços na escola, visando a reorganização do currículo, voltada para a formação 

dos alunos e melhoria da aprendizagem e na Lei do Turno Único é apresentada com sentido 

de ampliação do tempo de permanência dos alunos no espaço escolar, de modo a legitimar um 

projeto para construção de escolas. Essa experiência de educação em tempo integral do 

Município do Rio de Janeiro é posta em relação com o Projeto CIEP para evidenciar, por um 

lado, as semelhanças entre esses projetos de construção de escolas com ―ensino o dia todo‖, 

mas, por outro, que com o Turno Único pode-se superar os CIEPs.   

 
 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso. Cenografia discursiva. CIEPs. Educação integral e 

tempo integral. Enlaçamentos enunciativos. Interdiscursividade e Intertextualidade. Lei do 

Turno Único. Sentidos de educação integral. 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This study is affiliated to the Language Studies field and follows the theoretical support of the 

Discourse Analysis on enunciative basis. From the practice as a teacher at the Municipal 

Public School Network of Rio de Janeiro, working in a Centro Integrado de Educação 

Pública – CIEP [integrated center for public education]  which is operating in a seven hour 

shift since 2015, and which is also assisted by the Programa Mais Educação [More Education 

Program] of the Federal Government, it was possible to observe the oblivion of CIEP Project 

and its devaluation, as well as the lack of knowledge on the part of school professionals about 

the relationship between CIEP Project and experiences of ―integral education‖ and full-time 

education, leading to three research questions. Which are the meanings of integral education 

in full-time projects developed at the Municipal Public School Network of Rio de Janeiro? 

Single-shift school and full-time school refer to the same school day system? What is the 

relationship between this experience of extending the school day (supported by the Lei do 

Turno Único [Single-Shift Law] and the Programa Mais Educação [More Education 

Program]) and CIEP Project? Based on these questions, the general objective was set: identify 

the different meanings related to ―integral education‖ and full-time education in documents 

associated to the implementation of the single shift in schools which belong to the Municipal 

Public School Network of Rio de Janeiro. From this perspective, it was established a 

discursive space formed by a publication in the newspaper O Globo issued on May 30
th

, 2015, 

entitled "Cieps, 30 years later" (―Cieps, 30 anos depois‖) and some official documents that 

regulates the expansion of time and space at school, such as: a) within the Federal 

Government, the Decree No. 7083/2010, on the Programa Mais Educação; and b) within the 

Municipal Government, the Law No. 5225/2010 (so called Single-Shift Law), its Law Project 

1376/2007 and the opinions upon the Law Project. In order to analyze this research material, 

Maingueneau‘ studies on enunciative looping effects (MAINGUENEAU, 2005), as revisited 

by Rocha (2011), discursive scenography (MAINGUENEAU, 2005, 2006) and 

interdiscursivity (MAINGUENEAU, 2005). The general objective unfolds in specific ones: to 

verify, in the documents related to the single shift implementation in the Municipal School 

Network of Rio de Janeiro, whether the terms "single shift" and "full-time" refer to the same 

school day system; to analyze the relationship between such experience of expanding the 

school time and the CIEP Project. Results show that in the CIEP Project the ―integral 

education‖ had a paternalistic sense, while in the federal decree, it had a sense of expansion of 

time and space in schools, aiming at the reorganization of the curriculum, focused on the 

training of students and improvement of learning. As for the Single-Shift Law, the meaning is 

of expansion of the time that students spend at school, in order to legitimate a project to build 

schools. This experience of full-time education in the city of Rio de Janeiro is put in relation 

with the CIEP Project to make it evident, on the one hand, the similarities between these 

school construction projects and "all-day teaching" and, on the other hand, the fact that the 

single shift can overcome CIEPs. 

 

 

Key-words: Discourse analysis. Discursive scenography. CIEPs. Integral education and full-

time education. Enunciative looping effects. Interdiscursivity and Intertextuality. ―Single 

Shift‖ Law. Integral education meanings. 
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HORA DA ENTRADA 

 

 

Escrever uma tese é uma prática que faz lembrar o poema de Robert Frost, ―The road 

not taken‖
1
 (1920) no qual o poeta descreve uma tomada de decisão entre dois caminhos 

possíveis. Talvez, para se produzir uma tese encontre-se muito mais de dois caminhos a serem 

seguidos, mas a questão da escolha é fundamental. Iniciar um doutorado e redigir uma tese 

compara-se à resolução de um viajante por começar sua caminhada. Primeiro, tem-se que 

querer viajar para depois eleger um caminho. Essa opção pelo caminho não costuma ser 

aleatória. Geralmente, não se escolhe um destino de forma casual, um lugar com 

características muito diferentes de suas experiências de vida. Da mesma forma, o tema da 

pesquisa não deve ser distante dos interesses pessoais de seu autor; a falta de envolvimento 

com o tema pode gerar uma pesquisa mal defendida. Ao decidir por um certo tema, o 

pesquisador acaba trazendo na bagagem vários conhecimentos e vivências seus, e muitas 

vezes é algo proveniente de outro campo de saber que causa estranhamento e dá sentido ao 

tema a ser pesquisado.  

Assim como aconteceu nas pesquisas de Iniciação Científica
2
 e de mestrado

3
 desta 

autora, foi também um outro campo de saber, além dos Estudos da Linguagem, que causou 

estranhamento e motivou o tema a ser pesquisado nesta tese. É importante contextualizar a 

escolha do objeto de pesquisa, uma escolha pelo caminho a ser seguido, talvez o ―menos 

trilhado‖, mas, ainda assim, o caminho natural para uma tese em estudos de linguagem escrita 

por uma professora de inglês da Rede Pública do Município do Rio de Janeiro, atuando em 

um CIEP (Centro Integrado de Educação Pública).  

Em 2010, antes mesmo de terminar a Licenciatura em Letras – Inglês / Literaturas, fiz 

minha inscrição em um concurso para professora de inglês do Município do Rio de Janeiro 

para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Passei no concurso, colei grau antecipadamente 

e pela minha classificação poderia optar pela escola que desejasse, afinal nós seriamos os 

primeiros professores de inglês desse segmento do Fundamental4. Antes de escolher, decidi 

                                                 

1
 O poema é apresentado na epígrafe desta tese.  

2
 Iniciação Científica, sob orientação do Prof. Dr. Décio Rocha, primeiro, como integrante do Estágio Voluntário 

na UERJ (2006 – 2007) e, depois, como bolsista de Iniciação Cientifica PIBIC/CNPq da UERJ (2007 – 2008) e 

(2008 – 2009).  
3
 Mestrado, sob a orientação da Profª Drª Maria Del Carmen Daher, na UERJ (2010). 

4
 Língua estrangeira não é componente curricular dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Conforme a 

Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010, que Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de 9 anos, em seu artigo 17º, ―Na parte diversificada do currículo do Ensino Fundamental será 
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visitar várias escolas no bairro onde moro e nas proximidades, apesar de não saber exatamente 

o que estava procurando nelas. Entrava nas escolas, me apresentava como professora de inglês 

e pedia para conversar com a Diretora. Então, perguntava quantas turmas havia na escola, pois 

precisava completar 12 tempos de aula5 e, de início, só atenderíamos aos três primeiros anos. 

Aos poucos fui percebendo que deveria encontrar uma escola grande, com muitas turmas. 

Mas isso não era tudo; deveria haver algo a mais pesando na decisão. Minha falta de 

experiência em relação a escolas e principalmente à educação pública me levou a fazer uma 

escolha pouco racional – iria optar pela escola onde fosse mais bem recebida. Em geral, as 

diretoras (ou adjuntas) foram bastante receptivas a minha visita, mostrando a escola, dando 

informações. Contudo, uma escola se destacou das outras: era um CIEP (Centro Integrado de 

Educação Pública). Além do grupo que me recepcionou na sala da direção (a diretora, a 

adjunta e dois professores), o espaço me impressionou muito. Nunca havia entrado em um 

CIEP antes. Na verdade, muito pouco sabia a respeito dessas escolas, apenas que haviam sido 

inauguradas na década de 80, pelo então Governador Leonel Brizola, idealizadas por Darcy 

Ribeiro e que chamavam atenção por sua arquitetura grandiosa projetada por Oscar Niemeyer.  

Acabei escolhendo esse CIEP, por ser próximo de casa, por ter me sentido acolhida e 

por ter ficado encantada pelo espaço. É importante dizer que, além da graduação em Letras, 

também sou formada em Arquitetura e exerci a profissão durante cinco anos. Esses dez anos 

em contato com uma profissão, sendo cinco anos de faculdade e cinco de prática, deixaram a 

Arquitetura muito viva e presente, mesmo nas situações mais simples do meu cotidiano. E 

com olhos de arquiteta vi o CIEP naquela primeira visita e continuo vendo até hoje.  

Era agosto de 2010 quando comecei a trabalhar lá. Ao saber de minha escolha, uma 

amiga, também professora da Rede Pública do Município do Rio de Janeiro, se surpreendeu e 

disse que eu deveria ter escolhido qualquer escola, menos um CIEP. Mesmo depois de muito 

perguntar, continuei sem maiores explicações, pois ela não conseguia esclarecer a razão pela 

qual um CIEP – aquele ou qualquer outro – tinha sido uma opção ruim. 

Como professora de inglês, passava a gostar cada vez mais de trabalhar no tal CIEP. 

Aquele admirável mundo novo de professora de escola pública dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental abria um enorme leque de material para pesquisa que era impossível ignorar. 

Além do mais, como arquiteta, lançava ao CIEP um olhar diferente dos profissionais com 

                                                                                                                                                         

incluído, obrigatoriamente, a partir do 6º ano, o ensino de, pelo menos, uma Língua Estrangeira Moderna, cuja 

escolha ficará a cargo da comunidade escolar‖ (BRASIL, 2010).  
5
 O concurso selecionava professores de Inglês 16 horas, descontando-se o tempo para preparação de aulas, cada 

professor deveria dar 12 tempos de aula, em sala. Em 2010, cada turma tinha apenas um tempo de aula, portanto, 

cada professor tinha um total de 12 turmas.  
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outras formações. Diversas situações foram surgindo no dia-a-dia escolar que geraram 

inquietações e precisavam ser investigadas.  

Uma dessas situações aconteceu durante um almoço. Frequentemente havia várias 

turmas almoçando ao mesmo tempo no refeitório e as professoras aproveitavam o momento 

para sentarem-se juntas em uma mesma mesa para almoçar e conversar deixando suas turmas 

sozinhas em suas mesas. Um dia, observando o refeitório pelo circuito interno de TV, e 

descontente com a ―reunião‖ das professoras em mesa separada, a diretora adjunta resolveu 

sair de sua sala e ir ao refeitório para cobrar das professoras uma postura diferente em relação 

aos alunos que deveriam estar sendo supervisionados por cada uma delas, pois a refeição 

também faz parte da educação das crianças. E terminou seu discurso lembrando a todas do 

projeto CIEP, quando uma delas respondeu: ―Ora, o projeto CIEP faliu há muito tempo‖! Era 

meu segundo ano na escola e nunca havia ouvido falar naquele projeto; ninguém tinha tocado 

nesse assunto nem nos conselhos de classe nem nos Centros de Estudo. Perguntei à diretora 

adjunta sobre o tal projeto e ela disse ser o projeto pedagógico fundador do CIEP, mas que 

tinha caído no esquecimento e precisava ser lembrado.  

Foi a partir desse interesse inicial que se deu a decisão de dar prosseguimento a esta 

pesquisa. Passei, então, a observar mais atentamente a rotina da escola e buscar informações 

acerca de questões pedagógicas e arquitetônicas envolvendo os CIEPs e também outras 

escolas da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro. 

Para melhor conhecer o Projeto CIEP, na própria escola, tomei conhecimento da obra 

de Darcy Ribeiro O Livro dos CIEPs (1986), na qual o autor destaca o fato de que ―No Brasil, 

antes da criação dos CIEPs, nunca se fez uma escola popular de dia completo. Em lugar disso, 

adotou-se o desdobramento do regime escolar em vários turnos‖ (RIBEIRO, 1986, p. 41), 

além de considerar os CIEPs ―A grande realização de Brizola‖ porque, por meio deles, pode-

se ―propiciar às crianças uma escola de horário integral, com ensino de boa qualidade, 

incluindo alimentação, assistência médico-odontológica, lazer, atividades culturais e banho 

diário.‖ (RIBEIRO, 1986, p. 41). Depois de traçar um panorama da educação no Brasil desde 

a década de 1950, como forma de situar o contexto que permitiu a implantação dos CIEPs, o 

autor apresenta seu projeto, assim como o Programa Especial de Educação (PEE), 

desenvolvido nas duas gestões do Governo de Leonel Brizola (1983-1987 e 1991-1994). Em 

relação às questões ligadas a esse Programa de Governo, busquei os estudos de Maurício 

(2004) que participou da implantação do projeto como responsável pelos ―programas de 

capacitação do magistério em exercício e de formação de novos professores‖ (RIBEIRO, 

1995, p. 17). No que diz respeito ao espaço arquitetônico dos CIEPs, selecionei a pesquisa de 
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Castro (2009) ―O espaço da escola na cidade: Ciep e Arquitetura Pública Escolar.‖, obra que 

aponta o fato de o espaço dos CIEPs ter sido concebido para comportar a ampliação do tempo 

na escola. 

A partir dessa forte associação dos CIEPs ao horário integral – ―A Primeira Escola 

Pública de Dia Completo‖, foi feito um levantamento de trabalhos a respeito de CIEPs e de 

horário integral. Acerca dos CIEPs, foram encontrados diversos deles, alguns relacionados ao 

projeto pedagógico dos CIEPs e seu período de implantação (CUNHA, 1991; FARIA, 1991; 

FARIA, e NOLASCO-SILVA, 2013; MIGNOT, 1988, 2001; MONTEIRO, 2009), alguns à 

sua arquitetura (CASTRO, 2009; MOUSSATCHÉ, 1998), geralmente ligando essas escolas 

também à área da Educação, pois, falar sobre arquitetura escolar é referir-se tanto à 

arquitetura quanto à pedagogia. Sobre o horário integral há trabalhos nos quais os CIEPs são 

citados como referência de experiências de escolas de tempo integral (CAVALIERE, 2007, 

2009; CAVALIERE e COELHO, 2003, 2013; COELHO, 1997; COELHO, HORA e ROSA, 

2013; MAURÍCIO 2002, 2006, 2009; MELO, 2014). Em muitos desses trabalhos, o horário 

integral aparece associado à educação integral (MAURÍCIO, 2009; MELO, 2014; PAIVA, 

AZEVEDO e COELHO, 2014), designação que até aquele momento não havia sido objeto de 

interesse desta pesquisadora, mas é bastante citado em referência a outros trabalhos e a 

documentos oficiais (como a Portaria Normativa Interministerial nº 17, de 24 de abril de 

2007; o Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o Programa Mais 

Educação; o PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação, de 2007 e o PNE – Plano 

Nacional de Educação, de 2014, e outros).  

Uma obra sobre horário integral, em especial, chamou atenção – uma publicação do 

PDT (Partido Democrático Trabalhista), o volume 4 das Cartilhas Trabalhistas intitulado 

Educação Integral Emancipatória e Trabalhista que tem o capítulo ―A Escola de Tempo e 

Educação Integrais‖ (REIS, 2012) no qual a autora refere-se  aos CIEPs. A menção a ―tempo 

e educação integrais‖ causou certo estranhamento porque Darcy Ribeiro (1986) referia-se aos 

CIEPs como ―Escolas de Dia Completo‖ e escolas de horário integral, o que parecia colocar o 

foco no tempo e não na educação integral.  

Como professora da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro, desenvolvo meu 

trabalho no espaço de um dos 586 CIEPs (de um total de 101 que integram essa rede
7
) com 

                                                 

6
 A informação sobre a quantidade de CIEPs em turno único foi acessada em um artigo publicado no site da 

SME, em 22 de dezembro de 2011, disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-

id=2399838. Após essa data, não há dados disponíveis acerca desse quantitativo no site, contudo, em março de 

2016, foi feito contato com o setor da SME responsável pelo turno único que disse que esse número não sofreu 

alteração.  

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me004370.pdf
http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=2399838
http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=2399838
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funcionamento, desde 2015
8
, em turno único de sete horas, que também é atendido pelo 

Programa Mais Educação do Governo Federal.  

A partir dessa minha vivência, foi possível identificar a relação que se estabeleceu, 

nesta década de 2010, entre os CIEPs, o turno único e o Programa Mais Educação. Os CIEPs 

são resultado de um projeto que visava à construção de prédios escolares para receber alunos 

em horário integral com base em uma proposta pedagógica para orientar a ocupação do tempo 

naquele espaço. O turno único de sete horas foi estabelecido, em 2010
9
, pela Lei do Turno 

Único
10

, ―em toda a rede de ensino público municipal, no prazo de dez anos, a razão de dez 

por cento ao ano.‖ (RIO DE JANEIRO, 2010), portanto, está em processo de implantação até 

2020. O Programa Mais Educação foi instituído pela Portaria Normativa Interministerial nº 

17, de 24 de abril de 200711  

 

CONSIDERANDO a necessidade de ampliação da vivência escolar de crianças, 

adolescentes e jovens, de modo a promover, além do aumento da jornada, a oferta 

de novas atividades formativas e de espaços favoráveis ao seu desenvolvimento; 

 

(...) 

 

com o objetivo de contribuir para a formação integral de crianças, adolescentes e 

jovens, por meio da articulação de ações, de projetos e de programas do Governo 

Federal e suas contribuições às propostas, visões e práticas curriculares das redes 

públicas de ensino e das escolas, alterando o ambiente escolar e ampliando a oferta 

de saberes, métodos, processos e conteúdos educativos. 

 

Segundo o Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 201012, que dispõe sobre o Programa 

Mais Educação, um dos princípios da educação integral, no âmbito do Programa Mais 

Educação, é ―a valorização das experiências históricas das escolas de tempo integral como 

inspiradoras da educação integral na contemporaneidade13;‖ (BRASIL, 2010).  

                                                                                                                                                         

7
 A lista dos 101 CIEPs que integram a Rede Pública do Município do Rio de Janeiro encontra-se no ANEXO 7. 

8
 Até 2014, no CIEP Presidente Tancredo Neves e em outros CIEPs de horário integral, a jornada escolar diária 

era de 9 horas, no entanto, a partir de 2015, essa jornada foi reduzida para 7 horas diárias, conforme a Lei do 

Turno Único (2010), podendo-se ter a complementação desse tempo até as 9 horas de permanência, por meio do 

Programa Mais Educação do Governo Federal. Entretanto, esse programa não atende a totalidade dos alunos da 

escola.  
9
 Em 1990, a Lei Orgânica do Município apontava dentre os princípios gerais da Educação, em seu artigo 322, 

que ―O dever do Município será efetivado assegurando: I - o ensino público fundamental, obrigatório e gratuito 

para todos com o estabelecimento progressivo, no prazo de cinco anos, do turno único de oito horas‖ (RIO DE 

JANEIRO, 1990). 
10

 Ver no ANEXO 1, a reprodução da Lei nº 5.225, de 5 de novembro de 2010, a chamada Lei do Turno Único.  
11

 Ver no ANEXO 2, a reprodução da Portaria Normativa Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007, que 

institui o Programa Mais Educação. 
12

 Ver no ANEXO 2, a reprodução do Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o Programa 

Mais Educação.  
13

 Grifos desta autora em todos os trechos. 
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Além da publicação do PDT (REIS, 2012) na qual os CIEPs são considerados escolas 

de educação integral e do Programa Mais Educação que ―integra as ações do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma estratégia do Governo Federal para induzir 

a ampliação da jornada escolar e a organização curricular, na perspectiva da Educação 

Integral.‖ (BRASIL, 2013), uma publicação do jornal O GLOBO sobre os 30 anos dos CIEPs, 

relaciona educação / ensino integral com o Projeto CIEP e o que é descrito como ―um ousado 

projeto que prevê a construção de 331 escolas em tempo integral até 2016‖ (O GLOBO, 

2015), referindo-se a um projeto que estaria sendo desenvolvido pela Prefeitura do Rio.  

Dessa forma, a partir da minha prática profissional, surgiram questionamentos em 

relação aos sentidos dados a educação integral, verificando que os diversos documentos 

referentes a esse termo parecem não auxiliar na depreensão do seu sentido, dificultando 

inclusive a compreensão para o público envolvido, isto é, profissionais da educação, alunos e 

responsáveis. Ademais, a educação integral, geralmente, aparece vinculada à ampliação do 

tempo e do espaço escolar, aproximando-se da acepção de educação em tempo integral, o que 

leva à formulação das seguintes perguntas de pesquisa. Qual(is) são o(s) sentido(s) de 

educação integral nos projetos de tempo integral da Rede Pública do Município do Rio de 

Janeiro? Turno único e horário integral referem-se à uma mesma jornada escolar? Qual a 

relação entre essa experiência de ampliação da jornada escolar (apoiada na Lei do Turno 

Único e no Programa Mais Educação) e o Projeto CIEP? Sendo assim, esta tese tem como 

objetivo geral identificar o(s) sentido(s) atribuído(s) à educação integral e à educação em 

tempo integral em documentos ligados à implantação do turno único nas escolas da Rede 

Pública do Município do Rio de Janeiro. Esse estudo é desenvolvido a partir da publicação do 

jornal O GLOBO, de 30 de maio de 2015, intitulada ―Cieps, 30 anos depois‖, do Decreto nº 

7.083, de 27 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o Programa Mais Educação, e da Lei nº 

5225, de 5 de novembro de 2010, que dispõe sobre a implantação do turno único no ensino 

público nas escolas da rede pública municipal, seu Projeto de Lei (nº 1376/2007) e os 

pareceres a esse projeto de lei. Esse objetivo geral se desdobra nos seguintes objetivos 

específicos: verificar nos documentos relativos à implantação do turno único na rede 

municipal do Rio de Janeiro se os termos ―turno único‖ e ―horário integral‖ referem-se à uma 

mesma jornada escolar; analisar a relação dessa experiência de ampliação do tempo escolar 

com o Projeto CIEP. Esta tese inscreve-se no campo dos estudos da linguagem, tendo como 

suporte teórico pressupostos da Análise do Discurso de base enunciativa (AD) e recorre, 

principalmente, aos estudos de Maingueneau como cenografia discursiva (MAINGUENEAU, 



20 

 

 

2005, 2006), interdiscursividade (MAINGUENEAU, 2005) e enlaçamentos enunciativos 

(MAINGUENEAU, 2005), este último conforme revisitado por Rocha (2011). 

Esta pesquisa insere-se no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da 

UFF – Universidade Federal Fluminense, desenvolvida na linha de pesquisa 2 ―Teoria do 

texto, do discurso e da interação‖14, partindo de minha atuação como professora de inglês (PI) 

da SME/RJ (Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro), no CIEP Presidente 

Tancredo Neves, aquele ―cercado de simbolismos‖, segundo Castro (2009), por ter sido o 

primeiro a ser inaugurado e servir de modelo aos seguintes, local em que foram presenciados 

momentos nos quais referia-se de modo desfavorável aos CIEPs e, outros, mostrando que os 

profissionais da escola desconheciam não só o projeto CIEP e sua relação com o horário 

integral como também os muitos documentos que regulamentam a escola onde desempenham 

seu trabalho (seja sobre CIEP, educação integral ou horário integral ou turno único), além de 

naturalizarem o termo ―integral‖. Os professores em suas salas de aula e pesquisas devem 

contribuir com a desnaturalização de questões vinculadas a seu trabalho, ou como melhor nos 

diz Ilmar de Mattos, buscar desnaturalizar discursos ―há muito cristalizados, descentrando 

lugares de fala e modos de olhar, e ainda provocando desequilibrações, sempre como ponto de 

partida de novas narrativas, que se abrem em direção às margens e ao diferente (MATTOS, 

2015, p. 12). 

Esta tese organiza-se em cinco partes15 – uma introdução, intitulada ―Hora da entrada‖, 

três capítulos, numerados de 1 a 3 e uma parte de considerações finais, intitulada ―Hora da 

saída‖. Esta introdução, cujo título é ―Hora da entrada‖, refere-se ao começo do turno letivo 

nas escolas e apresenta a motivação para este trabalho, as perguntas de pesquisa, o objetivo 

geral e os específicos, o material de análise e a base teórica, além de remeter a enunciados que 

provocaram a constituição desta pesquisa. O capítulo de número 1 – ―No pátio: questões de 

tempo e espaço‖ promove reflexões sobre a utilização do tempo e do espaço na escola e  

discute possibilidades de aproveitamento dos espaços existentes no caso de ampliação do 

tempo escolar, dividindo-se nas seções 1.1 “Utilização do tempo e do espaço na escola‖ e 1.2 

“Ampliação do tempo e aproveitamento dos espaços‖. O capítulo 2 – ―Na sala de leitura – 

CIEPs na estante‖ remete ao local da escola, semelhante à uma biblioteca, onde se 

desenvolvem pesquisas e leituras para se tomar conhecimento de variados assuntos, e neste 

                                                 

14
 O ingresso no doutorado em 2011 foi na linha de pesquisa 3, anteriormente denominada ―Estudos aplicados de 

linguagem‖. 
15

 Os capítulos foram organizados de modo que cada um possa ser lido quase independente dos demais, e em 

qualquer ordem, mantendo-se conectados uns aos outros, proporcionando harmonia à tese. 
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trabalho, essas atividades de busca são realizadas em relação aos CIEPs, trazendo na seção 2.1 

―CIEPs, 30 anos depois‖ um panorama dos CIEPs 30 anos depois de sua inauguração, a partir 

de uma matéria do jornal O GLOBO com esse título e na seção 2.2 ―CIEPs, 30 anos atrás‖, 

informações acerca de seu surgimento, sua implantação e sua construção. O capítulo 3 – ―Na 

sala de aula: educação integral e em tempo integral‖ aborda o tema da educação integral e da 

educação em tempo integral e divide-se em duas seções; na seção 3.1 ―Alguns percursos e 

concepções‖ descreve os percursos e as diversas concepções tanto da educação integral 

quanto da educação em tempo integral, para então desenvolver a análise do material na seção 

3.2 ―Algumas respostas e outras questões‖. Na última parte – ―Hora da saída‖, tecem-se 

algumas considerações acerca deste trabalho.  
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1 NO PÁTIO: QUESTÕES DE TEMPO E ESPAÇO  

 

 

Os CIEPs, essas escolas de Brizola, Darcy e Niemeyer, sempre estiveram no foco de 

interesse desta pesquisa(dora). Primeiro, chamaram atenção momentos nos quais os CIEPs 

foram desvalorizados de inúmeras formas, como, por exemplo, quando a amiga disse para 

escolher qualquer outro tipo de escola, menos um CIEP; ou quando a professora disse que 

considerava o projeto CIEP falido há muito tempo; depois, foi-se assistindo os CIEPs serem 

ratificados como escolas diferentes das outras, e por fim, observou-se a forte ligação entre o 

CIEP e o horário integral, vistos como inseparáveis, sendo que, na prática, há CIEPs em mais 

de um turno e outras escolas em turno único, apesar de não terem um espaço planejado para 

funcionar o dia todo. Todas essas situações vividas e presenciadas despertaram interesse no 

maior tempo de permanência dos alunos no espaço escolar e interesse no projeto CIEP, não só 

um projeto pedagógico, mas também arquitetônico, político, partidário etc.  

Como dito na introdução deste trabalho, os CIEPs tiveram seu espaço planejado para o 

funcionamento em um turno de aulas estendido, entretanto, a legislação16 no âmbito do 

Município no Rio de Janeiro, por meio da Lei do Turno Único17, visa à ampliação da jornada 

escolar nas escolas da rede, incluindo a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, obrigando 

os outros espaços escolares – a maioria das escolas da Rede, que não tiveram o planejamento 

arquitetônico semelhante ao de um CIEP, a funcionar em regime integral. Concordando com 

Enéas Silva, arquiteto das Escolas de Anísio Teixeira construídas no Rio de Janeiro na década 

de 1930, a construção do prédio escolar é ―pela sua própria especialização um problema de 

ordem mais pedagógica do que puramente construtiva‖ (SILVA, 1935, p. 359), contudo, 

parece que o discurso político se sobrepõe ao pedagógico quando, por meio da elaboração de 

leis, define a construção de escolas e / ou a utilização de seus espaços. 

Em relação à legislação no âmbito do governo federal que rege a ampliação do tempo 

na escola, esta prevê também a ampliação dos espaços, entendendo, assim, que uma jornada 

diária mais longa requer espaços apropriados. Dessa forma, o Decreto nº 7.083, de 27 de 

                                                 

16
 No âmbito do Município do Rio de Janeiro, há a Lei do Turno Único – Lei nº 5.225, de 5 de novembro de 

2010, que ―dispõe sobre a implantação de turno único no ensino público nas escolas da rede pública municipal‖, 

sendo este de sete horas, conforme seu art. 1º, porém, a Lei Orgânica do Município, bem mais antiga, de 1990, já 

previa o estabelecimento do turno único, contudo, de oito horas. 
17

 Reprodução da Lei nº 5.225, de 5 de novembro de 2010, a chamada Lei do Turno Único, no ANEXO 1. 
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janeiro de 201018, que dispõe sobre o Programa Mais Educação, ao propor a ampliação do 

tempo de permanência dos alunos na escola ―mediante oferta de educação básica em tempo 

integral‖ (BRASIL, 2010), considera essa ―educação básica 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, 2010), e quanto aos espaços, 

acrescenta que  

 

§ 3
o
  As atividades poderão ser desenvolvidas dentro do espaço escolar, de acordo 

com a disponibilidade da escola, ou fora dele sob orientação pedagógica da escola, 

mediante o uso dos equipamentos públicos e do estabelecimento de parcerias com 

órgãos ou instituições locais.   

 

Posto isto, parece que no âmbito federal, em sua legislação, compreende-se que talvez 

os espaços de algumas escolas não estejam aptos a receber alunos por um período mais longo 

de atividades, sendo necessário, por isso, propor o uso de outros espaços.  

Tal observação gerou a necessidade de tecer algumas considerações acerca do tempo e 

do espaço na escola. Dessa forma, este capítulo promove reflexões sobre a utilização do 

tempo e do espaço na escola e discute possibilidades de aproveitamento dos espaços 

existentes no caso de ampliação do tempo escolar. Para isso, recorre aos estudos de Foucault, 

em sua obra Vigiar e punir (2011) e aos trabalhos de Castro (2009), Ehrlich (2002), Moacyr 

(1937) e Sisson, (1990), além de informações da antiga página do Centro de Referência da 

Educação Pública Anísio Teixeira – CREP-AT19 no portal RIOEDUCA, para trazer na seção 

1.1 ―Utilização do tempo e do espaço na escola‖ um estudo do uso desse tempo e desse 

espaço escolar e apresentar na seção 1.2 ―Ampliação do tempo e aproveitamento dos espaços‖ 

uma discussão acerca das possibilidades de aproveitamento dos espaços existentes no caso de 

ampliação do tempo escolar, tendo como foco as escolas da Rede Pública do Município do 

Rio de Janeiro.  

 

 

 

                                                 

18
 Reprodução do Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o Programa Mais Educação, no 

ANEXO 2 
19

 O acesso a essa antiga página do CREP-AT, no portal RIOEDUCA, se deu em 17 mar.2014 e encontrava-se 

disponível em: http://epf.rioeduca.net/crep/. Em 2015, essa página saiu do ar, sendo possível acessar parte dos 

dados pesquisados no portal da SME-RJ em http://www0.rio.rj.gov.br/sme/crep/escolas/escolas.htm ou na nova 

página do CREP-AT, no portal RIOEDUCA, em http://epf.rioeduca.net/crepat.html. 

http://epf.rioeduca.net/crep/
http://epf.rioeduca.net/crepat.html
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1.1 Utilização do tempo e do espaço na escola 

 

Quando se trata de educação integral em projetos de tempo integral no Brasil, em 

especial as experiências desenvolvidas neste início de século XXI, considera-se importante 

conhecer um pouco sobre a distribuição não só da jornada escolar como também dos espaços 

nos prédios escolares, sendo este o objetivo desta seção.  

Em Vigiar e Punir (2011), Foucault apresenta o que chama de exemplo de utilização 

do tempo representado pelo regulamento da ―Casa dos jovens detentos de Paris‖, redigido por 

Léon Faucher em 1838. Nesse regulamento, se forem trocadas as palavras ―detentos‖ e 

―trabalho‖, respectivamente por ―alunos‖ e ―estudo‖, parecerá referir-se ao funcionamento de 

uma escola tradicional. No artigo 18, há instruções / ordens sobre o momento de levantar 

(despertar), com cada tarefa marcada por um rufar de tambor, sendo a última, a oração 

matinal. Nas escolas, a entrada e a saída, cada tempo de aula, o recreio e todas as refeições 

são assinalados por um sinal sonoro, e ao invés da oração proferida diariamente pela manhã 

(artigo 19), canta-se o hino nacional no início da semana, geralmente, com os alunos 

agrupados por turmas e seus lugares designados em ordem crescente de ano e turma. Do 

mesmo regulamento, o artigo 20, com o tema ―Trabalho‖, instrui os ―detentos‖ como devem 

receber o pão e formar conforme suas oficinas para dar início ao trabalho, assim como na 

escola os alunos tomam o café da manhã e formam de acordo com suas turmas para ir estudar. 

O artigo 21, relativo às refeições, diz: “Às dez horas os detentos deixam o trabalho para se 

dirigirem ao refeitório; lavam as mãos nos pátios e formam por divisão. Depois do almoço, 

recreio até as dez e quarenta.‖ (FOUCAULT, 2011, p. 12). Geralmente, nas escolas, sejam 

elas de horário parcial ou integral, os alunos deixam seu estudo para se dirigirem ao refeitório, 

lavam as mãos e formam em filas, que podem ser organizadas por ordem de tamanho ou 

alfabética. Assim, são encaminhados ao local onde fazem suas refeições (que nos CIEPs e em 

outras escolas de horário integral, atualmente, são três
20

: café da manhã, almoço e lanche, e 

nas escolas de horário parcial são duas: almoço e lanche) para voltarem para as salas de aula 

ou irem para suas casas.  

                                                 

20
 Conforme O livro dos CIEPs, de Darcy Ribeiro, o projeto do CIEP, originalmente, previa cinco refeições 

diárias, sendo elas: desjejum, almoço, lanche, jantar e ceia (1986). Até o ano de 2014, os CIEPs de horário 

integral funcionavam por 9 horas diárias, das 7h30 às 16h30, oferecendo três refeições a seus alunos: café da 

manhã, almoço e jantar. A partir de 2015, conforme a Lei do Turno Único (RIO DE JANEIRO, 2010), todas as 

escolas de horário integral passaram a funcionar por sete horas diárias, das 7h30 às 14h30 ou das 8h às 15h, e o 

jantar foi substituído pelo lanche na hora da saída.  
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Foucault (2011) diz ter apresentado um exemplo de utilização do tempo nesse 

regulamento, contudo, refere-se também à utilização do espaço, pois cada marcação de tempo 

leva à ocupação de um espaço.   

Esse exemplo de utilização do tempo e do espaço para uma casa de detenção, e 

aplicado amplamente em escolas, refere-se também ao controle exercido sobre os corpos. O 

corpo deve ser disciplinado (FOUCAULT, 2011) e seu controle aparece, talvez disfarçado, na 

materialidade do tempo e do espaço escolar, com seu esquadrinhamento de salas e 

compartimentos com funções e utilizações pré-definidas em horários pré-estabelecidos; para 

cada tempo de aula, geralmente de 50 minutos, um lugar.  

Quando Foucault fala sobre a disciplina e o controle dos corpos, retorna ao século 

XVIII para citar a obra O Homem Máquina, de La Mettrie, que seria  

 

ao mesmo tempo uma redução materialista da alma e uma teoria geral do 

adestramento, no centro dos quais reina a noção de ―docilidade‖ que une ao corpo 

analisável o corpo manipulável. É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode 

ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. (FOUCAULT, 2011, p. 

132). 

 

 O que havia de novo nesses esquemas de docilidade que despertaram tanto interesse 

no século XVIII dizia respeito à escala do controle que passou a ser feito detalhadamente, 

exercendo coerções sem folga sobre o corpo; ao objeto do controle que focava na economia e 

eficácia de movimentos; e à modalidade do controle que levava a uma coerção constante 

―sobre os processos da atividade mais que sobre seu resultado e se exerce de acordo com 

uma codificação que esquadrinha ao máximo o tempo, o espaço, os movimentos.‖ 

(FOUCAULT, 2011, p. 133). 

Na escola, a cada período de tempo o aluno deve ocupar um determinado espaço; 

tempo e espaço variam conforme o regime de funcionamento da unidade escolar, se horário 

integral ou parcial (ou suas variantes21) e sua arquitetura – as refeições no refeitório, o hino e 

o recreio no pátio, a educação física no ginásio (quando não há ginásio, no pátio), as aulas de 

leitura na sala de leitura, as aulas do currículo na sala de aula etc.  

 

Esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que 

realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de 

                                                 

21
 Atualmente, nas escolas da Rede Pública do Rio de Janeiro, o horário parcial corresponde à quatro horas e 

meia de funcionamento, o integral à sete horas, podendo ser acrescido de até mais duas horas para as escolas (e 

alunos) participantes do Programa Mais Educação. As turmas dos projetos como Realfa e Acelera mesmo que 

inseridas em escolas de horário integral funcionam em horário parcial. As turmas do projeto Sexto Ano 

Experimental acompanham o horário de funcionamento da escola. 
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docilidade-utilidade, são o que podemos chamar as ―disciplinas‖. Muitos processos 

disciplinares existiam há muito tempo: nos conventos, nos exércitos, nas oficinas 

também. Mas as disciplinas se tornaram no decorrer dos séculos XVII e XVIII 

fórmulas gerais de dominação. (FOUCAULT, 2011, p. 133). 

 

A tradição do detalhe passou a ocupar ―todas as meticulosidades da educação cristã, da 

pedagogia escolar ou militar, de todas as formas, finalmente, de treinamento.‖ (FOUCAULT, 

2011, p. 135). E assim, são ―treinados‖ ou ―adestrados‖ os alunos para desempenhar suas 

funções. A disciplina, por meio de diversas técnicas, distribui os indivíduos no espaço. O 

aluno com mau comportamento, aquele com dificuldade de aprendizagem, o mais disperso, 

etc. são organizados na sala de aula conforme suas características. Por vezes, há professores 

que preferem dividir a sala de aula em setores onde grupos de alunos são acomodados de 

acordo com suas habilidades, ou comportamento. Há o encarceramento, não só nas prisões, 

mas de forma mais discreta e eficiente em outros espaços, seja nos quartéis como nos colégios 

e também nas fábricas com suas regras rígidas visando o aumento da produção (FOUCAULT, 

2011). 

Nem sempre é necessária a clausura; o ―quadriculamento‖ sim. Cada indivíduo em seu 

lugar e em cada lugar um indivíduo. Assim é na escola, onde o espaço disciplinar distribui os 

corpos. ―A regra das localizações funcionais vai pouco a pouco, nas instituições disciplinares, 

codificar um espaço que a arquitetura deixava geralmente livre e pronto para vários usos.‖ 

(FOUCAULT, 2011, p. 139). São definidos lugares determinados não só para vigiar, impedir 

comunicações perigosas, mas também para criar um espaço útil. 

A disciplina, como fórmula de dominação, aparece na escola, na utilização que se dá 

ao tempo e aos espaços, na distribuição dos diferentes compartimentos, conforme suas 

funções – para aulas, para refeições etc., e na distribuição dos corpos dos alunos dentro desses 

compartimentos, como forma de discipliná-los, de dominá-los. Um exemplo disso é a 

tradicional organização dos alunos nas salas de aula com suas mesas enfileiradas e voltadas 

para a frente onde está o professor, de modo que todos possam ver o professor sem que vejam 

os colegas ao lado ou atrás. É uma arrumação semelhante aquela proposta por Bentham para 

ser usada em prisões, no que chamou de panóptico, explicado mais adiante neste capítulo. A 

figura apresentada em Vigiar e Punir (2011), intitulada ―Conferência sobre os males do 

alcoolismo, no auditório da prisão de Fresnes‖, que, por sua organização espacial segue o 

modelo panóptico, apesar de retratar uma prisão, poderia exemplificar esse ideal de 

dominação e de disciplina no espaço escolar.  
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Figura 1 - Conferência sobre os males do alcoolismo, no auditório da prisão de Fresnes 

Fonte: FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

 

 Segundo Foucault, ―a organização de um espaço serial foi uma das grandes 

modificações técnicas do ensino elementar.‖ (2011, p. 142). No antigo sistema, enquanto 

alguns alunos trabalhavam por um período de tempo com o professor, outros alunos ficavam 

ociosos esperando sua vez. Organizados em séries, os alunos ganharam lugares individuais 

em um trabalho simultâneo que facilitava o controle. Dessa forma, com os alunos arrumados 

em grupos no tempo e no espaço, o espaço escolar passou a funcionar como uma máquina de 

ensinar, vigiar, hierarquizar e recompensar (FOUCAULT, 2011). 

Se o controle falhar, a punição passa a ter seu lugar. Não como uma pena de morte a 

um delito grave, que levaria o criminoso a uma prisão. Na escola há punições não só a alunos 

que cometem crimes ou delitos; são punidos também os que apresentam fraquezas ou 

dificuldades de aprendizagem. Hoje o aluno não é mais punido com a palmatória ou outros 

castigos físicos, já não sofre mais o suplício do (ou no) corpo; mas é marcado, estigmatizado, 

cada vez mais excluído do grupo dos bem comportados e produtivos. Ao falar da mitigação 

das penas, Foucault diz que a ―punição pública é a cerimônia da recodificação imediata‖ e que 

o malfeitor deve ser separado da sociedade, e em uma punição pública que ―deve manifestar 

essa dupla aflição: que se possa ter ignorado a lei e que um cidadão tenha que ser isolado‖ 

(FOUCAULT, 2011, p. 106). Isso é o que se vê atualmente nas escolas em tentativas ―bem 

intencionadas‖ para manter os alunos nas salas de aula, isolando aqueles que não atingem as 

metas, que não se alfabetizam, sendo colocados não em prisões, mas em turmas especiais, 

chamadas atualmente, no caso da Rede Pública do Município do Rio de Janeiro, de 
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―Projetos22‖. E surgem os mais criativos nomes como ―Acelera‖, ―Realfa‖, ―Nenhuma criança 

a menos‖, ―Nenhum jovem a menos‖ etc. Dentro da própria escola, e talvez por eles mesmos, 

os alunos desses projetos são vistos como ―criminosos‖, como seres que devem ser isolados 

dos outros, tratados quase como leprosos ao merecerem o isolamento, como se a dificuldade 

de aprendizagem fosse algo contagioso.  

O planejamento desse espaço, a ser ocupado em um tempo estipulado, requer um 

projeto apropriado para uma escola, como ressaltam Frago e Escolano 

 

A instituição escolar e o ensino só merecem esse nome quando se localizam ou se 

realizam em um lugar específico. E, com isso, quero dizer em um lugar 

especificamente pensado, desenhado, construído e utilizado única e exclusivamente 

para esse fim (FRAGO; ESCOLANO, 1998, p. 69). 

 

Nesse sentido, Brigueiro (2015) comenta que ao se tratar de edifícios projetados 

especificamente para fins escolares, deve-se admitir que os elementos pertencentes aos seus 

espaços também ―educam‖, pois funcionam como ―elementos ativos conformadores da 

experiência da escola e da compreensão da educação‖ (BURKE, 2005, p. 495, apud 

BRIGUEIRO, 2015).  

Para Frago e Escolano (2002), o espaço escolar é visto como uma construção cultural 

que representa o que é a escola, o saber e o ser ali construído; e a arquitetura é uma forma de 

programa, parte integrante do currículo escolar, capaz de construir subjetividades, 

experiências individuais e coletivas, desempenhando importante papel no processo de 

aprendizagem e na formação do aluno.  

Quando se diz que os elementos dos espaços também educam, talvez esse seja um 

aspecto positivo do disciplinamento, diferente do controle dos corpos. Um exemplo disso 

seria o próprio espaço do CIEP, como explica a professora Tania Barbosa, em entrevista ao 

jornal O GLOBO: ―Era uma escola diferenciada. Muitos não acompanharam o projeto desde o 

início e reclamavam da acústica. Lembro-me do curso com o professor Darcy Ribeiro falando 

que ninguém precisava dar aula gritando.‖ (O GLOBO, 2015). Nesse trecho de sua entrevista, 

                                                 

22
 Segundo informação do portal Rioeduca, da Secretaria Municipal de Educação – RJ, o chamado ―Programa 

Reforço Escolar‖ foi criado para resolver o analfabetismo funcional, defasagem idade/ ano escolar, déficit de 

conhecimentos e para garantir a aprendizagem. Seu objetivo é a melhoria da qualidade do ensino das escolas 

públicas da Rede Municipal, desenvolvendo projetos e ações que favoreçam o sucesso escolar de todos os alunos 

matriculados na Rede. Esse programa é organizado em duas linhas de ação: correção de fluxo, com turmas 

funcionando no turno escolar e manutenção da aprendizagem, com atividades no turno e contraturno. Alguns dos 

projetos de correção de fluxo são: Realfabetização 1, o Realfa, que objetiva alfabetizar alunos ainda não 

alfabetizados no 1º segmento, a partir do 3º ano; Aceleração 1 – o Acelera, realizado em parceria com o Instituto 

Ayrton Senna (IAS), objetiva consolidar a aprendizagem dos alunos alfabetizados, com defasagem idade/ano de 

escolaridade, no 1º segmento. 
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ela se refere ao projeto arquitetônico dos CIEPs com suas paredes baixas entre as salas e entre 

estas e os corredores, provavelmente para manter a ventilação atravessando o prédio, como 

será descrito no próximo capítulo, na seção referente à arquitetura dos CIEPs. Esse detalhe 

construtivo que favorecia a ventilação, mas prejudicava a acústica, levaria o espaço a educar / 

disciplinar alunos e professores a não falar em voz alta para não interferir nas aulas das salas 

vizinhas. 

Enfim, a educação, seja em tempo integral ou parcial, como diz Quadros (2001) não 

pode se realizar em qualquer lugar, ela precisa de um lugar adequado para acontecer, o que 

justifica a construção de escolas, prática iniciada no Brasil, no final do século XIX, ainda no 

período imperial, a partir das ―Escolas do Imperador‖. 

No trecho de uma carta enviada em 19 de março de 1870 ao Sr. Paulino de Souza, 

Ministro do Império, o Imperador Pedro II rejeita a homenagem que receberia em forma de 

estátua equestre por sua participação na Guerra do Paraguai, preferindo que a verba destinada 

à estátua fosse usada para a construção de escolas públicas primárias, dizendo que ―[...] muito 

estimaria que só empregassem seus esforços na aquisição do dinheiro preciso para a 

construção de edifícios apropriados ao ensino das escolas primárias, e o melhoramento do 

material de outros estabelecimentos de instrução pública.‖ (MOACYR, 1937)23. Assim, 

nasceram as chamadas ―Escolas do Imperador‖, construídas entre os anos de 1870 e 1889 no 

Município Neutro, sede do governo do país no tempo do Império, em um território muito 

semelhante ao atualmente ocupado pelo Município do Rio de Janeiro (SISSON, 1990). 

Antes disso, as escolas24 funcionavam ―ainda em casas arrendadas pelo governo, sem 

as acomodações apropriadas‖ (MOACYR, 1937, p. 106), e segundo dados estatísticos daquele 

ano, informados pelo ministro Paulino de Souza, havia no Município da Corte 46 escolas 

primárias públicas e 92 particulares, tendo sido frequentadas por 4.309 alunos nas públicas e 

5.002 nas particulares (MOACYR, 1937). Daí a importância das Escolas do Imperador, como 

os primeiros edifícios construídos no Brasil com o objetivo específico de serem 

estabelecimentos de instrução pública, dando início ao que seria mais tarde a Rede Pública de 

Ensino da Cidade do Rio de Janeiro.  

                                                 

23
 Segundo Moacyr, o fac-símile desta carta foi colhido ―nas ‗notas‘ de uma edição das obras poéticas de Garção 

Stockler, impressa em Roma. Na referida nota se diz que o original da carta foi incluído nos alicerces da Escola 

São Sebastião na cidade do Rio de Janeiro por ocasião do assentamento da primeira pedra‖ (1937, p. 529). 
24

 Dentre as escolas anteriores ao ano de 1870, destaca-se o Colégio Pedro II, que, apesar de seu nome, não é 

uma das chamadas Escolas do Imperador, tendo sido fundado em 2 de dezembro de 1837, no Centro do Rio de 

Janeiro, no local onde funcionava o Seminário de São Joaquim.  
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A partir de 1870, para as Escolas do Imperador, foram construídos edifícios de 

grandes proporções em localidades importantes da cidade, seguindo os padrões arquitetônicos 

da época e utilizando materiais nobres. Assim, ganhavam destaque na paisagem urbana. Dos 

oito prédios construídos, três foram demolidos. Dentre os cinco restantes, um deles, sob a 

responsabilidade da Secretaria das Culturas da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, tornou-

se um centro cultural, outro abriga o Centro de Referência da Educação Pública, e apenas três 

ainda funcionam como escolas, duas sob a administração da Prefeitura do Rio de Janeiro e 

uma do Estado.  

Ao longo do tempo, nesse mesmo território do Rio de Janeiro, outras escolas foram 

sendo construídas, a partir de diferentes projetos arquitetônicos e pedagógicos, originando 

distintos conjuntos cujas principais características serão expostas no decorrer deste capítulo. 

Depois das Escolas do Imperador vieram as Escolas da Primeira República (ecléticas e 

neocoloniais), as Escolas de Anísio Teixeira (as primeiras de arquitetura modernista), as 

Escolas tipo ―FOM‖, as Escolas Bologna, as Escolas do tipo ―Lelé‖, os CIEPs (Centros 

Integrados de Educação Pública) e as Escolas Padrão.  

Dentre esses conjuntos de escolas agrupadas de acordo com suas arquiteturas, os 

CIEPs foram os primeiros a terem seus espaços planejados para abrigar alunos em horário 

integral, que na época de sua implantação correspondia a um turno de nove horas. A próxima 

seção se ocupa de uma breve descrição desses grupos de arquiteturas escolares avaliando a 

viabilidade de uso desses espaços com a ampliação da jornada escolar.  

 

1.2 Ampliação do tempo e aproveitamento dos espaços 

 

Nesta seção, tendo-se os CIEPs como referência de espaço para o funcionamento 

escolar em horário integral, parte-se para um exame das outras escolas, com a descrição de 

suas arquiteturas, para se verificar as possibilidades de aproveitamento de seus espaços no 

caso de ampliação do tempo diário de permanência dos alunos. 

Analisando o espaço dos CIEPs e tentando listar quais de suas características seriam 

imprescindíveis para o funcionamento em turno estendido, talvez, se deva começar por seu 

tamanho, afinal, são 6.500m² de área construída para um CIEP Padrão e 5.400m² em um CIEP 

Compacto. Entretanto, não se trata de uma área vazia, sem função; além de sua grande 

superfície, une em um mesmo lugar os diferentes setores de estudo que, em sua Escola 

Parque, Anísio Teixeira separou em classe e parque. Nos CIEPs, há local próprio para cada 
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atividade em seus três blocos, levando os alunos a circular pelo seu espaço durante a jornada 

escolar.   

Nessa mesma linha de deslocamento pelo espaço escolar estavam as escolas de Anísio 

Teixeira construídas no Rio de Janeiro, na década de 1930. Anísio Teixeira, um dos 

―Pioneiros da Educação‖, foi Secretário de Educação do então Distrito Federal, de 1931 a 

1935, na gestão do Prefeito Pedro Ernesto. Já havia atuado como diretor geral da instrução 

pública na Bahia, na década de 1920, mostrando-se excelente administrador e reformador do 

ensino. Defendia uma escola progressista ou renovada e tinha como objetivo colocar a 

educação primária elementar e gratuita ao alcance de todos; propunha a adoção de um sistema 

escolar público, gratuito, obrigatório e laico (SISSON, 1990).   

Para Anísio Teixeira, a educação tinha que ser integral, indo-se além de ensinar 

somente a ler, escrever e contar. Seu sistema ideal de ensino previa dois tipos de edificações 

escolares: as escolas-classe, onde se ensinaria Matemática, Línguas, Ciências, História e 

Geografia e as escolas-parque, responsáveis pela Educação Social, Educação Física, Educação 

Musical, Educação Sanitária, pelo uso da leitura e pela assistência alimentar. Dessa forma, as 

crianças receberiam o ensino convencional nas escolas-classe em um turno para depois 

frequentar as escolas-parque onde completariam sua educação (RIOEDUCA, 2014). 

Ao assumir seu cargo, o educador encontrou o ensino no Rio de Janeiro com sérios 

problemas, investimentos públicos escassos e mal aplicados. Os prédios escolares não eram 

suficientes para atender a demanda e, além disso, eram inadequados por ainda manter a antiga 

prática de adequar imóveis alugados ao uso escolar (SISSON, 1990). Segundo dados do 

Centro de Referência em Educação Pública, o déficit de escolas primárias, no Rio de Janeiro, 

estava em torno de 55%. Dos setenta e nove prédios existentes, somente doze deveriam ser 

conservados, trinta e dois deveriam ser adaptados e trinta e cinco foram condenados. A partir 

desses dados, Anísio Teixeira elaborou um plano geral diretor de edificações escolares, no 

qual seriam construídos 74 prédios novos, com 1431 salas de aula novas; seriam adaptados 25 

prédios, com 219 salas de aula novas; e seriam ampliados 16 prédios, com 306 salas de aula 

novas. Sabendo ser impossível resolver o problema dentro de um período administrativo, esse 

plano mínimo foi adotado para tentar atender a 80% da população escolar, com as escolas 

funcionando em 2 turnos (RIOEDUCA, 2014).  

A produção das edificações escolares para o serviço público municipal desse período 

ficou sob a chefia do arquiteto Enéas Trigueiro Silva que elaborou alguns modelos de 
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escolas25, sendo o Tipo Mínimo, com 03 salas de aula comuns, um ateliê e uma oficina 

(construídas em regiões de reduzida população escolar); o Tipo Nuclear, com 12 salas de aula 

comuns, salas para administração, secretaria e biblioteca de professores; o Tipo Platoon, com 

12, 16 e 25 salas de aula comuns, além de salas especiais para auditório, biblioteca, recreação, 

jogos, Música, Ciências, Desenho e Artes Industriais. Todas essas escolas assemelhavam-se 

também por sua filiação ao modernismo arquitetônico que se consolidava no Rio de Janeiro, 

na época (SISSON, 1990). 

No modelo Platoon, a Escola Argentina (ver figuras 2, 3 e 4 a seguir), em Vila Isabel, 

é um exemplo das ideias de Anísio Teixeira tanto do ponto de vista pedagógico como também 

arquitetônico, pois, suas salas não pertenciam a turmas específicas, quer dizer, não havia 

somente uma turma ocupando uma sala, os alunos circulavam pela escola em pelotões (dando 

nome ao modelo de escola) para ocupar seus espaços conforme o planejamento pedagógico e 

o horário das aulas (RIOEDUCA, 2014).  

Assim, conforme Castro (2009), o projeto arquitetônico foi incorporando novos 

elementos no espaço escolar onde antes figuravam somente salas de aula e áreas 

administrativas, passando a ter laboratórios, auditórios, teatro, sala de arte, quadra esportiva, 

biblioteca, setor para administração e serviços e também gabinete médico e dentário, 

mostrando-se ainda mais próximo ao modelo desenvolvido nos CIEPs.  

 

 
Figura 2 – Maquete da E. M. República Argentina (tipo Platoon, 25 salas) 

Fonte: SME-RJ 

 

                                                 

25
 Segundo a arquiteta Rachel Sisson esses prédios escolares se dividiam em 5 tipos conforme a quantidade de 

salas, nomeados de tipo Mínimo, Nuclear e Platoon, e ainda os tipos Especial e Parque. Em relação aos dois 

últimos, foi construída a Escola Municipal Machado de Assis em Santa Teresa, do tipo Especial e a Escola 

Municipal Dom Aquino Correa, originalmente seria uma Escola Parque. Além disso, o tipo Nuclear teria 12 

salas de aula, mas foi construída a Escola Municipal Portugal desse tipo com 8 salas de aula.  
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Figura 3 – E. M. República Argentina  

Fonte: SME-RJ 

 

 
Figura 4 – Planta baixa da E. M. República Argentina 

Fonte: Manual para Elaboração de Projetos de Edifícios Escolares na Cidade do Rio de Janeiro 

 

O projeto de uma instituição educacional prevê determinados espaços para 

determinadas funções, inclusive, conforme a necessidade de metragem para cada utilização. 

Há, no projeto dos CIEPs, por exemplo, salas de aulas, administração, refeitório, cozinha, 

centro médico, biblioteca (atualmente chamada de sala de leitura), salão polivalente com 

vestiários (o ginásio esportivo) e residência de alunos (RIBEIRO, 1986). Até salas para aulas 

de reforço são previstas, de tamanho menor que as salas de aula, já considerando que há 

menos alunos necessitando de reforço do que de aulas regulares.  

Supõe-se que edifícios escolares projetados para funcionamento em tempo integral 

devam prever espaços adequados para comportar tal funcionamento, entretanto, além dos 

CIEPs, que foram projetados para isso, e das Escolas de Anísio Teixeira, no modelo Platoon, 

que seriam compatíveis a esse propósito, talvez as Escolas do Imperador também estivessem 

aptas a abrigar o horário estendido, principalmente por suas dimensões e divisões do espaço. 
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Dentre as que ainda subsistem como instituição escolar, a atual E. M. Gonçalves Dias, que 

integra a Rede Pública Municipal, na 1ª CRE, chamava-se Escola Municipal São Cristóvão, 

da freguesia de São Cristóvão, no nº 19 do Campo de São Cristóvão26, e teve sua pedra 

fundamental assentada pelo Imperador em dezembro de 1870, sendo inaugurada em 25 de 

outubro de 1872 e, após completamente mobiliada, foi doada ao Estado no ano seguinte. Seu 

nome foi trocado para Gonçalves Dias na década de 1920 em homenagem ao poeta romântico 

brasileiro. Foi tombada pelo Decreto de tombamento n° 9.414 de 21 de junho de 1990 

(RIOEDUCA, 2014). Antes disso, em 1982, passou por uma reforma na qual, além da 

subdivisão dos espaços internos com suas salas de aula superdimensionadas, teve um segundo 

pavimento acrescentado ao corpo central do edifício, mantendo-se o frontão que sustenta as 

armas da cidade (SISSON, 1990).  

 

       
   Figura 5 – Escola Municipal São Cristóvão                         Figura 5A - atual E. M. Gonçalves Dias 

Fonte: SME-RJ               Fonte: Google Imagens 

 

O atual Colégio Estadual Amaro Cavalcanti, em funcionamento na Rede Estadual de 

Ensino, era a Escola Municipal da Freguesia da Glória que teve sua pedra fundamental 

assentada em dezembro de 1870, tendo sido inaugurada em 10 de abril de 1875. Foi 

construída na antiga Praça Duque de Caxias, atual Largo do Machado, com recursos públicos. 

Em seu projeto previa-se a instalação de escolas separadas para meninos e meninas, uma 

biblioteca popular e habitação para professores. Para isso, foi erguido um prédio com três 

corpos de dois pavimentos, o corpo central recuado, um pátio ajardinado e mais de 2.000 m² 

de área construída (SISSON, 1990). Em 16 de fevereiro de 1963, pelo Decreto 1.522, a escola 

mudou seu nome para Colégio Estadual Amaro Cavalcanti, em homenagem a Amaro 

Cavalcanti Soares de Brito, Prefeito da Cidade de 15 de janeiro de 1917 a 15 de novembro de 

                                                 

26
 O Campo de São Cristóvão, em 1866, passou a se chamar Praça D. Pedro I, com a Proclamação da República, 

Praça Marechal Deodoro, para depois voltar ao nome original - Campo de São Cristóvão.  

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=yMURT1EsyCFBhM&tbnid=BgCyXjI_FGmTCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://professorbrunoguimaraes.blogspot.com/2010/04/goncalves-dias-melhores-virao.html&ei=At0sUor0OIHW9AS3vYGACA&bvm=bv.51773540,d.eWU&psig=AFQjCNEQfR0Hf_9R9oGzu52tOWgYRwJ8bg&ust=1378758236272155
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1918. Devido a sua grande área construída, instalações como biblioteca e pátio utilizável para 

recreio e prática de esportes, essa escola poderia também funcionar em horário integral.  

 

                  
          Figura 6 – E. M. da Freguesia da Glória                Figura 6A - atual  

    Fonte: Google Imagens            Colégio Estadual Amaro Cavalcanti 

        Fonte: Google Imagens 

 

Por outro lado, há conjuntos de escolas cujos projetos arquitetônicos não só não 

previam a permanência de alunos por longos períodos de tempo, como não seriam facilmente 

adaptáveis para essa ocupação. Nesses casos, incluem-se, por exemplo, as Escolas tipo FOM e 

algumas Escolas da Primeira República. 

As Escolas tipo FOM receberam esse nome por causa da Fundação Otávio Mangabeira 

(FOM) fundada na gestão do Governador Carlos Lacerda (1961/1965), no antigo Estado da 

Guanabara, que tinha como objetivo viabilizar obras sociais por meio do patrocínio 

conseguido junto à iniciativa privada. Seus projetos visavam exclusivamente a construção de 

escolas de 1º grau, dentro do programa de reestruturação e expansão do ensino básico, para 

acabar com o déficit escolar existente no Estado. A fundação ligava-se diretamente ao 

governo do Estado, sem, porém, estar subordinada à Secretaria Estadual de Educação. Essas 

escolas construídas pela Fundação, posteriormente passaram para a Rede Municipal do Rio de 

Janeiro (EHRLICH, 2002). 

Os arquitetos Jacques Jayme Hazam e Luiz Paulo Fernandes Conde faziam parte da 

equipe técnica da fundação e criaram escolas buscando soluções que visavam à economia de 

execução, à versatilidade da implantação em diversos tipos de terrenos e à rapidez na 

construção. Uma Escola FOM era construída no tempo recorde de 14 dias, para durar cinco 

anos e deveriam ser substituídas gradativamente por escolas de construção convencional 

(EHRLICH, 2002). No entanto, apesar de terem sido planejadas para serem temporárias, das 

42 unidades escolares construídas nesse tipo, atualmente ainda existem 35 funcionando 

(RIOEDUCA, 2014). Por serem escolas, geralmente, pequenas em área edificada e 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4qFlZ9i47QCzfM&tbnid=Aq7alZO10fGbfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.brasilcult.pro.br/cartofilia/escolas/escolas03.htm&ei=8ectUo_SNpS29gTzloEw&bvm=bv.51773540,d.eWU&psig=AFQjCNGgmw2EIj_ooosunohrmv_o7iyhjg&ust=1378826604840112
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=54kuW5ploAjyvM&tbnid=sWeI3kOavZzGvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=887746&page=4&ei=UvgsUojpH4vm8wSLuIGYAw&bvm=bv.51773540,d.eWU&psig=AFQjCNF_KQCIcGJz9nTHMyofDJyC94CG1A&ust=1378765248035451
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implantadas em terrenos menores, além de sua precariedade construtiva, não deveriam ser 

utilizadas para o horário integral.  

 

                       
Figura 7 - E. M. Edna Poncioni Ferreira     Figura 8 – E. M. Goethe 
Fonte: cce-cetrio.blogspot.com                   Fonte: Google Imagens  

 

As Escolas da Primeira República surgiram de um esforço para se difundir a educação 

como meio de progresso da nação, quando muitas discussões levaram a um modelo de 

educação que passaria a ser definitivo, o das Escolas Seriadas, em oposição ao que ainda se 

apresentava no final do século XIX, com a educação primária pública ocupando diversos tipos 

de escolas, com um professor e uma classe onde havia alunos de diferentes níveis de 

escolarização. A educação pública evoluiu muito pouco no início da República até a década 

de 1920, quando uma grande reforma no sistema educacional foi feita pelos seguidores da 

Escola Nova (RIOEDUCA, 2014). 

Esse conjunto das escolas da Primeira República, em relação à sua arquitetura, pode 

ser dividido em dois momentos, sendo o primeiro compreendido entre os anos de 1889 e 1926 

em uma nova fase que trouxe variedade de estilos tanto entre os diferentes prédios como em 

um mesmo prédio, chamado de ―ecletismo republicano‖, agrupando as escolas em um 

conjunto mais pelos anos em que foram construídas e pela sua ―inserção harmoniosa numa 

dada vizinhança‖ (SISSON, 1990); e o segundo momento, incluído entre os anos de 1926 e 

1930 (ano da Revolução), refere-se à administração do Prefeito Prado Junior, quando houve 

uma ruptura em relação às tendências arquitetônicas das escolas públicas de primeiro grau do 

Rio de Janeiro, em uma política educacional que não só valorizava a função social da escola 

como tinha um cunho nacionalista, levando as escolas de ensino público a adotar o estilo 

neocolonial, com toques hispânicos, na forma do ―missões-neocolonial‖ (SISSON, 1990).  

Algumas escolas do período do ―ecletismo republicano‖, como a Prudente de Moraes, 

a Estácio de Sá, a Alberto Barth, a Tiradentes e a Deodoro apresentam afinidades 

arquitetônicas, entre elas o fato de não possuírem afastamento frontal nem pátio ou local para 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisjJLi8vbLAhXBE5AKHUmMAPQQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fcce-cetrio.blogspot.com%2F2012%2F05%2Fprojeto-caminho-da-escola_22.html&bvm=bv.118443451,d.Y2I&psig=AFQjCNFaPKXQdo18RHr3zBwiG3Oy1-M30w&ust=1459925048843130
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educação física (SISSON, 1990), o que dificulta a implantação do horário integral por não 

diversificar as opções de atividades oferecidas aos alunos.  

 

    
    Figura 9 - E. M. Prudente de Moraes    Figura 10 - E. M. Alberto Barth 

Fonte: Google Imagens - www.panoramio.com             Fonte: SME-RJ 

 

 

         
          Figura 11 - E. M. Deodoro                 Figura 12 - E. M. Tiradentes 

Fonte: Google Imagens - www.flickr.com         Fonte: Google Imagens - frags.wiki 

   

 

Já as escolas do segundo período (1926 a 1930), em estilo ―missões-neocolonial‖, 

deixaram de seguir os modelos clássicos europeus para abraçar as tradições do passado luso-

brasileiro, resultando em prédios escolares bem planejados, bem acabados, localizados, 

geralmente, em centro de terreno e buscando atender as áreas carentes da cidade, como por 

exemplo, a E.M. Sarmiento, na Rua 24 de Maio, 941 no Engenho Novo, inaugurada em 1929, 

a E.M. Uruguai na Rua Ana Néri, 192 em São Cristóvão, inaugurada em 17 de julho de 1930 

e a E. M. Estados Unidos na Rua Itapiru, 453 no Catumbi, inaugurada em 1929 (SISSON, 

1990). Essas escolas, em relação ao seu espaço, comportariam melhor a jornada estendida.  

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSy7nL8_bLAhXIDpAKHcPMAfcQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.panoramio.com%2Fphoto%2F52439460&bvm=bv.118443451,d.Y2I&psig=AFQjCNHqUFYExLMxJicv5mIQV9zhH7qsNQ&ust=1459925264002293
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi01rXF8vbLAhXBHZAKHZXFAigQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2F24408950%40N04%2F7889984196&bvm=bv.118443451,d.Y2I&psig=AFQjCNHMVVnpVQVIsgpUJtGIldgN6N2Iew&ust=1459924988397029&cad=rja
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYo-Kr8vbLAhUDUZAKHRb3BKQQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Ffrags.wiki%2Findex.php%3Ftitle%3DMonumento_a_Tiradentes&psig=AFQjCNHNS1DW-loJ0gKwXA24REj5X5jMAA&ust=1459924934674976
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lrCYUeSVRyCsVM&tbnid=sGbAz-lTDJGUaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.panoramio.com/photo/52439460&ei=J3pAUvnlKYWA9gSokoFo&bvm=bv.52434380,d.eWU&psig=AFQjCNEi8GFjyOG2TKFiEfu4QYJRQ6u6Rw&ust=1380043651821182
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=veKHdG2ZaHs-dM&tbnid=USAbksShiygEOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.flickriver.com/places/Brazil/Rio+de+Janeiro/Rio+de+Janeiro/Deodoro/search/&ei=IoNAUo25GY_a8ATk_IDoCQ&bvm=bv.52434380,d.eWU&psig=AFQjCNEo_ah3Sgh6U3ZfySpov0VvEypRmA&ust=1380045933030144


38 

 

 

              
         Figura 13 – E. M. Sarmiento         Figura 14 – E. M. Uruguai 

     Fonte: SME-RJ                Fonte: SME-RJ 

 

 
Figura 15 – E. M. Estados Unidos 

     Fonte: SME-RJ 

 

Em relação ao horário integral, atingido por meio da ampliação da jornada escolar, é 

difícil não pensar que essa permanência / confinamento dos alunos por um período mais longo 

nas escolas lembre a descrição que Foucault apresenta no capítulo intitulado ―Panoptismo‖, 

sobre as medidas de controle e disciplina necessárias quando se declarava a peste em uma 

cidade no século XVII (2011). São regras muito parecidas com as de uma escola, como de 

―um policiamento espacial estrito‖ que inclui o fechamento (em salas de aula), proibição de 

sair, divisão do espaço (em salas, andares etc.) com um vigia (ou inspetor ou agente educador) 

para cada setor, se for absolutamente necessário sair, isso deve ser feito em turnos para se 

evitar o encontro, como as turmas que tem horários diferenciados para almoço e recreio. ―A 

inspeção funciona constantemente. O olhar está alerta em toda parte‖ (FOUCAULT, 2011, p. 

186).  E  

 

esse espaço fechado, recortado, vigiado em todos os seus pontos, onde os indivíduos 

estão inseridos num lugar fixo, onde os menores movimentos são controlados, onde 

todos os acontecimentos são registrados, [...] isso tudo constitui um modelo 

compacto do dispositivo disciplinar. (FOUCAULT, 2011, p. 187-188).  
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Nas escolas, vê-se a distribuição em classes e destas em salas, muitas delas com 

aberturas de vidro nas portas27 para permitir a visão do seu interior, e todo e qualquer 

acontecimento fora da rotina é registrado no livro de ocorrências da direção, para que todos 

possam ter conhecimento, se desejarem.   

No que diz respeito a esse controle e disciplina, pode-se dizer que, diferente do que 

descreveu Foucault, hoje, a doença a ser controlada não é mais a peste, mas o assustador e 

virulento baixo índice de desenvolvimento da educação básica – IDEB – e os doentes são os 

alunos e os professores, considerados responsáveis por esses índices.  

Do controle da peste, feito em um espaço urbano – a cidade, Foucault parte para o 

controle do indivíduo no espaço da arquitetura. É quando fala sobre o Panóptico de Bentham, 

uma construção em forma de anel, com uma torre central para observação. Esse prédio do 

anel é formado por celas, todas com duas janelas, uma para a parte externa e a outra para o 

interior, de frente para a torre. As janelas permitem a luz atravessar a cela, facilitando a visão 

do que lá acontece. ―Basta então colocar um vigia na torre central, e em cada cela trancar um 

louco, um doente, um condenado, um operário ou um escolar.‖ (FOUCAULT, 2011, p. 190). 

Esse dispositivo organiza o espaço de forma que se possa ver sem parar. Entretanto, quem 

está em cada uma das celas, vê apenas a torre central, sem ver os vizinhos porque há uma 

parede de separação. Isso garante a ordem. Se os ocupantes forem crianças, ―não há ‗cola‘, 

nem barulho, nem conversa, nem dissipação.‖ (FOUCAULT, 2011, p. 190).   

Também não se vê o interior da torre central porque além de persianas nas janelas, há 

por dentro separações em ângulo reto e um jogo de biombos para evitar que qualquer 

claridade permita perceber movimento na sala de vigia. Assim, os ocupantes do anel 

periférico sempre são vistos, mas nunca vêem e o ocupante da torre central vê sempre sem 

nunca ser visto. A estrutura do panóptico pode ser mais bem entendida a partir das figuras 16, 

17 e 18 a seguir, mostrando respectivamente planta e corte do projeto idealizado por 

Bentham; o interior de uma prisão nos Estados Unidos com uma torre central e celas dispostas 

em círculo voltadas para a torre; e a vista de uma prisão francesa também construída segundo 

o modelo panóptico.  

 

                                                 

27
  No projeto original dos CIEPs as portas eram lisas, sem aberturas de vidro. Atualmente, em alguns deles essa 

modificação foi incluída.  
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Figura 16 – J. Bentham. Planta do Panopticon (The Works of Jeremy Bentham, ed. Bowring, t. IV, p. 172-173). 

Fonte: FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

 

 

 

 
Figura 17 – Interior da Penitenciária de Stateville, Estados Unidos, século XX.  

Fonte: FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 
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Figura 18 – Prisão de Petite Roquete.  

Fonte: FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

 

 

A interpretação que se tem atualmente do dispositivo panóptico são as inúmeras 

câmeras distribuídas por toda parte. Do século XVIII para o século XXI, o Panóptico está 

prestes a entrar nas salas de aula, seja para vigiar os alunos ou os professores. Por enquanto, o 

dispositivo está presente na forma de câmeras somente nas áreas comuns das escolas, talvez 

não de todas, mas certamente, em espaços tão gigantescos quanto os de CIEPs (são 6.800 m² 

de área construída) tornaram-se necessárias. Quando os CIEPs foram pensados, eram 

previstos 8 inspetores de alunos para cobrir toda essa área (RIBEIRO, 1986, p. 151). O cargo 

foi extinto da Rede Pública de Ensino do Município do Rio de Janeiro, atualmente há o agente 

educador, sendo apenas um por escola, e os corredores e outras áreas deixariam de ser 

fiscalizados se não fossem as câmeras que vêem sem que se saiba quem está vendo ou mesmo 

se alguém está vendo. É o dispositivo panóptico em funcionamento e atualizado ao longo dos 

séculos. Até mesmo em relação às inspeções aleatórias ele atende, pois ainda permite que 

qualquer membro da sociedade tenha direito de constatar com seus olhos (nas telas do circuito 

interno de TV) como funcionam as escolas, como se comportam seus filhos no recreio, no 

refeitório etc.  

O sonho de Bentham, no século XVIII, era fazer de sua instituição disciplinar, seu 

Panóptico, ―uma rede de dispositivos que estariam em toda parte e sempre alertas, 

percorrendo a sociedade sem lacuna nem interrupção.‖ (FOUCAULT, 2011, p. 197).  Em 

1948, George Orwell escreveu o romance futurista ―1984‖ sobre uma sociedade 

completamente vigiada pelo ―Grande Irmão‖, que a todos via; era uma crítica a regimes 

totalitários e a esse controle. No século XXI, as pessoas já nem percebem o quanto são 

vigiadas por Panópticos, Grandes Irmãos (ou Big Brothers), ou simples câmeras espalhadas 
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por toda a parte, junto a carinhas sorridentes com os famosos dizeres ―Sorria, você está sendo 

filmado‖, realizando o sonho de Bentham. Só não se sabe quanto tempo vai demorar até que 

todas as salas de aula recebam seus dispositivos Panópticos.  

Todavia, antes de encerrar este debate sobre a utilização do espaço na escola, caberia, 

a título de ilustração, apresentar um exemplo do Panóptico de Bentham atualizado na 

arquitetura de uma das Escolas da Primeira República, destacando o que Frago e Escolano 

(1998), dizem a respeito da arquitetura escolar 

 

A arquitetura escolar é também por si mesma um programa, uma espécie de discurso 

que institui na sua materialidade um sistema de valores, como os de ordem, 

disciplina e vigilância, marcos para a aprendizagem sensorial e motora e toda uma 

semiologia que cobre diferentes símbolos estéticos, culturais e também ideológicos. 

(FRAGO; ESCOLANO, 1998, p. 26) 

 

 Assim se apresenta a Escola Municipal Floriano Peixoto, localizada na Praça 

Argentina, número 20 em São Cristóvão, que começou a funcionar em 25 de junho de 1922 

por iniciativa do grêmio Floriano Peixoto quando adquiriu a casa onde residiu o antigo 

presidente, transformando-a em escola, cujo projeto, bastante original e curioso, é do arquiteto 

Alfredo Burnier. Segundo Raquel Sisson, o prédio possui, em arquitetura eclética, um ―plano 

panóptico, de tipo aplicado sobretudo em prisões com módulos formados por octógonos 

irregulares comunicando-se com um corpo central por meio de passarelas cobertas‖ (SISSON, 

1990, p. 70). Sua planta (figura 19 A) assemelha-se a da prisão francesa de Petite Roquete 

(figura 18), mostrando mais uma vez o quanto escola e prisão se aproximam quanto a suas 

concepções de controle e disciplina traduzidos na materialidade de suas arquiteturas.  

 

 
Figura 19 - E. M. Floriano Peixoto - vista dos módulos octogonais 

Fonte: Google Imagens 

 

http://epf.rioeduca.net/crep/escola-primeira-rep/floriano_peixoto.htm
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dmDehmy3JITh1M&tbnid=UzjrhoqWGZoqsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1459433&ei=p4xAUrqmMYve8ATuvoHIDA&bvm=bv.52434380,d.eWU&psig=AFQjCNF0w8kvpmfuznsErW1pnGykbO4Ptw&ust=1380048412673892
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Figura 19A – E. M. Floriano Peixoto vista de cima 

Fonte: Google Earth 

 

Os conjuntos de prédios escolares foram descritos e os seus espaços examinados de 

acordo com uma possível utilização em tempo integral, assim como foram ponderados 

aspectos relativos à vigilância e à disciplina nesses ambientes. No próximo capítulo, aponta-se 

o holofote novamente para os CIEPs, não mais para olhar sua arquitetura como modelo para a 

ocupação em horário integral e compará-los com outros espaços, mas para descrevê-los em 

seus trinta anos e na época de sua inauguração.  
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2 NA SALA DE LEITURA: CIEPs NA ESTANTE 

 

 

Este capítulo recebe o título de ―Na sala de leitura – CIEPs na estante‖, por ter como 

objetivo colocar os CIEPs em exposição, como na estante de uma sala de leitura, para 

apresentá-los em dois momentos de sua história separados por trinta anos. Esses dois 

momentos foram selecionados como consequência de uma data – 8 de maio, de um 

acontecimento relacionado a ela – a festa realizada na escola e do relato a partir do que foi 

celebrado, tanto em 1985 quanto em 2015. 

Por ocasião do trigésimo aniversário de inauguração do primeiro CIEP, o jornal O 

GLOBO dedicou, ao tema, uma página da edição do dia 30 de maio de 201528, publicando 

uma matéria29 na seção Sociedade sob o título ―Cieps, 30 anos depois‖. A partir desse material 

foram levantadas questões relativas aos CIEPs, à educação integral e à educação em tempo 

integral, assim como ao tempo e ao espaço escolar, dando início à análise de um material 

bastante heterogêneo. 

Essa publicação de O GLOBO mostrou-se um terreno fértil para a análise por referir-

se aos CIEPs e ao mesmo tempo remeter a diversos documentos tanto do âmbito federal 

quanto do municipal da cidade do Rio de Janeiro que regulam a ampliação do tempo e do 

espaço escolar, e por trazer ao debate essas questões da Educação tão discutidas no momento 

atual. Além disso, a escolha em trabalhar com um material da mídia impressa de grande 

circulação se justifica, segundo Pachi Filho (2011), por ser ele ―um lugar legitimado 

socialmente e de produção de um discurso de formação de opinião, que se expande no espaço 

público‖ (PACHI FILHO, 2011, p. 2).  

A leitura da matéria jornalística direciona a análise ao Livro dos CIEPs, como 

referência para o Projeto CIEP, e este conduz a uma discussão político-pedagógica sobre 

como a educação integral está sendo vista nessas primeiras décadas do século XXI, com base 

em diferentes documentos.  

Esses diferentes elementos: textos (matéria jornalística, decreto, leis etc.), instalações 

arquitetônicas (o espaço escolar) etc. constituem (e se relacionam em) uma rede em torno, 

principalmente, da temática da ampliação da jornada escolar e também da ampliação dos 

                                                 

28
  Reprodução da Página 32 do Jornal O GLOBO edição impressa, de 30 de maio de 2015, matéria ―Cieps, 30 

anos depois‖ no ANEXO 3.  
29 ―Matéria‖, segundo Lage (1993), é o que é publicado ou se destina a ser publicado em veículo de 

comunicação. A seguir, na primeira seção deste capítulo, expõem-se os motivos pelos quais se considera o 

gênero desta publicação como ―matéria jornalística‖.  
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espaços, o que remete à educação integral e aos CIEPs. Recorre-se aqui, então, ao que 

Foucault chama de dispositivo, conforme apresentado por Fanlo (2011), que é essa rede 

formada por um conjunto heterogêneo que compreende discursos, instituições, instalações 

arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 

proposições filosóficas, morais, filantrópicas; enfim, elementos que pertencem tanto ao dito 

quanto ao não dito. Segundo Deleuze, o dispositivo para Foucault é uma espécie de novelo ou 

meada, um conjunto multilinear. É composto por linhas de natureza diferente que não 

abarcam nem delimitam sistemas homogêneos por sua própria conta (o objeto, o sujeito, a 

linguagem), mas seguem direções diferentes, formam processos sempre em desequilíbrio, e 

essas linhas tanto se aproximam como se afastam uma das outras (DELEUZE, 1990, p. 1). 

O trabalho de desfazer o emaranhado das linhas de um dispositivo é como ―traçar um 

mapa, cartografar, percorrer terras desconhecidas‖ (DELEUZE, 1990, p. 1). Deve-se estar 

inserido nessas linhas que compõem o dispositivo, mas que também o atravessam e o 

arrastam para diferentes direções.  

Parte-se, então, da matéria sobre os 30 anos dos CIEPs, para depois analisar outros 

elementos dessa rede, desse dispositivo de utilização / ampliação do tempo e do espaço 

escolar, considerando-se que é da natureza de certos documentos o diálogo explícito entre si, 

não sendo possível analisar uns sem fazer referência aos outros.  

A análise dessa publicação de O GLOBO é feita no capítulo 3 – ―Na sala de aula: 

educação integral e em tempo integral‖; este capítulo 2, que representa o estudo na sala de 

leitura, subdivide-se em duas seções que focalizam os CIEPs em seus 30 anos e em sua 

inauguração. Na seção ―2.1 ‗CIEPs, 30 anos depois‘‖, dividida em duas subseções, parte-se 

do título da publicação do jornal O GLOBO sobre essa data de celebração dos CIEPs para 

trazer, primeiro, uma descrição dessa matéria jornalística em ―2.1.1 Na matéria de jornal‖ e 

depois, um detalhamento das unidades escolares da rede pública do Município do Rio de 

Janeiro, incluindo os CIEPs, em ―2.1.2 Na rede municipal RJ‖. Na seção ―2.2 CIEPs, 30 anos 

atrás‖ promove-se uma volta no tempo para se apresentar os CIEPs de 1985, começando pelo 

panorama do Brasil da época em ―2.2.1 Surgimento – cenário histórico e político‖, depois o 

Projeto CIEP na subseção ―2.2.2 Implantação – características do Projeto Pedagógico‖ e por 

fim, sua arquitetura em ―2.2.3 Construção – descrição do Projeto arquitetônico‖.  
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2.1 “CIEPs, 30 anos depois” 

 

No dia 8 de maio de 2015, os CIEPs completaram 30 anos festejados com o 

aniversário do CIEP Presidente Tancredo Neves, o primeiro deles a ser inaugurado 

oficialmente. A escola organizou uma festa comemorativa à data no dia 29 de maio de 2015. 

Diferente de maio de 1985, quando o Presidente da República José Sarney compareceu à 

inauguração e a mídia esteve representada por diversos jornais30, nesse evento, só esteve 

presente o jornal O GLOBO31 que dedicou uma página inteira ao tema no dia seguinte, sob o 

título ―CIEPs, 30 anos depois‖.  

Com o mesmo título da matéria de jornal, o objetivo desta seção, dividida em duas 

subseções, é retratar os CIEPs três décadas após sua inauguração. Para isso, toma-se a 

publicação de O GLOBO como ponto de partida, fazendo sua descrição a partir do conceito de 

gênero do discurso (MAINGUENEAU, 2005), para, em seguida, mostrar a configuração da 

Rede Pública do Município do Rio de Janeiro, incluindo-se os CIEPs.  

 

2.1.1 Na matéria de jornal 

 

Esta subseção ocupa-se em descrever a matéria de O GLOBO, que integra o material 

de análise deste trabalho, vista como gênero de discurso do tipo jornalístico. No capítulo 

referente à análise, os tipos e gêneros discursivos são abordados de forma mais extensa ao se 

apresentar a cena de enunciação.  

A edição de O GLOBO do dia 30 de maio de 2015 apresenta-se em duas versões: uma 

do jornal impresso32 e outra do jornal digital33 (oglobo.com). Quanto a essas ―versões‖, 

                                                 

30
 Reprodução das páginas dos 4 principais jornais do Brasil, do dia 9 de maio de 1985, sobre a inauguração do 

primeiro CIEP no ANEXO 4. 
31 Apesar de não se constatar a presença de jornalistas de outros jornais na escola no dia da comemoração, foi 

feita uma pesquisa na internet, em outros jornais de circulação no Rio de Janeiro, como O DIA, EXTRA e Jornal 

do Brasil, por informações acerca dos trinta anos de inauguração dos CIEPs. Por meio de uma busca no site de 

cada um dos jornais e outra mais geral, com as entradas ―CIEP‖ e ―CIEP, 30 anos‖, nada foi encontrado. Essa 

busca remeteu ao Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ), do dia 1º de julho de 2015, com a 

discussão do projeto de lei 3157/2010, de autoria do Deputado Wagner Montes, ―que determina o tombamento 

por interesse histórico, artístico e cultural, como patrimônio arquitetônico e cultural do Estado do Rio de Janeiro 

de todos os Centros Integrados de Educação Pública – CIEPs, administrados pelo Estado do Rio de Janeiro.‖ 

(DOERJ, 2015).  
32

 Reprodução da Página 32 do Jornal O GLOBO edição impressa, de 30 de maio de 2015, matéria ―Cieps, 30 

anos depois‖ no ANEXO 3.  
33

 Reprodução da página do Jornal O GLOBO edição digital, de 30 de maio de 2015, matéria ―Trinta anos 

depois, professores que foram do Ciep falam dos desafios da educação integral‖ no ANEXO 5 e reprodução da 

Página do Jornal O GLOBO edição digital, de 30 de maio de 2015, matéria ―Prefeitura do Rio quer ensino o dia 

todo na rede até 2020‖ no ANEXO 6.  
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quando Maingueneau (2005) aborda a relação entre mídium e discurso, defende que se 

reserve ―um lugar importante ao modo de manifestação material dos discursos, ao seu 

suporte, bem como ao seu modo de difusão: enunciados orais, no papel, radiofônicos, na tela 

do computador etc.‖ (MAINGUENEAU, 2005, p. 71). Acrescenta que ―o mídium não é um 

simples ‗meio‘ de transmissão do discurso, [...] um instrumento para transportar uma 

mensagem estável: uma mudança importante do mídium modifica o conjunto de um gênero de 

discurso‖ (MAINGUENEAU, 2005, p. 72). O autor considera que suportes diferentes 

constituem gêneros diferentes; para ele, um debate político na televisão é um gênero 

completamente diferente de um debate realizado em uma sala para um público de ouvintes 

presentes. Da mesma forma, uma matéria em jornal impresso difere da matéria em jornal 

virtual; leitores de jornais impressos e de jornais virtuais criam diferentes expectativas no que 

se refere a maneiras diversas de interagir com sua leitura, de acordo com as características de 

cada gênero. No que diz respeito ao ―conteúdo da informação‖ nos dois meios, numa primeira 

leitura deparamo-nos com poucas diferenças; elas se situam basicamente na diagramação34
 das 

páginas (no papel e no meio eletrônico) – ordenação das imagens, e nos títulos e subtítulos 

das matérias e nas legendas das fotos.  

Neste trabalho, optou-se por considerar o gênero apresentado no jornal como 

―matéria‖, seguindo a classificação de Lage (1993), na qual ―matéria‖ é o que é publicado ou 

se destina a ser publicado em veículo de comunicação (LAGE, 1993). Outras designações 

foram buscadas para o gênero em questão, mas conforme Medina (2001), ao lembrar o 

professor Marques Melo, a classificação dos gêneros jornalísticos pode ser o maior dilema 

para aqueles que estudam jornalismo nas universidades brasileiras. Sendo assim, ao consultar 

diferentes classificações e não encontrando uma entrada que melhor definisse o gênero da 

publicação de O GLOBO, decidiu-se pelo termo mais amplo – matéria.  

Dessa forma, tem-se o gênero matéria, no suporte jornal, divulgada nos modos de 

difusão papel e computador; e em seguida, expõe-se breve descrição dessa publicação 

jornalística apontando as diferenças observadas nos dois modos de difusão. 

No jornal impresso, logo na primeira página daquela edição (na capa do jornal), há 

uma pequena coluna à esquerda com chamadas das diferentes matérias contidas naquela 

edição, dentre elas, em letras pretas e pequenas, ―Cieps, 30 anos depois‖, acompanhada do 

enunciado ―Escolas idealizadas por Darcy Ribeiro completam três décadas e inspiram debate 

sobre ensino integral. PÁGINA 32.‖, conforme figuras 20 e 20 A, a seguir.   

                                                 

34
 ―Diagramação‖ é a distribuição gráfica do material (composição, ilustrações, títulos, etc.) nas páginas de uma 

publicação, conforme padrões estéticos determinados e orientação editorial. (LAGE, 1993). 
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Figura 20 – Capa da edição impressa de     Figura 20 A – Detalhe da capa do jornal 

O GLOBO de 30 de maio de 2015 mostrando a chamada para a matéria 

―Cieps, 30 anos depois‖ 

 

Na página 3235, destinada à seção36 Sociedade no alto, em um retângulo de fundo azul, 

com letras brancas, lê-se ―Sociedade‖ e abaixo deste, em caixa alta, com fonte de tamanho 

pequeno, sem destaque como negrito ou itálico, ―CIEPS, 30 ANOS DEPOIS‖. Na terceira 

linha, ocupando toda a extensão da página, com fonte de tamanho grande, sem caixa alta, mas 

em negrito, o título da página ―Refazendo a lição de casa‖ e o subtítulo em fonte bem menor 

sem destaques, ―Projeto de Darcy Ribeiro ajuda a refletir sobre o ensino integral, ainda hoje 

um desafio‖.  

A diagramação da página é distribuída da seguinte maneira: a largura total, abaixo do 

subtítulo, é dividida em cinco colunas, sendo que três delas fazem parte de uma matéria e 

duas de outra e há três figuras, a primeira e maior delas ocupa o equivalente a três colunas e 

as outras duas, bem menores, com a largura de duas colunas estão logo abaixo, separadas 

somente pela legenda da primeira. Na primeira coluna à esquerda, que ocupa todo o 

comprimento da folha abaixo do título e do subtítulo, lê-se o nome do autor da matéria maior 

                                                 

35
 Reprodução da Página 32 do Jornal O GLOBO edição impressa, de 30 de maio de 2015, matéria ―Cieps, 30 

anos depois‖ no ANEXO 3.  
36

 ―Seção‖ é a parte de uma publicação ou programa, geralmente, organizada segundo o tema. Parte da redação 

de um veículo. (LAGE, 1993). 
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– Raphael Kapa37 e seu e-mail para contato. O texto é interrompido por um subtítulo – ―Erros 

e acertos do programa são analisados por professores em busca de inspiração‖. Abaixo da 

figura maior, há uma divisão: à esquerda, com duas outras figuras e a continuação do texto e, 

à direita, outro título, em negrito, ―Prefeitura do Rio quer ensino o dia todo na rede até 2020‖, 

com o subtítulo: ―Projeto prevê criar 331 escolas neste modelo até 2016; ex-secretária vê 

erros na iniciativa‖. Como não se vê o nome do autor, supõe-se que essa matéria seja assinada 

pelo mesmo autor da outra dessa página.  

A primeira das três figuras38 mostra a foto de um menino de casaco preto, bermuda 

cinza e tênis, saltando em frente à entrada do prédio do CIEP Presidente Tancredo Neves, 

deixando ver o pátio coberto atrás dele e parte das janelas do primeiro andar da escola. Na 

legenda da figura, lê-se, em negrito, ―Salto para o futuro.39‖, e sem destaque, ―Profissionais 

que trabalharam no começo do projeto são utilizados para pensar como a educação em tempo 

integral pode ser feita para as próximas gerações‖; a segunda figura, abaixo da primeira, 

mostra os arcos do CIEP vistos de dentro do pátio coberto para os fundos da escola, exibindo 

a funcionária Teresinha de Souza encostada na primeira coluna, depois, encostadas nas 

colunas seguintes, sua filha e sua neta. Na legenda, em negrito, ―3 gerações‖ e sem destaque: 

―Teresinha é inspetora do 1º Ciep construído, onde sua filha e neta estudaram‖. Logo abaixo 

da segunda figura, a última, em tamanho um pouco menor, mostra a professora Tania Barbosa 

sentada na sala de um CIEP, com mobiliário original – mesas e cadeiras de ferro com tampo e 

assento revestidos de fórmica bege e bordas pintadas de amarelo, conforme apresentados em 

imagens em O Livro dos CIEPs de Darcy Ribeiro (1986).  

No jornal digital, as matérias são apresentadas em páginas diferentes. A seção 

―Sociedade‖ tem o subtítulo ou subseção ―Educação‖ e o que parece ser o título da publicação 

da página inteira no jornal impresso – ―CIEPS, 30 ANOS DEPOIS‖ não aparece em 

oglobo.com. O título do jornal impresso ―Refazendo a lição de casa‖ encontra-se acessível 

                                                 

37
 Segundo informações do seu perfil na rede profissional Linkedin, Raphael Kapa é ―formando em Bacharelado 

e Licenciatura em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Mestrado pela mesma instituição, 

Bacharel em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Professor de História de Ensino 

Médio no Colégio Andrews e Sion. Também é repórter na Agência Lupa. Trabalhou no Jornal O Globo e na TV 

Band.‖ Disponível em: https://br.linkedin.com/in/raphael-kapa-6714a139. Acesso em: 15.mai.2016.  
38

 Reprodução da Página 32 do Jornal O GLOBO edição impressa, de 30 de maio de 2015, matéria ―Cieps, 30 

anos depois‖ no ANEXO 3. 
39

 ―Salto para o Futuro‖ é o título de um programa de TV, no ar desde 1991, produzido pela TV Brasil, que 

integra a grade da TV Escola (canal do Ministério da Educação). ―É uma das faixas de programação do canal 

dirigida especialmente à formação continuada de professores do ensino fundamental e médio, atendendo também 

a temas de interesse para a educação infantil.‖ (MEC, 2015). O programa se propõe a ―debater diferentes 

tendências no campo da educação e contribuir para a reflexão da prática em sala de aula, utilizando diferentes 

mídias‖ (MEC, 2015). http://portal.mec.gov.br/tv-escola/salto-para-o-futuro. 

https://br.linkedin.com/in/raphael-kapa-6714a139
http://portal.mec.gov.br/tv-escola/salto-para-o-futuro
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como: ―Trinta anos depois, professores que foram do Ciep falam dos desafios da educação 

integral‖, tendo o subtítulo ―Erros e acertos da iniciativa são utilizados em projetos atuais‖ e, 

em outra página, a outra matéria mostra o mesmo título do jornal em papel: ―Prefeitura do Rio 

quer ensino o dia todo na rede até 2020‖ e também subtítulo ―Projeto prevê criar 331 escolas 

neste modelo até 2016; ex-secretária vê erros na iniciativa‖.  

A diagramação também muda conforme o modo de difusão desse gênero jornalístico. 

No meio eletrônico, a primeira matéria se inicia com título e subtítulo, autoria, data e hora da 

publicação e data e hora da atualização, para, em seguida mostrar a figura 1, do menino 

saltando no pátio do CIEP ocupando a largura da página, com a mesma legenda exceto pelo 

trecho em negrito ―Salto para o futuro‖ que foi omitido, mas nesse suporte, dá-se crédito ao 

autor da foto, algo que não acontece na versão impressa. Depois, mostram-se os primeiros 

cinco parágrafos, seguidos pela foto da professora sentada na mesa do CIEP (que no jornal 

impresso é a terceira figura), com a mesma legenda, porém, dessa vez, dando crédito ao 

fotógrafo, seguindo-se mais cinco parágrafos e a foto da família de Teresinha de Souza no 

pátio coberto do CIEP, com a mesma legenda e o crédito da foto, seguidos pelos últimos oito 

parágrafos. 

Após a descrição dessa publicação nas páginas do jornal impresso e do digital, na 

próxima subseção apresenta-se a configuração da Rede Pública de Ensino do Município do 

Rio de Janeiro, incluindo-se os CIEPs. 

 

2.1.2 Na rede municipal RJ 

 

Nesta seção, apresenta-se a configuração das unidades escolares (UEs) na Rede 

Pública do Município do Rio de Janeiro, em 2015, ano de celebração dos trinta anos dos 

CIEPs, mostrando sua organização, sua distribuição na cidade, suas características e seu 

quantitativo. Considera-se importante essa descrição da rede de ensino para que se possa 

observar a proporção de CIEPs em relação às outras U.E.s, assim como conhecer as 

características dos diferentes tipos de U.E.s. 

A SME (Secretaria Municipal de Educação), conforme dados disponíveis em sua 

página na internet, na seção ―Conhecendo a Secretaria‖, datados de 15 de agosto de 2015 

informa que  

 

Cabe à Secretaria de Educação cuidar da Educação Infantil (6 meses a 5 anos); do 

Ensino Fundamental (1° ao 9° ano) e da Educação de Jovens e Adultos do município 

do Rio de Janeiro. (SME, 2015) 
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E descreve a sua rede dizendo que, em números, é uma das maiores da América Latina 

 

Com uma das maiores redes públicas de ensino da América Latina, a SME 

atende 654.454 alunos em 1010 escolas, 247 creches públicas, 218 Espaços de 

Desenvolvimento Infantil e outras 161 creches conveniadas. São mais de 40 mil 

professores. (SME, 2015).
40

 

 

Essas 1475 unidades escolares recebem diferentes denominações conforme suas 

características, objetivos, faixa etária e público atendido (ver Quadro 1) e estão divididas em 

onze Coordenadorias Regionais de Educação (CREs).  

 

Quadro 1 – Unidades escolares da Rede Pública do Município do Rio de Janeiro 

SIGLA NOME QUANTIDADE TURNO 

CIEP Centros Integrados de Educação Pública 10141 

 

(3)42 

integral e 

parcial 

- Escola Bilíngue  integral 

C.M. Creche Municipal 247 integral 

EDI Espaço de Desenvolvimento Infantil 218 integral 

E.M. Escola Municipal 899 integral e 

parcial 

- Centro de Desenvolvimento de 

Educação Integrada 

 

(1)43 

 

- 

CEJA Centro de Educação de Jovens e 

Adultos CEJA - Maré 

 

(1) 

- 

- Escola Bilíngue (5) integral 

GEC Ginásio Experimental Carioca (27) integral 

GENTE Ginásio Experimental de Novas 

Tecnologias Educacionais 

 

(1) 

 

integral 

GEO Ginásio Experimental Olímpico (3) integral 

E.E. Escola Especial Municipal 10 - 

 

 

Nas unidades escolares, o Ensino Fundamental é direcionado aos alunos do 1º ano ao 

9º ano, a partir dos 6 anos completos até 31 de março, e antes dessa idade, os alunos são 

atendidos pelas creches e pelos EDIs – Espaço de Desenvolvimento Infantil, além das U.E.s 

                                                 

40
 Com base no Programa Fábrica de Escolas do Amanhã Governador Leonel Brizola, a Prefeitura do Rio vem 

construindo e inaugurando escolas durante este ano de 2016, o que dificulta a atualização do quantitativo de 

unidades escolares na rede do Município.  
41

 Lista dos CIEPs da Rede Pública de Ensino do Município do Rio de Janeiro no ANEXO 7. 
42

 O número entre parênteses refere-se à quantidade de escolas bilíngues dentro do total de CIEPs.  
43

 Os números entre parênteses referem-se à quantidade de unidades escolares. 
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com turmas de educação infantil, nas quais os alunos são matriculados a partir de 3 anos 

completos até 31 de março do ano de ingresso.  

As 247 creches municipais atendem as crianças dos seis meses até os 3 anos, quando, 

então, atingem a idade mínima para poderem ser matriculados na Educação Infantil das 

escolas regulares; os 218 EDIs (Espaço de Desenvolvimento Infantil), segundo a SME, 

reúnem ―no mesmo ambiente a creche e a pré-escola‖ e atendem crianças de seis meses a 5 

anos e 11 meses, quando ingressam diretamente no 1º ano do Ensino Fundamental.  

Em relação à denominação das escolas que atendem alunos do Ensino Fundamental, 

na lista de Unidades Escolares da SME disponível na sua página da internet, constam três 

formas diferentes de designá-las, uma para os CIEPs, uma para as escolas especiais e uma 

para as outras escolas; para os CIEPs, há a palavra ―CIEP‖ antes do seu nome, enquanto as 

outras escolas trazem a expressão ―Escola Especial Municipal‖ ou ―Escola Municipal‖ no 

início, colocando os CIEPs em um grupo diferenciado de escolas. 

Há um total de 101 CIEPs na Rede Pública do Município funcionando em turno 

integral ou parcial e atendendo alunos dos diferentes segmentos, podendo ser desde a 

educação infantil até os anos finais do Ensino Fundamental.  

Dentre esses 101 CIEPs, três deles são ocupados pelas chamadas Escolas Bilíngues 

(outras cinco estão em Escolas Municipais). Do total de oito dessas escolas, em sete há o 

ensino de inglês e em uma, o de espanhol. Todas essas escolas funcionam em regime de turno 

único, contudo não foi possível encontrar informações detalhadas acerca da quantidade de 

aulas de língua estrangeira que cada turma tem semanalmente nem uma descrição do que é 

uma escola bilíngue; sabe-se apenas que ―Os alunos da educação infantil dedicam cerca de 

três horas do seu dia à aprendizagem na língua inglesa.‖ (SME, 2016), enquanto nas outras 

escolas (não chamadas bilíngues) os alunos do 1º ao 3º ano têm uma aula semanal de língua 

estrangeira, e os do 4º ao 9º ano têm duas aulas. 

Na rede, são 10 Escolas Especiais Municipais cujo objetivo é promover a inclusão 

social de alunos com necessidades especiais conforme informações no blog de uma delas, a 

E.E.M. Maurício de Medeiros, que desenvolve seu trabalho em parceria com o Instituto 

Helena Antipoff44. As outras 9 escolas especiais são: Escola Especial Municipal Ação Cristã 

Vicente Moretti, Escola Especial Municipal Doutor Hélio Pellegrino, Escola Especial 

Municipal Doutor Ulisses Pernambucano, Escola Especial Municipal Francisco de Castro, 

Escola Especial Municipal Marechal Mascarenhas de Moraes, Escola Especial Municipal 

                                                 

44
 O Instituto Municipal Helena Antipoff (IHA) é o órgão da Secretaria Municipal de Educação responsável pela 

Educação Especial nesta Rede Pública de Ensino. (SME, 2015). 
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Maria Montessori, Escola Especial Municipal Marly Fróes Peixoto, Escola Especial 

Municipal Professora Maria Therezinha de Carvalho Machado e Escola Especial Municipal 

Rotary Club. 

Dentre as 899 U.E.s chamadas de Escola Municipal, há ainda uma subdivisão 

distinguindo-as entre si a partir de suas características. Há uma unidade do Centro de 

Desenvolvimento de Educação Integrada45 e uma do CEJA – Maré (Centro de Educação de 

Jovens e Adultos – Maré), segundo o portal Rioeduca, da SME, o CEJA – MARÉ 

 

é a primeira unidade constituída no município do Rio de Janeiro e destina-se a 

pessoas com, no mínimo, 15 anos completos, sem limite máximo de idade, 

interessadas em completar os estudos referentes ao Ensino Fundamental, na Rede 

Pública do Município do Rio de Janeiro. (RIOEDUCA, 2016) 

 

Há também 27 escolas cujo programa é voltado para atender alunos dos anos finais do 

Ensino Fundamental, os GECs – Ginásio Experimental Carioca. 

Como resultado de uma parceria entre a SME, o MEC e algumas organizações como a 

Unesco no Brasil, foi criado um GENTE – Ginásio Experimental de Novas Tecnologias 

Educacionais, com projeto piloto na Escola Municipal André Urani, cuja proposta visa mudar 

o conteúdo, o método e a gestão, sendo uma escola sem turmas, anos ou salas de aulas, onde 

os alunos fazem uso de tecnologia digital e tem um currículo expandido. 

E por fim, três unidades do GEO – Ginásio Experimental Olímpico, que ―com base 

nos eixos metodológicos do Ginásio Carioca‖, atende alunos do 6º ao 9º ano e seu ―tem como 

objetivo dar oportunidade para os alunos com aptidões esportivas desenvolverem seu 

potencial, sem abrir mão de uma educação de excelência‖, com duas horas de prática 

esportiva por dia e obrigação de tirar boas notas para continuar treinando. (RIOEDUCA, 

2015).  

 De acordo com a resolução SME nº 1178, de 02 de fevereiro de 2012, em seu art. 1º, 

IV, ―os Ginásios Experimentais terão carga horária de 8 (oito) horas diárias incluindo recreio, 

refeições, estudo dirigido e eletivas‖. (SME, 2012). 

Em relação à jornada escolar, conforme dados de 2011 da página da SME, havia 114 

escolas com aulas em tempo integral, sendo 58 CIEPs46.  

                                                 

45
 Não foi possível encontrar informações acerca dessa unidade escolar nem na página da SME nem em outras 

páginas pesquisadas na internet.  
46

  Não há dados atualizados em relação a quantidade de escolas em horário integral disponíveis ao público em 

geral, seja na página da SME/RJ, da Prefeitura ou do Rioeduca, entretanto, em março de 2016, foi feito contato 

telefônico com o setor da SME/RJ responsável pelo turno único que informou que, naquele momento, haviam 

em torno de 180 escolas funcionando em turno único na Rede. 
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 Com base nesse perfil da Rede Pública de Ensino do Município do Rio de Janeiro, 

percebe-se que embora os dados referentes à quantidade de escolas em turno único estejam 

desatualizados, 114 U.E.s em horário integral, ou mesmo as 180 confirmadas via telefone, de 

um total de 1475, ainda estão muito distantes de atingir uma das metas da educação a que a 

Prefeitura se comprometeu em seu Plano Estratégico 2013-2016, de ―Ter pelo menos 35% dos 

alunos da rede municipal em tempo integral até 2016.‖ (RIO DE JANEIRO, 2013). Além do 

mais, nem mesmo os CIEPs que tiveram seu espaço projetado para funcionar em horário 

integral, estão funcionando em jornada estendida. 

Se os CIEPs se distanciaram de seu projeto original, para conhecer os CIEPs de 30 

anos atrás, a próxima seção descreve seu surgimento, sua implantação e sua construção.  

 

2.2 CIEPs 30 anos atrás 

 

Há 30 anos atrás, em 8 de maio de 1985, foi inaugurado no bairro do Catete, com a 

presença do então Presidente da República José Sarney, o primeiro dos Centros Integrados de 

Educação Pública, o CIEP Presidente Tancredo Neves. Naquela ocasião, como dito no início 

deste capítulo, diversos jornais noticiaram o evento47, e para se ter uma ideia da sua 

repercussão, foram pesquisados os acervos de três dos jornais de maior circulação no Brasil, 

sendo um do Rio de Janeiro e dois de São Paulo em busca de matérias sobre os CIEPs. 

Segundo a ANJ48 – Associação Nacional de Jornais, tendo como fonte os dados do IVC49 – 

Instituto Verificador de Circulação, que indica a circulação média diária no período de janeiro 

a dezembro de cada ano, os jornais de maior circulação entre Rio de Janeiro e São Paulo, 

desde 2002, são A Folha de S. Paulo, O GLOBO e o Estadão (ou Estado de São Paulo). 

Entretanto, na década de 1980, além desses três jornais o Jornal do Brasil também figurava 

como um dos quatro maiores jornais do país, segundo Bahia (2009), por isso, o acervo desse 

jornal também foi examinado considerando-se aquela década tão importante para a 

implantação dos CIEPs.  

                                                 

47
 Páginas dos 4 principais jornais do Brasil, de 9 de maio de 1985, sobre a inauguração do primeiro CIEP no 

ANEXO 4. 
48

  Dados disponíveis em: http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil Acessados em: 19.nov.2014.  
49

 A existência do IVC - Instituto Verificador de Circulação foi descoberta através de busca na Internet, sendo 

um órgão avaliador de tiragem. Ao mesmo tempo, soube-se que poucos jornais são filiados a tal instituto e que 

pouquíssimos jornais no Brasil, como a Folha e o Estadão, jornais de São Paulo, divulgam sua tiragem. Além do 

mais, o IVC não divulga seus dados (PALMEIRA, 2010) para o público em geral, somente para associados, 

conforme resposta a e-mail enviado solicitando informações.  

http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil
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Com essa busca nos acervos dos jornais foram selecionadas matérias do dia 9 de maio 

de 1985, dia seguinte à solenidade e, de acordo com o observado nas páginas dos quatro 

jornais, talvez seja possível dizer que o grande impacto que a inauguração do CIEP teve na 

mídia se deve à presença do Presidente da República, trazido à escola pelo fato de esta ter 

sido batizada com o nome de seu antecessor recém falecido – Tancredo Neves. Ainda assim, 

essa escolha do nome da primeira das muitas escolas de Brizola, colocou-a em destaque na 

mídia brasileira, entretanto, o objetivo desta seção é apresentar os CIEPs começando pelo 

panorama político do país do período de seu surgimento e implantação para depois descrever 

seu projeto arquitetônico.  

―No Brasil, antes da criação dos CIEPs, nunca se fez uma escola popular de dia 

completo‖ (RIBEIRO, 1986, p. 41). Com essa afirmação, Darcy Ribeiro começa a descrição 

dos Centros Integrados de Educação Pública em seu livro sobre os CIEPs. Ao longo dessa 

obra, há diversas outras maneiras de definir essas escolas, mas de forma resumida, segundo o 

autor, os CIEPs são escolas ―de horário integral, com ensino de boa qualidade, incluindo 

alimentação, assistência médico–odontológica, lazer, atividades culturais e banho diário‖ 

(1986, p. 41).  

Para se entender como se deu o processo de criação dos CIEPs, é fundamental 

compreender o panorama político do Brasil na época de seu surgimento e implantação, o 

―desvelar das forças e tramas sociais presentes quando da sua afirmação como política 

educacional‖ (FARIA e NOLASCO-SILVA, 2013, p. 1).  

Além disso, a partir do que se pode observar na publicação de O GLOBO – ―CIEPs, 30 

anos depois‖, tem-se nesses centros um modelo para se pensar a ―educação integral‖ ou a 

―educação em tempo integral‖ para o futuro, devendo-se, então, conhecer também o seu 

projeto pedagógico e arquitetônico, para que se possam construir mais escolas ―nesse 

modelo‖, ―adequadas às novas gerações‖ (O GLOBO, 2015, p. 32). 

  

2.2.1 Surgimento – cenário histórico e político 

 

Faria e Nolasco-Silva (2013) consideram o processo de fusão do antigo Estado do Rio 

de Janeiro com o da Guanabara, que se deu em 1975, como um primeiro movimento na 

história que teria contribuído para o contexto de surgimento dos CIEPs.  

O Estado da Guanabara existiu entre os anos de 1960 e 1975. Foi criado pela Lei San 

Tiago Dantas, de 14 de março de 1960, ocupando o território correspondente ao da cidade do 

Rio de Janeiro, quando esta deixou de ser capital do país com a transferência da administração 
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federal para Brasília, construída pelo governo de Juscelino Kubitschek e inaugurada em abril 

de 1960. Seu primeiro governador foi Carlos Lacerda (UDN) em um governo de muitas 

reformas, buscando solucionar problemas viários e habitacionais, além de construir escolas e 

uma universidade. O segundo governador, Negrão de Lima, da oposição (PSD/PTB) 

governou durante o período posterior ao golpe militar, mas ainda assim conseguiu realizar 

algumas obras viárias e, no campo da educação, ampliar a rede de ensino e criar o campus da 

Universidade Estadual da Guanabara. O terceiro e último governador foi Chagas Freitas 

(MDB), escolhido com apoio da cúpula militar que comandava o país. Como destaque de sua 

gestão, houve a urbanização da Ilha do Fundão para abrigar a Cidade Universitária da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em 15 de março de 1975, o governo federal 

promoveu a fusão dos estados da Guanabara com o do Rio de Janeiro, encerrando o mandato 

de Chagas Freitas e a Guanabara deixando de existir (ALERJ, 2016).  

No novo Estado do Rio de Janeiro, Faria Lima (ARENA) assumiu um governo de 

transição em busca de unidade política tentando equilibrar forças de ambos os lados dos 

antigos estados. Em relação à Educação, foi um governo de acertos, dentre eles a criação do 

Laboratório de Currículos, ―ponto de referência para elaboração e execução dos Planos Gerais 

de Educação do Estado‖ (LOBO; FARIA, 2004, p. 114 apud FARIA; NOLASCO-SILVA, 

2013).  

Entretanto, essa política educacional, segundo os autores, acertada caiu na 

descontinuidade político-administrativa, uma tendência à ruptura que é característica da 

política não só fluminense como brasileira, que leva as ações do governo anterior a serem 

descartadas para que o novo governo possa se estabelecer, independendo se são positivas ou 

não para a sociedade. Contudo, todo novo governo sofre interferências do anterior. Em 

relação aos governos de Chagas Freitas e de Leonel Brizola não foi diferente, transcorrendo 

em meio a conflitos e jogos de interesse (FARIA; NOLASCO-SILVA, 2013). 

Chagas Freitas (MDB) sucedeu Faria Lima (ARENA) no Governo do Estado entre 

1979 e 1983, sendo seguido por Leonel Brizola (PDT) que desempenhou seu primeiro 

mandato entre 1983 e 1987. Conforme Faria e Nolasco-Silva, nessas transições de governos, 

sempre há ―marcas ideológicas que sobrevivem ao fim de uma gestão, influenciando a 
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próxima‖ (2013, p. 3), então, quando Brizola assumiu, o brizolismo50 passou a dividir espaço 

com o chaguismo51, permanência esta que muito afetou as ações de seu governo.  

Dessa forma, partindo do processo de Fusão, é possível estabelecer o cenário histórico 

e político da educação no Rio de Janeiro, passando pelas rupturas, permanências e 

descontinuidades entre os governos de Chagas Freitas e Brizola para tentar entender os 

motivos que levaram os CIEPs a serem ―ora elogiados, ora apedrejados pela academia e pela 

sociedade‖ (FARIA; NOLASCO-SILVA, 2013, p. 3). 

Em relação à década de 1980, esta viu no país um período de abandono das áreas 

públicas levando as cidades grandes, por conta da explosão demográfica e da migração de 

regiões mais pobres, a um sério estado de degradação. Esse período coincide com a abertura 

política do país, fim da ditadura militar e momento de se rediscutir questões sociais, como a 

educação pública (CASTRO, 2009). 

Essas rediscussões sobre educação criaram o cenário para o surgimento dos CIEPs por 

iniciativa do Governador Leonel Brizola em sua primeira gestão (1983 – 1987), como 

resultado de uma política educacional planejada pelo antropólogo e educador Darcy Ribeiro, 

na época Secretário de Educação e Vice-Governador, inspirado nas ideias de Anísio Teixeira 

com quem já havia trabalhado, sendo uma simplificação de sua proposta diferindo por seu 

caráter industrial que permitia sua multiplicação por todo o Estado do Rio de Janeiro em 

pouco tempo (CASTRO, 2009).  

Se para Darcy Ribeiro a ideia dos CIEPs estava em nas propostas de Anísio Teixeira, 

para Brizola, a semente dos CIEPs estava nas brizoletas, escolas que construiu quando foi 

Governador do Estado do Rio Grande do Sul entre os anos de 1959 e 1963, período no qual 

implantou o projeto educacional ―Nenhuma criança sem escola no Rio Grande do Sul‖. Este 

projeto levou a uma grande expansão quantitativa do sistema de ensino público do estado com 

a construção dessas escolinhas de Brizola, a contratação de professores e aumento do número 

de alunos matriculados. Segundo Quadros, este projeto ―ainda sobrevive na memória de 

grande parcela da população do estado e marcou positivamente o imaginário de realizações de 

Brizola‖ (QUADROS, 2001, p. 1).  

                                                 

50
 Para os brizolistas o governador representava um conjunto de ideais entre o nacionalismo, o trabalhismo e a 

social-democracia européia, enquanto que para seus críticos, era representante do populismo, do carisma 

demagógico e do descaso pela democracia representativa. (FARIA; NOLASCO-SILVA, 2013). 
51

 Chaguismo é uma espécie de identidade coletiva que remete à Chagas Freitas, conhecido como o imperador da 

Guanabara, que governou esse Estado entre 1971 e 1975 e depois o Rio de Janeiro entre 1979 e 1983, com uma 

gestão conhecida por práticas de personalismo, nepotismo, autoritarismo e clientelismo, marcas 

antirrepublicanas que permaneceram por seus governos no cenário fluminense. (FARIA; NOLASCO-SILVA, 

2013). 
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Com base em seu projeto educacional, ao final de quatro anos de governo, Brizola 

deixou construídos 1.045 prédios escolares, com 3.360 salas de aula e capacidade para 

235.200 alunos; deixou iniciados 113 prédios, com 483 salas e capacidade para 33.810 

alunos; e planejados 258 prédios, com 866 salas de aula e capacidade para 60.620 alunos. 

Essas escolas, as brizoletas, que se transformaram em símbolo do Governo e do 

próprio Brizola, não eram prédios quaisquer, tendo sua presença como um novo mundo para 

seus alunos das áreas rurais; eram construídas ―às margens de estradas ou voltadas para a rua, 

característica da arquitetura que pode servir para facilitar o acesso ou indicar que a escola está 

aberta para receber um mundo novo, o ‗mundo de lá, da cidade‘‖ (QUADROS, 2001, p. 5).  

Se o cenário político gaúcho era favorável a Brizola, o mesmo não se pode dizer do 

cenário fluminense, que se mostrou bastante adverso. O fantasma do chaguismo assombrava 

todos os atos do novo governo, apegando-se às práticas sociais e motivando uma atitude 

desconfiada perante o brizolismo; algo visível nos combates entre aqueles que defendiam o I 

PEE (1º Programa Especial de Educação) e parte dos professores, muito desconfiados do que 

o Estado pudesse propor, segundo fala de um professor da época ouvido por Lia Faria em sua 

coleta de dados – ―o Estado já nos castigou tanto no passado recente que não temos confiança 

no que ele agora propõe, sob o rótulo de democracia‖ (FARIA; NOLASCO-SILVA, 2013, p. 

6). 

Essa desconfiança entre o governo Brizola e o professorado pode ser exemplificada 

pelo ocorrido em relação ao Encontro de Mendes, a culminância de uma consulta feita aos 

professores do Estado, na qual foram apresentadas teses de Darcy Ribeiro com os problemas 

da educação fluminense estimulando o debate a respeito. Os professores deveriam dar suas 

ideias e sugestões e dali sairia o I PEE e deste, mais tarde, os CIEPs. Ao final da consulta, 

cem representantes dos profissionais da educação se reuniram no Encontro de Mendes em 25 

e 26 de novembro de 1983 para o debate final.  A partir da ampla consulta aos professores que 

contribuíram com suas ideias, Darcy Ribeiro imaginava poder fundamentar o I PEE, porém 

foi acusado por parte desse professorado de fingir uma consulta para legitimar algo já pronto e 

apresentar à população (FARIA; NOLASCO-SILVA, 2013). 

Resume-se assim, a conjuntura política e social da implantação dos CIEPs, agravada 

ainda pelo período de transição do país que saía de uma ditadura com restrição de liberdade 

para uma democracia com abertura política, alterando as relações entre Estado e população 

que recebia as mudanças com desconfiança, perdida em meio a um jogo de interesses. E como 

se não bastassem os opositores externos ao Projeto, a própria secretária municipal (1983-

1985) e estadual (1991-1993) de educação, Maria Yedda Linhares, tinha críticas aos CIEPs, 
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reconhecendo a beleza estética do prédio, e apontando o espaço como inadequado para o 

tempo integral, algo que não via como prioridade (FARIA; NOLASCO-SILVA, 2013).  

Entretanto, apesar de apontados como responsáveis por uma proposta utópica, Darcy 

Ribeiro e Leonel Brizola levaram adiante, não só o Programa Especial de Educação, como o 

Projeto CIEP, erguendo mais de 500 dessas escolas.  

 

2.2.2 Implantação – características do Projeto Pedagógico 

 

Em 1986, Darcy Ribeiro, em seu livro sobre os CIEPs, constatava a precariedade da 

rede escolar pública que, na época anterior à implantação dos CIEPs, contava com 3.075 

escolas estaduais e 817 municipais em sua maioria em péssimas condições e necessitando de 

reformas. Afirmava que ―a escola pública brasileira não cresceu onde devia, nem como devia‖ 

(RIBEIRO, 1986, p.11). Dados sobre a educação em nosso país desde a década de 1950 em 

comparação com outros países da América Latina em relação ao analfabetismo e ao fluxo da 

escolaridade apontavam um desempenho educacional do Brasil muito inferior ao daqueles 

países. Sobre a educação no Brasil, concluiu que ―não fomos capazes, até hoje, de criar uma 

escola pública honesta, adaptada às necessidades da população brasileira‖ (RIBEIRO, 1986, 

p. 13). 

Para Darcy Ribeiro, o fracasso educacional não se devia à falta de escolas, pois eram 

numerosas, mas, dentre alguns dos fatores responsáveis, havia pouco tempo disponível às 

crianças nas escolas e a má alimentação. Um terceiro turno havia sido criado para diminuir a 

pressão da demanda, que acabou reduzindo a qualidade do ensino, deixando os alunos 

somente duas horas e meia ou três na escola (RIBEIRO, 1986).   

A merenda escolar era outro problema grave encontrado na rede pública. Oferecia-se 

um cardápio pobre qualitativamente, formado por alimentos industrializados e enlatados, com 

quantidade insuficiente de fornecedores. Observou-se também a necessidade de 

complementar a merenda escolar com a oferta de leite nas escolas diariamente, e no caso dos 

CIEPs, sendo oferecido no café da manhã e no lanche. Essa verba maior direcionada à 

merenda escolar estava intimamente ligada ao programa dos CIEPs, portanto, quando o 

governo seguinte assumiu em 1987 e cortou a alimentação do orçamento, o horário integral 

ficou inviabilizado nas escolas estaduais, atingindo os CIEPs (MAURÍCIO, 2004).   

Além disso, conforme Darcy Ribeiro, a escola era inadequada às crianças brasileiras 

porque considerava uma família ideal na qual alguém assumiria o papel de estudar com as 

crianças complementando o estudo iniciado no período letivo. Assim, parecia já anunciar os 
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problemas que seriam solucionados pelos CIEPs com a implantação do horário integral (que 

inclui estudo dirigido) e a merenda escolar fornecida em diversos horários (RIBEIRO, 1986).  

A proposta pedagógica dos CIEPs, de acordo com Lia Faria (1991), não visava 

disfarçar a dura realidade da maioria de seus alunos, de classes sociais mais pobres, 

comprometia-se com ela para transformá-la, por meio de um elemento fundamental – o 

respeito ao universo cultural dos alunos.  

Com base na realidade educacional brasileira da época, na qual a reprovação na 1ª e na 

5ª série chegava a 50%, o CIEP apresentou uma proposta inovadora, partindo da ideia básica 

de que o estudo da língua materna deve receber uma ênfase especial, sendo o elo integrador 

das diferentes áreas do currículo. Essa conexão se efetivava através do treinamento baseado 

em sete eixos fundamentais: 1º vontade política; 2º linguagem / alfabetização; 3º integração 

educação / cultura; 4º democratização das relações de poder dentro da escola com a 

composição de uma Direção Colegiada; 5º avaliação; 6º essencialização dos conteúdos / 

interdisciplinaridade; 7º treinamento permanente de professores (FARIA, 1991).  

Segundo Darcy Ribeiro, o governo de Leonel Brizola visava uma revolução 

educacional no Rio de Janeiro que se daria com a reconstrução da rede escolar, a 

transformação da merenda e o transporte gratuito aos alunos uniformizados (1986).  

Ao assumir o cargo em 1983, Brizola elaborou o Programa Especial de Educação 

(PEE) cuja primeira meta era aumentar a rede pública do Rio de Janeiro para extinguir o 

terceiro turno, garantindo ao menos cinco horas de aula para todas as crianças; para isso, foi 

criada a Fábrica de Escolas52. Outra meta do Programa era instituir uma nova rede de escolas 

de dia completo, construindo 500 CIEPs – Centros Integrados de Educação Pública, 

chamados pela população de Brizolões, e representantes de ―um padrão de escola pública, 

capaz de oferecer um ensino de melhor qualidade às crianças, principalmente à maioria 

proveniente das camadas populares‖ (RIBEIRO, 1986, p. 19). Essa meta só foi atingida em 

1994, no segundo governo de Brizola (MAURÍCIO, 2004). 

O processo de implantação dos CIEPs, tanto no Estado quanto no Município do Rio de 

Janeiro, é entendido por Lia Faria como o período compreendido entre os anos de 1983 e 

1988 e dividido em dois momentos. O primeiro momento seria a composição da ―proposta 

pedagógica de uma escola de horário integral, que não fosse uma escola-modelo, mas sim 

                                                 

52
 Os CIEPs não foram construídos pela Fábrica de Escolas; elas tinham como função preparar módulos de 

argamassa armada para a construção das Casas da Criança e das Escolas Isoladas que complementavam o 

Programa Especial de Educação. Os CIEPs foram construídos por firmas particulares de engenharia selecionadas 

em concorrências públicas (RIBEIRO, 1986).  
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modelo de escola que pudesse ser seguido a médio e longo prazos pela rede escolar como um 

todo‖ (FARIA, 1991, p. 36). O segundo momento seria da experiência coletiva do projeto 

pedagógico em si com o funcionamento real da escola em seu cotidiano.  

Entre 1983 e 1985, ocorreu a fase de planejamento e discussão do projeto, merecendo 

destaque o, já citado, Encontro de Mendes, em outubro de 1983, etapa final das discussões 

realizadas entre os professores das redes públicas do Estado e do Município do Rio de Janeiro 

acerca das metas e da política educacional apresentada, no qual alguns professores foram 

convidados a participar do PEE. Desse ponto até 1985, desenvolveram-se as obras de 

construção dos CIEPs (FARIA, 1991).  

Os CIEPs foram construídos para atender a 1000 crianças de 1ª a 4ª série ou de 5ª a 8ª 

série53 em um turno das 08:00 às 17:00 e mais 400 jovens de 14 a 20 anos no período da noite, 

além de 12 meninos e / ou 12 meninas alunos-residentes (RIBEIRO, 1986). 

Foram chamados de ―Escolas de Dia Completo‖, tendo o seu funcionamento em 

horário integral como uma de suas principais características. Segundo Darcy Ribeiro, ―No 

Brasil, antes da criação dos CIEPs, nunca se fez uma escola popular de dia completo‖ (1986, 

p. 41). Conforme o Regimento Interno do CIEP em seu capítulo referente ao horário de 

funcionamento  

 

Art. 33 - Os CIEPs funcionam, diariamente, das 8 às 22 horas. 

§ 1º - O atendimento educacional aos alunos do 1º grau regular é proporcionado em 

horário integral, permanecendo os alunos no estabelecimento das 8 às 17 horas. 

§ 2º - A jornada escolar de nove horas prevista no parágrafo anterior supõe sete 

horas de atividades escolares e recreio e duas horas para refeições e higiene. 

§ 3º - Os CIEPs desenvolvem o Programa de Educação Juvenil no horário das 18 às 

22 horas. (RIBEIRO, 1986, p. 145).  
 

Nesse horário estendido, os alunos tinham as aulas do currículo e outras atividades 

como esporte (na quadra polivalente), recreação (na área coberta), leitura (na biblioteca), 

vídeos (na videoteca) e atividades culturais (em outros espaços como o auditório); também 

eram oferecidos serviços médico-odontológicos (nos consultórios), quatro refeições (no 

refeitório) e banho diário (nos vestiários). Além disso, alunos em situação de risco podiam 

morar nos CIEPs, (nas residências construídas para esse fim no alto do prédio principal ou 

sobre a biblioteca) assistidos por um casal residente (chamados de ―pais sociais‖) 

―especialmente treinado para essa missão‖ (RIBEIRO, 1986, p. 130).  

                                                 

53
 Mantendo-se a terminologia da época: 1ª a 4ª série e 5ª a 8ª série, atualmente 2º a 5º ano e 6º a 9º ano, 

respectivamente. 
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A fase de implantação que teve início em 1985 com a inauguração do primeiro Centro, 

o CIEP Presidente Tancredo Neves, da rede municipal, e foi até março de 1987 com o final do 

governo de Brizola, deixando 127 CIEPs construídos. Quando, em 15 de novembro de 1986, 

Brizola perdeu as eleições para Moreira Franco, a 2ª fase de implantação que cumpriria a 

meta dos 500 CIEPs ficou comprometida (FARIA, 1991).  

 

 
Figura 21 – CIEP Presidente Tancredo Neves 

Fonte: Blog da escola - http://cieptancredoneves.blogspot.com.br 

 

Ao longo dos anos, os CIEPs sofreram mudanças em seu projeto pedagógico, com 

diversas ações do projeto sendo descontinuadas, descaracterizando-os. Quando Moreira 

Franco sucedeu Brizola no governo do Estado do Rio de Janeiro em 1987, houve corte de 

verba para alimentação e redução do número de professores, o que inviabilizou o horário 

integral nos CIEPs do Estado. Ao mesmo tempo, o prefeito Saturnino Braga deixou o PDT,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

partido de Leonel Brizola, mudando sua política educacional para acabar com o horário 

integral no Município. Ao final do segundo mandato de Brizola, iniciado em 1991, quando 

atingiu a meta de 500 CIEPs construídos, o novo governador, Marcelo Alencar, desativou a 

rede de escolas de horário integral (MAURÍCIO, 2004). Alegando-se alto custo de 

funcionamento, outros fatores foram vistos como desvios do papel da escola que estaria 

assumindo tarefas de responsabilidade de outras instâncias, e dessa forma, o horário integral e 

a proteção social, incluindo o serviço médico-odontológico e a alimentação foram cancelados 

(MAURÍCIO, 2006). Até 2013, ainda havia duas residências funcionando em CIEPs, mas o 

PAR – Programa Aluno Residente foi encerrado ao final daquele ano.  

Atualmente, a Rede Pública Municipal oferece refeições a seus alunos, mesmo nas 

escolas onde não há o horário integral, mas os outros programas ligados aos CIEPs e ao 

horário integral não existem mais. O resultado disso nos CIEPs é observado em espaços 

ociosos ou reaproveitados e apagados da memória, levando, tanto alunos quanto professores e 

http://cieptancredoneves.blogspot.com.br/
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funcionários dos CIEPs a desconhecerem o projeto que deu origem à escola onde estudam ou 

trabalham. 

Em 8 de maio de 2015, os CIEPs completaram 30 anos.  

 

2.2.3 Construção – descrição do Projeto arquitetônico 

 

As obras para construção dos CIEPs tiveram início a partir do que foi estabelecido no 

Encontro de Mendes, em 1983, tendo-se a inauguração oficial do primeiro deles em 1985. 

Como se planejava implantar um grande número de CIEPs no Estado do Rio de 

Janeiro54, era necessário um projeto de arquitetura para uma escola bonita, ampla, 

economicamente viável e de rápida construção. Oscar Niemeyer, responsável pelo projeto, 

utilizou a técnica do concreto pré-moldado de forma a se montar cada CIEP como um jogo de 

armar em apenas quatro meses. O projeto-padrão ficou 30% mais barato que uma obra que 

utiliza a técnica convencional de concretagem no local.  

Do ponto de vista de sua construção, os CIEPs são prédios compostos por três blocos 

distintos, o principal, com três pavimentos ligados por rampa, contendo administração, salas 

de aula e de estudo dirigido, cozinha, refeitório e centro de assistência médica e dentária; 

outro bloco, o Salão Polivalente, um ginásio de esportes coberto com arquibancadas (podendo 

funcionar como auditório), vestiários e depósito para guardar materiais; e o terceiro, a 

biblioteca, com instalações, no andar superior, para 12 alunos-residentes (meninos ou 

meninas) selecionados entre crianças abandonadas ou ameaçadas de cair na delinquência, sob 

a guarda de um casal de funcionário, os chamados ―pais sociais‖ (que tinham quarto e 

banheiro próprios na moradia)55, tudo isso distribuído em 6.800m², no caso do CIEP Padrão 

(RIBEIRO, 1986). Esses três blocos se desenham a partir de uma geometria elementar, com 

destaque para sua volumetria em prismas regulares, espalhados no terreno sem nenhum 

elemento de ligação entre eles, característica da arquitetura de Niemeyer, ―onde o destaque da 

composição é o purismo de seus elementos, que tendem a não se relacionar com seu entorno, 

impondo sua presença construída na paisagem‖ (CASTRO, 2009, p. 57, 58).    

 

                                                 

54
 No total foram construídos mais de 500 CIEPs no Estado, sendo que 97 deles passaram a integrar a Rede 

Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, sendo atualmente 101.  
55

 Nos primeiros CIEPs, a residência foi construída sobre o prédio principal abrigando duas moradias – feminina 

e masculina, com capacidade para 12 crianças cada.  
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Figura 22 – Planta baixa de implantação de um CIEP Padrão 

Fonte: O Livro dos CIEPs 

 

 
Figura 23 – Vista da implantação de um CIEP Padrão com seus três blocos 

Fonte: O Livro dos CIEPs 

 

O prédio principal tem três pavimentos ligados por uma rampa central; no térreo ficam 

o refeitório com uma cozinha, um pátio coberto e o centro médico, sendo o refeitório e o 

consultório elementos que se projetam para fora da construção (conforme figuras 24 e 25). 

 

                     
        Figura 24 – Detalhe do refeitório                    Figura 25 – Detalhe do consultório  

Fonte: CASTRO, 2009.      Fonte: CASTRO, 2009. 
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Nos outros dois pavimentos ficam as salas de aula, um auditório, salas para o estudo 

dirigido e salas para administração. No terraço estão dois reservatórios de água e uma área de 

lazer coberta, sendo que nos primeiros CIEPs construídos a residência dos alunos ocupou esse 

espaço.  

 

 
Figura 26 – Plantas e corte dos três pavimentos do prédio principal 

Fonte: O Livro dos CIEPs 

 

O prédio principal tem os únicos elementos coloridos presentes na arquitetura dos 

CIEPs, permitindo uma identificação individual; são suas janelas, retângulos de cantos 

arredondados, sendo metade fechada em alvenaria, onde entram sempre duas cores que se 

alternam, e metade fechada com janelas de alumínio (Figura 27).  

 

 
Figura 27 – Detalhe das janelas coloridas 

    Fonte: CASTRO, 2009. 
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Em relação à proposta arquitetônica dos CIEPs, talvez sua maior crítica refira-se à 

altura das paredes que dividem as salas do corredor por serem baixas (1,60m), gerando 

problemas acústicos, o que dificulta as atividades desenvolvidas nas salas de aula. A maior 

parte dos CIEPs corrigiu o problema completando as paredes até o teto de forma improvisada, 

executando os fechamentos à revelia pela direção das escolas por serem considerados 

descaracterizantes. O projeto foi revisto pelo escritório de Niemeyer que criou uma solução 

oficial para o problema, elevando as paredes, mas fechando o vão com venezianas que não 

interrompem a corrente de ar (CASTRO, 2009). 

 

 
Figura 28 – Detalhe das paredes entre as salas e o corredor 

Fonte: Google Imagens 

 

Dentre os outros dois blocos estão o salão polivalente, que é uma quadra de esportes 

coberta com arquibancadas, vestiários e depósito para materiais e a biblioteca, que no projeto 

original deveria ter dois pavimentos, com a residência de alunos no pavimento superior. 

Enquanto o salão polivalente é um retângulo vazado dividido por arcos, a biblioteca tem 

formato octogonal com janelas octogonais na parte superior onde fica a residência (CASTRO, 

2009). 

 

     
       Figura 29 – vista da quadra esportiva            Figura 30 – vista da biblioteca com a residência 
         Fonte: C.I.E.P.S. no Rio de Janeiro    Fonte: site da Prefeitura de Nova Friburgo.  

  (http://fotos.terra.com.br) 

http://fotos.terra.com.br/
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No que diz respeito à implantação dos CIEPs nos terrenos, apesar de ser um projeto 

padrão, com uma unidade bem definida, havia liberdade na disposição dos seus blocos para 

que se adequassem melhor a cada terreno (CASTRO, 2009), então, em casos de grande 

dificuldade de implantação, em terrenos onde não foi possível instalar as três construções do 

projeto-padrão foi elaborada uma alternativa, chamada de CIEP Compacto, na qual há 

somente o prédio principal com a quadra, os vestiários, a biblioteca e as caixas d‘água no seu 

terraço. Um CIEP padrão tem área total de 6.800m², dividida em 5.400m² do prédio principal, 

320m² da biblioteca com o alojamento das crianças e 1.080m² do ginásio; um CIEP compacto 

ocupa uma área total de 5.400m².  

 

 
Figura 31 – Vista de um CIEP Compacto  

(Ciep 241 – Nação Mangueirense) 

Fonte: Manchete online.  

                                                                                                                                                                               

Dentre os CIEPs inaugurados, três se diferenciam dos demais por não apresentarem o 

projeto padrão idealizado por Oscar Niemeyer. Inicialmente, esses três CIEPs eram Escolas 

de Demonstração criadas pelo Programa Especial de Educação (PEE) do governo Brizola em 

locais privilegiados para acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica posta em 

prática. Eram elas: o CIEP de Ipanema56, o CIEP Avenida dos Desfiles57 e o Complexo 

Educacional de São Gonçalo (RIBEIRO, 1986). 

O CIEP de Ipanema ocupa um prédio enorme abandonado pela especulação 

imobiliária, transformado pelo governo do Estado em um estabelecimento de educacional 

com capacidade para 4000 alunos. O CIEP Avenida dos Desfiles já constava do projeto de 

Niemeyer para o Sambódromo, com salas de aula inseridas sob as arquibancadas da Passarela 

do Samba e dispondo da Praça da Apoteose como área de lazer. O Complexo Educacional de 

                                                 

56
 Atualmente, o CIEP de Ipanema integra a rede municipal do Rio de Janeiro e denomina-se CIEP Presidente 

João Goulart. 
57

 O CIEP Avenida dos Desfiles, também da rede municipal do Rio de Janeiro, foi dividido em três, com 

direções independentes.   
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São Gonçalo é formado por três prédios, sendo uma escola de 1º grau, uma de 2º grau 58 e uma 

faculdade (a Faculdade de Formação de Professores – FFP/UERJ), todos próximos entre si.   

De acordo com Darcy Ribeiro, o CIEP é ―simples, despojado, não utiliza material 

rococó, supérfluo‖ (1986, p. 108); e nas palavras de seu arquiteto, os CIEPs ―são simples, 

lógicos, destacando-se pela sua forma diferente nos setores mais diversos da cidade...‖ 

(RIBEIRO, 1986, p. 110).  

Segundo Castro (2009), os CIEPs representaram no Rio de Janeiro, além de um marco 

educacional, um marco urbano, pois um projeto arquitetônico repetido mais de quinhentas 

vezes no Estado não poderia passar despercebido em sua paisagem urbana, fato demonstrado 

no trecho de uma conversa entre Oscar Niemeyer e o engenheiro José Carlos Sussekind 

transcrito da publicação dos registros de suas conversas 

 

...do programa dos CIEPs, as escolas de tempo e atendimento integral às crianças, o 

projeto mais vezes multiplicado em nossa história da construção, creio eu. (...) Hoje 

são mais de 500, mais de 2,5 milhões de metros quadrados construídos. 

(NIEMEYER e SUSSEKIND, 2002, p. 43 apud CASTRO, 2009) 

 

Para Castro (2009), independente de terem sido bons ou ruins, os CIEPs tornaram-se 

uma referência do Estado do Rio de Janeiro porque sua construção ao longo de estradas e ruas 

criou uma identificação que padroniza todo o seu território por ser uma arquitetura que só 

existe ali.  

Enfim, revisitar o CIEP de trinta anos atrás, voltando mais ainda no tempo para 

entender o cenário histórico e político brasileiro que o constituiu e recebeu, além de conhecer 

o seu projeto pedagógico e o arquitetônico, prepara o terreno para o estudo da utilização do 

tempo e do espaço nas escolas e a reflexão acerca do aproveitamento das escolas existentes 

que não foram projetadas para funcionar em horário integral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

58
 Mantendo-se a terminologia da época: 1º e 2º graus, os atuais Ensino Fundamental e Médio, respectivamente. 
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3 NA SALA DE AULA: EDUCAÇÃO INTEGRAL E EM TEMPO INTEGRAL 

 

 

 Desde que a Educação Integral tornou-se objeto de interesse desta pesquisa, procura-se 

apontar seus sentidos. A pesquisa bibliográfica conduziu a linhas do tempo, a ―marcos 

legais‖, a diferentes concepções e percursos históricos, todos encontrados em artigos 

acadêmicos, páginas na internet, leis etc. e discutidos pelos setores público e privado. 

Dessa forma, a educação integral se configura como tema de grande importância no 

cenário da educação brasileira, contudo, conforme ressalta Coelho, é um tema recorrente 

―cujo debate nem sempre se concretiza em práticas / políticas públicas consistentes‖ (2009, p. 

83), como nos casos do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, implantado por Anísio Teixeira 

em Salvador na década de 1950 e dos CIEPs implantados por Darcy Ribeiro nas décadas de 

1980 e 1990 no Rio de Janeiro. 

Para se identificar os sentidos de educação integral em documentos ligados à 

implantação do turno único nas escolas da Rede Pública do Município do Rio de Janeiro, 

primeiro, na seção 3.1 ―Alguns percursos e concepções‖, trazem-se os percursos e as diversas 

concepções tanto de educação integral quanto de educação em tempo integral, para, então, na 

seção 3.2 ―Algumas respostas e outras questões‖, verificar-se como se apresenta na 

publicação de O GLOBO, no Programa Mais Educação e nas políticas públicas da SME – RJ, 

por meio da sua legislação. 

 

3.1 Alguns percurso e concepções 

 

 Nesta seção busca-se mostrar o caminho percorrido pela educação integral, que pode 

referir-se, de acordo com Lecrerc e Moll (2012) ―à abrangência de múltiplas dimensões e 

liberdades constitutivas que possibilitam o desenvolvimento humano‖ (LECLERC; MOLL, 

2012, p. 17), sendo o Programa Mais Educação, a estratégia do governo federal para indução 

dessa política de educação integral no Brasil, trabalhando ainda para ―fortalecer experiências, 

bem como a auxiliar a construção de uma agenda pública de educação integral em escala 

nacional‖ (LECLERC; MOLL, 2012, p. 18). Tem-se também como objetivo traçar um breve 

percurso do tempo integral nas escolas da rede pública, no Brasil e no Rio de Janeiro, 

considerando-se aqui, tempo / horário integral como jornada escolar ampliada em oposição à 

tradição da organização escolar brasileira de turnos parciais em torno de quatro horas, como 

ressalta Cavaliere (2007), ou ainda, educação básica em tempo integral, conforme o Decreto 
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nº 7.083/2010 – ―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, 2010). 

Segundo Coelho (2009), para se entender a educação integral pode-se tomar por base 

as matrizes ideológicas que estão no centro das concepções e práticas que a constituem, mas 

podem-se considerar ainda algumas tendências que a caracterizam atualmente, como nas 

relações entre a educação integral e a busca de proteção a crianças e adolescentes, e a oferta 

de currículo escolar integrado ou associada ao tempo integral, quer dizer, à ampliação do 

tempo diário que o aluno permanece na escola. A autora opta pelo debate no qual se aborda a 

educação integral pelo viés político-filosófico, inserida na realidade brasileira, considerando 

que diferentes visões sociais de mundo (conservadora, liberal e socialista) levam a diferentes 

concepções e práticas de educação integral. 

Citando o sociólogo Wallerstein, que aponta as três grandes ideologias políticas que 

surgiram durante o século XIX, que vivem em constante luta entre si – o conservadorismo, o 

liberalismo e o socialismo, Coelho (2009) parte dessas diferentes visões sociais de mundo 

para fundamentar as diferentes concepções de educação integral e suas consequentes práticas. 

 Para contar essas histórias da educação integral, seria possível voltar à Antiguidade 

Grega quando se pregava uma formação humana mais completa, como uma semente para o 

que mais tarde se denominou educação integral, no sentido de formação do corpo e do 

espírito. Durante séculos a formação humana saiu do debate porque a educação formal não se 

efetivava em instituições públicas que atendessem a todos sem distinção, voltando à cena 

somente no século XVIII, com a Revolução Francesa e a constituição da escola pública, 

assumindo a característica de formação do homem completo – físico, moral e intelectual, 

descartando, entretanto, elementos como a dimensão estética da formação completa, algo 

proposto pelo pensamento anarquista desenvolvido do século XVIII ao XX (COELHO, 

2009).   

No Brasil, na primeira metade do século XX, diferentes movimentos e correntes 

políticas discutiam e defendiam a educação integral com propostas ideológicas bem diversas; 

havia integralistas, anarquistas e liberais. Os integralistas eram conservadores e para eles as 

bases da educação integral estavam na espiritualidade, no nacionalismo cívico e na disciplina; 

enquanto para os anarquistas, que representavam o socialismo, o foco estava na igualdade, na 

autonomia e na liberdade. Os liberais estariam representados na figura de Anísio Teixeira, 

mentor intelectual do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova (1932), que lutava pela 

implantação de um sistema de ensino público abrangente e de boa qualidade, propondo que a 
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escola oferecesse às crianças uma formação completa apoiada em ―atividades intelectuais, 

artísticas, profissionais, físicas e de saúde, além daquelas de cunho ético-filosófico (formação 

de hábitos e atitudes, cultivo de aspirações)‖ (COELHO, 2009, p. 89). A corrente liberal 

serviu de base para as principais ideias do movimento da Escola Nova (COELHO; 

PORTILHO, 2009). 

Dentre as muitas experiências concebidas no Brasil para a promoção da educação 

integral, duas delas são tomadas como ―emblemáticas, tendo em vista as concepções e 

práticas que formularam‖ (COELHO, 2009, p. 90) – o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, 

conhecido como Escola Parque, de Anísio Teixeira inaugurado em 1950 em Salvador e os 

CIEPs de Darcy Ribeiro inaugurados em 1985 no Rio de Janeiro, como mencionado 

anteriormente. Essas duas iniciativas além de se pautarem nos preceitos da educação integral 

também ofereciam a ampliação da jornada escolar, contudo, a primeira não se multiplicou e a 

outra se multiplicou (por mais de 500), mas não durou. Esses dois projetos de educação 

integral com propostas de ampliação do tempo escolar previam diferentes ocupações do 

espaço da escola; enquanto o da Bahia operava em um espaço dividido entre escola-classe e 

escola-parque, com a frequência em turno e contraturno, realizando atividades diferenciadas; 

os do Rio de Janeiro funcionavam em espaço único agregando todas as atividades em tempo 

contínuo, sem deslocamentos por parte dos alunos.   

Ao se falar sobre esses dois projetos, pode parecer que o horário integral está sempre 

atrelado às propostas de educação integral, no entanto, como destacam Paiva, Azevedo e 

Coelho, ―Por mais que sejam semelhantes, as terminologias ‗educação integral‘ e ‗educação 

em tempo integral‘ não são sinônimas, uma vez que o fato de ofertar uma educação em tempo 

integral não implica o oferecimento de uma educação integral‖ (PAIVA; AZEVEDO; 

COELHO, 2014, p. 47).  

 Em tempo, no tocante à ampliação do tempo escolar, as concepções de educação 

integral anarquista e integralista não estavam vinculadas diretamente à ampliação do tempo 

diário na escola ou às primeiras instituições de ensino que funcionavam em horário integral, 

pois os internatos e semi-internatos, voltados às classes mais favorecidas da população que 

buscavam educação de alta qualidade, eram mantidos pela iniciativa privada. Mais tarde, as 

famílias dessas classes sociais vieram a se questionar sobre os valores e a segregação 

oferecidos por essas instituições, alterando seu público alvo e sua entidade mantenedora. 

Assim, os internatos e semi-internatos passaram a ser mantidos pelo poder público e ocupados 

pelas crianças e adolescentes das classes populares que precisavam ser isoladas e 

ressocializadas, configurando-se na origem de instituições como a FEBEM – Fundação para o 
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Bem-Estar do Menor, e outros reformatórios. Entretanto, como essas entidades falharam em 

sua tarefa de educar e ressocializar, essa responsabilidade foi repassada às escolas de tempo 

integral para que cumpram a função educativa e de proteção social (PAIVA; AZEVEDO; 

COELHO, 2014).  

 Atualmente, devido a propostas governamentais de ampliação da jornada escolar 

diária ou a reflexões de pesquisadores que se debruçam sobre essa temática, a educação 

integral e o tempo integral apresentam novas caracterizações (PAIVA; AZEVEDO; 

COELHO, 2014).  

Em 2007, quando Cavaliere publicou seu artigo ―Tempo de escola e qualidade na 

Educação Pública‖ já apontava o crescimento de projetos relativos à ampliação da jornada 

escolar na educação básica pública. Naquele ano, o Programa Mais Educação (2010) do 

Governo Federal ainda não havia sido lançado, nem a Lei do Turno Único (2010) havia sido 

aprovada – era somente um Projeto de Lei. 

A autora considera ampliação do tempo escolar como o tempo diário de permanência 

dos alunos na escola e esclarece que essa ampliação pode ser entendida e justificada como 

modo de se obter melhores resultados da escola sobre seus alunos pela maior exposição 

desses às práticas e rotinas escolares; como forma de adaptação da escola às novas 

necessidades da vida urbana, das famílias e da mulher; como parte da mudança na concepção 

do papel da escola na vida e formação dos alunos (CAVALIERE, 2007). 

Resumindo, segundo a educadora  

 

Em sua configuração concreta, o tempo de escola é determinado por demandas que 

podem estar diretamente relacionadas ao bem-estar das crianças, ou às necessidades 

do Estado e da sociedade ou, ainda, à rotina e conforto dos adultos, sejam eles pais 

ou professores. Essa característica constitutiva complexa dá ao tempo escolar uma 

dimensão cultural que nos impede de com ele lidar de forma meramente 

administrativa ou burocrática, sendo a sua transformação o resultado de conflitos e 

negociações. (CAVALIERE, 2007, p. 1.018). 

 

Darcy Ribeiro, em sua obra O Livro dos CIEPs (1986), ao avaliar a Educação no 

Brasil até a década de 1980, destaca tanto o grande porte da rede pública quanto a sua 

precariedade. Em sua análise, tomando por base os Censos de 1970 e 1980, observa que ―a 

escola pública brasileira não cresceu onde devia, nem como devia‖ (RIBEIRO, 1986, p. 11), 

com um crescimento quantitativo, contando com inúmeras escolas, porém, ineficientes. 

Segundo o educador, uma das explicações para o baixo rendimento escolar era o pouco tempo 

destinado para o atendimento às crianças, seja em relação ao pouco (ou nenhum) 



73 

 

 

acompanhamento por parte das famílias ou pela existência de um terceiro turno de menos de 

três horas diárias que havia sido criado para reduzir a procura excessiva.  

Se por um lado, a demanda que levou à redução do tempo de permanência na escola 

(para um turno de duas e meia a três horas) foi o excesso de alunos em relação à quantidade 

de escolas, por outro, foi a extinção do terceiro turno escolar a principal demanda que levou à 

solução encontrada no Governo Leonel Brizola, por Darcy Ribeiro, ao expandir a rede pública 

no Rio de Janeiro e criar os CIEPs, apresentados como as primeiras ―Escolas de Dia 

Completo‖, além de configurarem ―uma escola pública honesta, por que adaptada às 

condições e às necessidades do alunado popular‖ (RIBEIRO, 1986, p. 17).  

 Para Cavaliere (2007), é evidente a filiação histórica entre a proposta dos CIEPs 

implantada no Rio de Janeiro a partir de 1985 e as experiências desenvolvidas por Anísio 

Teixeira também no Rio de Janeiro, na década de 1930, na Bahia na década de 1950 e ao final 

dessa década no Rio de Janeiro. Em 1931, quando foi diretor geral de Instrução Pública do 

então Distrito Federal, Anísio Teixeira defendia uma escola que fosse capaz de ensinar os 

alunos a viver melhor, promovendo o progresso individual por meio dos cuidados com a 

higiene, com os hábitos de leitura e estudo, indagação e crítica, meditação e conhecimento. 

Para isso, criou 5 escolas experimentais nas quais foram desenvolvidos e aplicados métodos 

de ensino: Escola Bárbara Ottoni, Escola Manoel Bonfim, Escolas Argentina, México e 

Estados Unidos (organizadas segundo o sistema Platoon). Essas experiências foram inspiradas 

no que o educador viu e estudou nos Estados Unidos, constituindo-se em um modo de testar 

novas metodologias e funcionando também como centros de formação de professores capazes 

de reproduzirem mudanças no sistema educacional como um todo. (TEIXEIRA, 1997 apud 

CAVALIERE, 2000). Como observa a autora,  

 

A concepção de educação integral, a preocupação com a relação da escola com as 

famílias e a comunidade, o entendimento da cultura como aspecto indissociável da 

educação escolar, pontos centrais na proposta dos CIEPs, estavam presentes na 

proposta dessas escolas experimentais. (CAVALIERI
59

, 2000, p. 4) 

 

Anos mais tarde, em 1950, Anísio Teixeira, como Secretário da Educação e Saúde da 

Bahia, inaugurou em Salvador a primeira escola de tempo integral – o Centro Educacional 

                                                 

59
 O nome da autora, Cavaliere, aparece grafado ―Cavalieri‖ nesse artigo e, por isso, decidiu-se manter esta 

grafia como forma de possibilitar a consulta bibliográfica. 
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Carneiro Ribeiro, conhecido como Escola-Parque, que era formado por quatro escolas-classe60 

(no bairro da Liberdade, no Pero Vaz, na Rua Marquês de Maricá e na Rua Saldanha 

Marinho, Caixa D‘água) e uma Escola-Parque61, compondo um total de 11 prédios grandes e 

amplos. 

Ao final dessa década de 1950, início da década de 60, a convite do presidente 

Juscelino Kubitschek, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e outros educadores brasileiros 

elaboraram o plano educacional de Brasília, que deveria servir de base para todo o país, sendo 

criado e implementado um modelo de educação integral inspirado na Escola-Parque de 

Salvador (SANTOS e SCHMITZ, 2013). 

 

Em Brasília, as primeiras quatro superquadras criadas, receberam ―Escola-Classe‖ e 

Jardins de Infância, sendo construída na superquadra 308 Sul uma ―Escola-Parque‖ 

onde os alunos das ―Escolas-Classe‖ desenvolveriam, no turno oposto, atividades 

físicas, esportivas, artísticas e culturais. Essas instituições poderiam atender, 

aproximadamente, 30.000 habitantes (BRASIL, 2009 apud SANTOS e SCHMITZ, 

2013). 

 

Dentre as experiências mais consistentes de escolas de tempo integral há ainda os 

Ginásios Vocacionais de São Paulo, em 1960, os CIEPs (Centros Integrados de Educação 

Pública), no Rio de Janeiro, criados por Darcy Ribeiro nas duas gestões do governo de Leonel 

Brizola (1983/1986 e 1991/1994), e os CAICs (Centros de Atenção Integral à Criança), da 

década de 1990, inspirados na experiência dos CIEPs. Os CAICs surgiram no governo de 

Fernando Collor como CIACs (Centros Integrados de Apoio à Criança) e, após o 

impeachment, passaram a ser denominados de CAICs. 

Atualmente, as escolas de tempo / horário integral recebem apoio do Programa Mais 

Educação (2010) do Governo Federal que começou a se configurar em 2001, com a 

aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE – Lei nº 10.172/01) que propõe, dentre seus 

objetivos e metas, a de número 21 – ―Ampliar, progressivamente a jornada escolar visando 

expandir a escola de tempo integral, que abranja um período de pelo menos sete horas diárias, 

com previsão de professores e funcionários em número suficiente.‖ (BRASIL, 2001), dando 

início ao esboço de uma política pública de educação de tempo integral no país. Contudo, 

                                                 

60
 Nas escolas-classe há 12 salas de aula, gabinetes médico e dentário, instalações para administração, jardins, 

hortas e áreas livres. Lá os alunos permanecem quatro horas onde tem aulas de linguagem, aritmética, ciências e 

estudos sociais, para depois, seguirem para a Escola-Parque onde ficam por mais quatro horas (EBOLI, 1971). 
61

 Na escola-parque há os seguintes setores: Setor de trabalho: artes aplicadas, industriais e plásticas; Setor de 

Educação Física e Recreação: jogos, recreação, ginástica etc.; Setor Socializante: grêmio, jornal, rádio- escola, 

banco e loja; Setor Artístico: música instrumental, canto, dança, teatro e Setor de Extensão Cultural e Biblioteca: 

leitura, estudo, pesquisa, etc. (EBOLI, 1971). 
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segundo Santos e Schmitz (2013), os poucos recursos disponibilizados prejudicaram a 

efetivação da proposta de ampliação da jornada escolar, já que o Plano previu a aplicação, na 

educação pública, de apenas 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), nos quatro primeiros anos 

e de 0,6% no quinto ano. 

Em 2007, o Governo Federal criou o Programa Mais Educação, instituído por meio 

da Portaria Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007 e pelo Decreto nº 7083, de 27 de 

janeiro de 2010, integrando as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). O 

Programa Mais Educação visa fomentar a educação integral de crianças, adolescentes e 

jovens, por meio do apoio a atividades sócio-educativas no contraturno escolar.  

Em 2014, foi aprovado o II PNE (Plano Nacional de Educação), Lei nº 13.005, de 25 

de julho de 2014, pelo período de dez anos (2014 a 2024).  

A publicação do Ministério da Educação Planejando a Próxima Década. Conhecendo 

as 20 Metas do Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014) apresenta o PNE e suas 20 

metas, sendo algumas ―estruturantes para a garantia do direito à educação básica com 

qualidade, que dizem respeito ao acesso, à universalização da alfabetização e à ampliação da 

escolaridade e das oportunidades educacionais.‖ (BRASIL, 2014, p. 9). E dentre essas, a meta 

6 do PNE (Plano Nacional de Educação) tem em vista ―oferecer educação em tempo 

integral62 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.‖ 

(PNE, 2014, p. 28).  

Para que essa meta do PNE seja atendida, recorre-se ao Decreto nº 7.083, de 27 de 

janeiro de 2010, que dispõe sobre o Programa Mais Educação e considera ―educação básica 

em tempo integral63 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, 2010). Esse 

decreto define ainda as diversas atividades por meio das quais se dará a ampliação da jornada 

escolar, conforme análise do decreto na próxima seção deste capítulo, na subseção 3.3.2 sobre 

a legislação Federal que regulamenta o Programa Mais Educação. 

Ainda em relação ao PNE, este esclarece que garantir educação integral exige mais 

que somente a ampliação da jornada escolar diária 

 

                                                 

62
 Grifo desta autora. 

63
 Grifo desta autora. 



76 

 

 

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. Assim, as orientações 

do Ministério da Educação para a educação integral
64

 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 (BRASIL, 2014). 

 

Nesse período de vinte e cinco anos, desde a implantação dos CIEPs (1985) até a 

criação do Programa Mais Educação (2010), a inovação trazida em relação à ampliação do 

tempo (e do espaço) escolar está na alteração do papel desempenhado pela escola e na 

participação da família. Conforme Cavaliere (2000), ao se considerar como função da escola a 

preparação de seus alunos para a vida democrática em sociedade, o tempo integral pode ser de 

grande auxílio, desde que as escolas tenham as devidas condições, tendo além de um currículo 

compatível, uma infraestrutura em relação a espaços, profissionais e organização do tempo. 

Para a autora, na escola de tempo integral, as atividades ligadas às necessidades básicas da 

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

de decisões assumem uma forma educativa, ao contrário da rotina das escolas de turno 

parcial, geralmente centrada nos conteúdos escolares. Então, se a maior permanência na 

escola for vista como oportunidade para melhoria da qualidade da vivência escolar, a escola 

de tempo integral pode trazer inovação ao sistema educacional brasileiro. 

Há diversos documentos oficiais que regulamentam a escola de tempo integral no 

sentido de ampliação do tempo e do espaço escolar, sob os termos: horário integral, educação 

integral, educação básica em tempo integral, estando eles no âmbito do Governo Federal e do 

Município do Rio de Janeiro. Para ter acesso a esses documentos foi preciso recorrer à 

publicação Planejando a Próxima Década. Conhecendo as 20 Metas do Plano Nacional de 

Educação (2014) na qual, após a descrição de cada meta do PNE, encontra-se uma seção com 

um quadro no qual constam sugestões de leituras caso o leitor deseje obter mais informações 

sobre cada meta. A seguir, no Quadro 2, encontram-se organizados os documentos, 

publicações e endereços eletrônicos indicados na mencionada sessão sobre a Meta 6 do PNE 

(BRASIL, 2014, p. 30), e depois, na figura 32, a reprodução da sessão ―Para saber mais sobre 

a Meta 6‖. 

 

                                                 

64
 Grifo desta autora. 
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Quadro 2 – Documentos, publicações e endereços eletrônicos indicados na sessão 

―Para saber mais sobre a Meta 6‖ do PNE 

Para saber mais sobre a Meta 6: 

1. Para compreender melhor a 

educação integral no sistema público 

de ensino, observando oferta, ações e 

desafios 

 Manual Operacional de Educação Integral 
 

 Série Mais Educação, Educação Integral 
 

 Caderno do Programa Mais Educação: 

Passo a Passo 
 

 Censo da Educação Básica (no site do INEP) 
 

 Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010 
 

 Portaria Normativa Interministerial nº 17, de 

24 de abril de 2007 

2. Sobre educação integral Resoluções da Câmara de Educação Básica e do 

Pleno do Conselho Nacional de Educação (CNE) 

3. Sobre educação integral Publicações do Ministério da Educação (MEC) 

4. Sobre o Pacto pela Alfabetização na 

Idade Certa 

http://pacto.mec.gov.br 

 

Ou 

 
Figura 32 – Reprodução da sessão ―Para saber mais sobre a Meta 6‖ 

Fonte: Planejando a Próxima Década. Conhecendo as 20 Metas do Plano Nacional de Educação (2014) 

 

A partir dessas indicações relacionadas à Meta 6 do PNE, buscaram-se aquelas com 

foco na educação integral, portanto, as de número 1 a 3, para, então, selecionar os documentos 

no âmbito do Governo Federal vinculados à educação integral e ao tempo integral na forma de 

http://pacto.mec.gov.br/
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leis. Esta opção pelas leis procura estabelecer um paralelo, no âmbito do Município do Rio de 

Janeiro, com a Lei do Turno Único, parte da motivação e dos objetivos deste trabalho. 

Da mesma forma, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, partindo-se da Lei do 

Turno Único, procedeu-se à busca por documentos legais / oficiais para a educação integral e 

em tempo integral, organizados no Quadro 3, juntamente com aqueles do Governo Federal. 

Nesse quadro, as leis estão ordenadas de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, 

consoante trabalho de Soares (2007).  

  

Quadro 3 – Documentos vinculados à educação integral e ao tempo integral nos âmbitos do 

Governo Federal e do Município do Rio de Janeiro65 

 ÂMBITO 

Governo Federal Município do Rio de Janeiro 

Constituição Constituição Federal (1988)  

Lei Lei nº 9.089/1990 (ECA – art. 205, 

206 e 227) 

Lei Orgânica do Município (1990) 

Lei nº 9.394/1996 (LDB – art. 34, 

86 e 87) 

Lei nº 5.225/2010 (Lei do Turno 

Único) 

Lei nº 10.172/2001 (PNE I – Plano 

Nacional de Educação 2001-2010) 
 

Lei nº 13.005/2014 (PNE II – Plano 

Nacional de Educação 2014-2024)  
 

Projeto de 

lei 

 Projeto de Lei nº 1376/2007  

Pareceres  Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação (5.05.2008) 

Parecer da Comissão de Administração 

e Assuntos Ligados ao Servidor 

Público (30.03.2009) 

Parecer da Comissão de Educação e 

Cultura (1º.06.2009) 

Parecer da Comissão de Direitos da 

Criança e do Adolescente (31.08.2009) 

                                                 

65
 Glossário de termos legislativos no ANEXO 8.  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm
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Parecer da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização Financeira 

(14.09.2009) 

Resolução Resolução CNE nº 4, de 13 de julho 

de 2010 

Resolução SME nº 1.178, de 2 de 

fevereiro de 2012 

Resolução CNE nº 7, de 14 de 

dezembro de 2010 

Resolução SME nº 1.317, de 28 de 

outubro de 2014 

Decreto Decreto nº 6.253/2007 – FUNDEB.  

 

 

Decreto nº 7.083/2010 (Programa 

Mais Educação) 

Portaria Portaria Normativa Interministerial 

nº 17/2007 (Programa Mais 

Educação) 

 

 

 

 

 

Portaria nº 873, de 1º de julho de 

2010 – Financiamento da Educação 

Integral 

 Plano de Desenvolvimento da 

Educação – PDE66 
 

 

 

 É importante observar, segundo o quadro 3, que a Portaria Normativa Interministerial 

nº 17/200767 que institui o Programa Mais Educação do Governo Federal é do mesmo ano do 

Projeto de Lei nº 1376/200768, que dispõe sobre a implantação do turno único de oito horas no 

ensino público fundamental nas escolas da rede pública municipal, sendo que a portaria é de 

24 de abril de 2007 e o projeto de lei é de 28 de setembro de 2007, assim como, o Decreto nº 

7.083/201069, que dispõe sobre o Programa Mais Educação e a Lei nº 5.225/201070 que 

dispõe sobre o turno único, são respectivamente de 27 de janeiro de 2010 e de 5 de novembro 

de 2010. Essas coincidências de datas das leis, com as do Governo Federal se antecipando em 

alguns meses, podem indicar a influência do âmbito federal sobre o municipal.  

 Além dessas leis no âmbito do Município do Rio de Janeiro, vinculadas à educação 

integral e ao tempo integral, há ainda a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro (1990), 

                                                 

66
 O PDE foi incluído ao final da lista no Quadro 3, por não se enquadrar em nenhuma das categorias de leis.  

67
 Reprodução da Portaria Normativa Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007 (institui o Programa Mais 

Educação) no ANEXO 9. 
68

 Reprodução do Projeto de Lei nº 1376, de 28 de setembro de 2007 no ANEXO10. 
69

 Reprodução do Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010 (dispõe sobre o Programa Mais Educação) no 

ANEXO 2. 
70

 Reprodução da Lei nº 5.225, de 5 de novembro de 2010 – Lei do Turno Único no ANEXO 1. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me004370.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me004370.pdf
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os pareceres71 (favoráveis ou não) ao Projeto de Lei nº 1376/2007, a Resolução SME nº 1178, 

de 02 de fevereiro de 201272, que ―Estabelece a Matriz Curricular para o Ensino Fundamental 

da Rede Pública Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro e dá outras providências‖, 

sendo uma dessas providências a de estabelecer a jornada escolar dos alunos matriculados nas 

escolas de tempo integral, como sendo de 7 horas e 20 minutos, incluindo refeições e recreio, 

podendo, ainda, como opcional, oferecer no contraturno, mais uma hora e 40 minutos de 

atividades, incluindo obrigatoriamente o reforço escolar; e a Resolução SME n.º 1317, de 28 

de outubro de 201473, que ―Estabelece a Matriz Curricular para o Ensino Fundamental da 

Rede Pública Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro, dispõe sobre a estrutura de 

atendimento, organização de turmas e horário de funcionamento das Unidades Escolares, e dá 

outras providências‖. 

  Na próxima seção volta-se o foco novamente aos CIEPs, desenvolvendo a análise do 

material selecionado, a partir da publicação de O GLOBO – ―Cieps, 30 anos depois‖.  

 

3.2 Algumas respostas e outras questões 

 

 Esta seção, dividida em três subseções, por meio da análise do material selecionado, 

busca responder as perguntas de pesquisa: se as expressões ―turno único‖ e ―horário integral‖ 

referem-se a uma mesma jornada escolar; qual(is) são o(s) sentido(s)de educação integral nos 

projetos de tempo integral desenvolvidos na Rede Pública do Município do Rio de Janeiro; e 

qual a relação entre essa experiência de ampliação da jornada escolar apoiada na Lei do Turno 

Único e no Programa Mais Educação e o Projeto CIEP. 

 Ao desenvolver essa análise, deve-se lembrar, como dito na seção anterior, que ainda 

que os termos ―educação integral‖ e ―educação em tempo integral‖ se assemelhem, não se 

trata do mesmo referente, já que ofertar educação em tempo integral não significa 

necessariamente uma oferta de educação integral (PAIVA; AZEVEDO; COELHO, 2014).  

Enquanto essas duas temáticas são discutidas no ambiente educacional, seja na 

efetivação de propostas ou em produções acadêmicas, interessa também observar o debate 

apresentado pela mídia, voltando-se mais uma vez para a publicação do jornal O GLOBO 

                                                 

71
 Reprodução dos pareceres das comissões de Justiça e Redação (5.05.2008), de Administração e Assuntos 

Ligados ao Servidor Público (30.03.2009), de Educação e Cultura (1º.06.2009), de Direitos da Criança e do 

Adolescente (31.08.2009) e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira (14.09.2009), respectivamente, 

nos ANEXOS 11, 12, 13, 14 e 15. 
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 Reprodução da Resolução SME nº 1178, de 02 de fevereiro de 2012 no ANEXO 16. 
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 Reprodução da Resolução SME nº 1317, de 28 de outubro de 2014 no ANEXO 17. 
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―Cieps, 30 anos depois‖, além de buscar os sentidos para educação integral tanto na legislação 

federal quanto na municipal do Rio de Janeiro, considerando-se que nas últimas décadas tem-

se visto um aumento na quantidade de experiências de educação integral e de educação em 

tempo integral nas políticas públicas das diferentes esferas de poder, como destacam Paiva, 

Azevedo e Coelho (2014). 

 Para auxiliar nesta análise, toma-se por base o estudo de Rocha (2011) centrado no 

conceito de enlaçamentos – ―processos pelos quais o texto de uma formação discursiva reflete 

sua própria enunciação‖ (MAINGUENEAU, 1989, p. 69). Essa propriedade dos textos de 

refletir sua própria enunciação faz com que os enlaçamentos sejam considerados processos de 

―reflexividade‖ ou de ―autorreferência‖ evidenciados linguisticamente de diversas formas, 

como por meio de aspas, do discurso indireto livre etc. (ROCHA, 2011). 

 Para o autor,  

 

o que se diz é efetivamente ―dito‖ de várias maneiras: diretamente nos ―conteúdos‖ 

e, não menos diretamente, no modo de dizer – uma certa escolha de tom enunciativo 

ou um certo exercício de língua que culmina na produção de um código linguageiro 

são tão constitutivos dos efeitos de sentido produzidos em um texto quanto a escolha 

lexical ou a seleção de um tema. (ROCHA, 2011, p. 13). 

 

Segundo hipótese do autor, ―ao proceder à leitura (ou à escuta) de um texto, o que o 

sujeito procura são justamente as coerências, isto é, as ressonâncias entre os diferentes 

dispositivos que se interlegitimam‖ (ROCHA, 2011, p. 13). Em vista disso, ao ler a 

publicação de O GLOBO – ―Cieps, 30 anos depois‖, por exemplo, o leitor buscaria as 

coerências em seu texto, partindo, talvez, do título da publicação impresso na primeira página 

daquele exemplar do jornal, que anuncia o assunto a ser tratado na matéria – provavelmente 

um panorama dos Cieps, 30 anos depois de sua inauguração, tomando-se como marco o CIEP 

Presidente Tancredo Neves, o primeiro inaugurado, e estas coerências se apresentariam para 

cada leitor conforme sua competência enciclopédica, seu conhecimento de mundo. Na página 

indicada para a matéria (seja em papel ou digital), informações acerca dos CIEPs e de seus 

funcionários no presente corroboram a expectativa do leitor em relação à situação atual dessas 

escolas que se prometia mostrar.  

Nessa publicação, a matéria maior conta uma história, ou várias histórias que se 

cruzam, mas que têm sempre um CIEP como cenário. Nessas narrativas, há quatro 

personagens, todos funcionários de CIEPs da época da implantação – Teresinha de Sousa, que 

sonhava ser enfermeira e aceitou o emprego de inspetora no Ciep 001, o colégio que mudou a 

vida da sua família e onde estudaram filha e neta, Antonio Neto, o ―ex-professor‖ de 
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Sociologia de 40 horas da segunda geração do projeto, Tania Barbosa, a professora do 

primeiro concurso que trabalhou no Lirio Laguna em Caxias e Monica dos Santos Melo, que 

foi diretora do Ciep Samuel Wainer, na Tijuca. O texto começa e termina na única funcionária 

que permanece em um Ciep 30 anos depois, isto é, desde sua inauguração. 

A narrativa vai e volta no tempo e o que se diz sobre os CIEPs é retomado pelos 

personagens, em quatro tempos verbais, quando se referem ao que os CIEPs poderiam ter 

sido, ao que eles foram, ao modo como estão 30 anos depois e à forma que os CIEPs, ou 

qualquer outra escola de tempo integral, devem assumir, depois das devidas correções (ao se 

refazer a lição). Para melhor visualização, esses enunciados foram organizados de acordo com 

o quadro 4 a seguir: 

 

Quadro 4 – Os CIEPs na publicação de O GLOBO ―Cieps, 30 depois‖  

CIEPs 

O que poderiam ter 

sido 

O que foram O que são 30 anos 

depois 

O que deverão ser 

ou outras escolas 

de tempo integral 

―(o Ciep 001, 

primeiro de uma série 

que) pretendia 

revolucionar a 

educação através do 

ensino integral‖ 

―(O projeto do Ciep) era 

uma grande inovação‖ 

―(Projeto de Darcy 

Ribeiro) ajuda a 

refletir sobre o 

ensino integral, 

ainda hoje um 

desafio‖ 

―pensar a educação 

em tempo integral 

para o futuro a 

partir da 

experiência que 

tiveram no 

passado‖ 

―podíamos ter 

investido mais‖ 

―(O Ciep) existia de 

forma paralela à rede 

regular‖ 

―do projeto 

original só restou o 

prédio – ainda 

assim com 

mudanças‖ 

―(a experiência) é 

uma referência 

para o desafio do 

ensino integral, que 

permanece atual‖ 

―Talvez fosse 

necessário mesclar 

mais o tipo de aluno 

para evidenciar que 

era, sobretudo, um 

colégio público de 

qualidade‖ 

―Era uma escola 

diferenciada.‖ 

―(O Ciep foi) um 

projeto que nos 

possibilita pensar 

os problemas, para 

os revertermos‖ 

 

 ―(o Ciep) era um 

microcosmo. Nele, 

variados serviços 

inchavam o orçamento de 

uma única secretaria.‖ 

―(no primeiro Ciep 

construído) os 

desafios são tão 

grandes quanto as 

vitórias já obtidas‖ 

 

 ―(O Ciep) era um projeto 

de educação integral de 

forma popular, mas foi 

interrompido 
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politicamente.‖ 

 ―ficou o estigma de que 

era um colégio que não 

funcionava‖ 

  

 ―Era uma educação 

voltada para o local onde 

a escola estava inserida, 

mas ficou marcada pelo 

preconceito de que era 

algo somente ‗de pobre‘‖ 

  

 

  Esse debate acerca dos enlaçamentos foi trazido por Maingueneau em Gênese dos 

discursos, obra na qual o autor propõe a existência de um sistema de restrições semânticas 

globais, cujo caráter ―‗global‘ dessa semântica se manifesta pelo fato de que ela restringe 

simultaneamente o conjunto dos ‗planos‘ discursivos: tanto o vocabulário quanto os temas 

tratados, a intertextualidade ou as instâncias de enunciação...‖ (MAINGUENEAU, 2005, p. 

22).  

 Rocha conclui que ―a imbricação entre um plano textual e um plano não textual da 

qual se alimenta a noção de enlaçamentos é o que justifica a proposta do conceito de prática 

discursiva‖ (ROCHA, 2011, p. 18), do qual Maingueneau se utiliza quando trata da ―formação 

discursiva como inseparável das comunidades discursivas que a produzem e a difundem‖ 

(MAINGUENEAU, 2004, p. 396), e inspira-se em Foucault que se referia ―ao sistema de 

relações que, para um discurso dado, regula a localização institucional das diversas posições 

que pode ocupar o sujeito de enunciação‖ (MAINGUENEAU, 2005, p. 143). 

Voltando-se à publicação, são diferentes planos que se sobrepõem na narrativa e 

colocam em cena alguns embates: 

a) o plano dos personagens – de um lado são três professores que hoje ocupam cargos 

burocráticos, fora de sala de aula, todos ligados às secretarias de Educação (do Estado e do 

Município) e, de outro, uma inspetora que continua no mesmo Ciep 001, desempenhando a 

mesma função (aliás, em um cargo extinto); 

b) o plano do tempo – são quatro tempos – o pretérito do futuro, o que o CIEP poderia ter 

sido, o pretérito simples, o que ele foi, o presente – como está 30 anos depois, e o futuro, no 

qual os CIEPs servirão de exemplo do que se deve corrigir, ao se refazer a lição (ver Quadro 

4).  

c) o plano das esferas de poder – são duas esferas de Poder entrelaçadas em uma rede paralela 

como era constituída a dos CIEPs: Teresinha e Monica são de CIEPs da Rede Municipal do 
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Rio de Janeiro; Antonio e Tania de CIEPs da Rede Estadual. Até hoje, os CIEPs de cada rede 

se mostram em duas realidades bem diferentes.  

 Nesse processo de refletir sua própria enunciação, o texto da matéria vai construindo 

um sentido de Projeto CIEP falido para apontar, na matéria menor, que o projeto da Prefeitura 

do Rio é que vai preencher os requisitos de um projeto de sucesso.  

Nesse ponto, cabe, então, questionar-se sobre o sentido de educação integral 

construído no discurso presente nas duas matérias, e sua relação com as diferentes propostas –

Projeto CIEP e ―projeto‖ da Prefeitura. Essa análise pode ser feita com base em alguns 

dispositivos enunciativos, conforme Rocha (2011), sem que cada um deles receba alto grau de 

autonomia. 

Se no meio acadêmico não há consenso em relação ao termo a ser empregado – 

educação integral ou educação em tempo integral, adotando-se muitas vezes um pelo outro 

mesmo quando não se trata do mesmo referente ou ainda quando são diferentes situações de 

enunciação, na mídia, um meio de grande circulação e acesso ao público em geral, o sentido 

do termo fica mais comprometido.  

De acordo com a matéria maior, o Projeto CIEP vai se constituindo a partir de todas as 

retomadas de falas já descritas, mas como projeto de educação integral propunha também o 

tempo integral, em um espaço planejado para esse maior tempo de permanência buscando 

suprir as necessidades de seu público alvo, das camadas populares, com oferta de ―médico, 

dentista e moradia‖ e relação com as comunidades nas quais estava inserido. Desse modo, 

aproxima-se de um sentido assistencialista de educação integral, na qual se privilegia o fato de 

se manter o aluno no espaço escolar para afastá-lo das ruas.  

Conforme a matéria menor, as retomadas de fala são geralmente atribuídas à atual 

secretária de educação, Helena Bomeny, que vai apresentado o chamado ―ousado projeto‖, 

que desde o título já se configura como sendo de educação em tempo integral. Com o foco na 

construção das escolas ―neste modelo‖, que provavelmente refere-se a uma escola que tenha o 

―ensino o dia todo‖, afasta-se de qualquer concepção de educação integral, pois não faz 

qualquer alusão à formação do aluno, aproximando-se mais da área de edificação de escolas 

do que de educação, seja integral ou não.   

Como essas matérias se reportam não só à educação integral e em tempo integral, 

como também à legislação que as regulamentam e instituem no âmbito do Governo Federal e 

do Município do Rio de Janeiro, suas análises – das matérias de jornal e das leis, são 

desenvolvidas nas subseções a seguir: 3.2.1 Na publicação de O GLOBO: De volta aos 
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CIEPs, 3.2.2 Na legislação do Governo Federal: o Programa Mais Educação e 3.2.3 Na 

legislação do Município do Rio de Janeiro: a Lei do Turno Único. 

 

3.2.1 Na publicação de O GLOBO: De volta aos CIEPs 

 

 Nesta subseção parte-se da publicação do jornal O GLOBO sobre a data de celebração 

dos trinta anos dos CIEPs para se desenvolver uma análise baseada, principalmente, nos 

estudos de Maingueneau (2005, 2006) e Courtine (1999). 

Após a descrição da página do jornal feita no capítulo 2, é importante observar / 

analisar seus textos, que para Maingueneau, não são ―um conjunto de signos inertes, mas o 

rastro deixado por um discurso em que a fala é encenada‖ (MAINGUENEAU, 2005, p. 85). 

Cabe, então, a seguir determinar o que o autor chama de cena de enunciação de um texto para 

dar início à análise do material.  

A cena de enunciação de um texto associa três cenas de fala: a cena englobante, a 

cena genérica e a cenografia discursiva (MAINGUENEAU, 2006).  

A cena englobante corresponde ao tipo de discurso. Ao se receber um folheto na rua, 

deve-se determinar se ele pertence ao discurso religioso, político, publicitário etc. 

determinando em que cena englobante se deve colocar para interpretá-lo, saber de que modo 

ele se dirige a seu leitor e para qual finalidade ele foi organizado. Para Maingueneau (2006) é 

uma caracterização mínima que define o estatuto dos parceiros e o quadro espaço-temporal; a 

cena religiosa, política etc. depende da sociedade e da época em que se institui, assim como 

variam as relações entre as cenas. No caso do jornal, trata-se do discurso jornalístico.  

Para especificar as atividades discursivas nas quais os sujeitos estão envolvidos, além 

da cena englobante, são necessários 

 

gêneros de discurso particulares, com rituais sócio-linguageiros que definem várias 

cenas genéricas. O gênero de discurso implica um contexto específico: papéis, 

circunstâncias (em particular, um modo de inscrição no espaço e no tempo), um 

suporte material, uma finalidade, etc. Cada gênero ou subgênero de discurso define 

o papel de seus participantes (MAINGUENEAU, 2006, p. 112).  

 

Assim, em uma matéria de jornal, como essa em análise, em torno do tema Educação, 

tem-se, como participantes, um enunciador jornalista que se dirige a coenunciadores leitores 

interessados em assuntos ligados à Educação, sejam eles profissionais da área, alunos, seus 

pais ou responsáveis ou qualquer pessoa preocupada com essas questões. Neste trabalho, 
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como explicitado no primeiro capítulo, considera-se como gênero do discurso a matéria 

jornalística, no suporte jornal nos meios impresso e eletrônico.  

Essas duas ―cenas‖ – a englobante e a genérica, juntas definem o quadro cênico do 

texto, ―o espaço estável no interior do qual o enunciado ganha sentido, isto é, o espaço do tipo 

e do gênero de discurso‖ (MAINGUENEAU, 2006, p. 112). Em geral, a cena de enunciação 

conta somente com essas duas cenas, mas uma terceira pode intervir, a cenografia, que não é 

imposta pelo tipo ou gênero de discurso, mas instituída pelo próprio discurso, sendo sempre 

única para cada cena de enunciação. 

Nessa edição impressa de O GLOBO, ao ler na primeira página do jornal a chamada da 

seção ―Sociedade‖ com o título ―CIEPS, 30 ANOS DEPOIS‖74, o leitor (coenunciador) espera 

encontrar, como cena de enunciação, uma reportagem sobre a situação atual dos CIEPs, após 

três décadas da sua inauguração. Entretanto, ao abrir o jornal na página 32, o leitor depara-se 

com o título ―Refazendo a lição de casa‖ em letras grandes o bastante para ocupar toda a 

largura da página, em negrito, agrupando duas matérias em torno do tema da Educação, e o 

subtítulo, ―Projeto de Darcy Ribeiro ajuda a refletir sobre o ensino integral, ainda hoje um 

desafio‖. Então, o leitor se depara com uma cena de enunciação de uma matéria que visa, em 

função de sua natureza genérica, dar informações acerca da comemoração dos 30 anos dos 

Cieps, porém ele é interpelado por uma cenografia na qual o projeto CIEP é apontado como 

um erro e é comparado a uma lição mal feita, afinal, um dos motivos para que a lição de casa 

precise ser refeita é estar inadequada, conforme o julgamento do professor, que manda refazê-

la, além de se destacar o problema referente ao ensino integral, visto como um desafio, desde 

que Darcy Ribeiro planejou implantá-lo pela primeira vez, permanecendo até os dias de hoje 

sem solução. 

Outro destaque gráfico na página participa da construção da cenografia, é o 

entretítulo75 intercalado no texto da coluna esquerda da matéria e posicionado ao lado da 

terceira foto – ―Erros e acertos do programa são analisados por professores em busca de 

inspiração‖. O programa a que o enunciado se refere pode ser o projeto CIEP ou o Programa 

Especial de Educação (PEE), programa de governo de Leonel Brizola cujo foco era a 

Educação tendo como metas a ampliação da rede e consequente extinção do terceiro turno e a 

implantação dos CIEPs. De qualquer forma, atrela-se a imagem dos CIEPs mais uma vez a 

                                                 

74
 Na edição eletrônica (oglobo.com) do jornal não há o título ―CIEPS, 30 ANOS DEPOIS‖, conforme descrição 

das matérias no segundo capítulo desta tese.  
75 Entretítulo, segundo Lage, é ―cada título inserido em texto de notícia, reportagem etc. O mesmo que 

intertítulo.‖ (LAGE, 1993, p. 71). 
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algo que, por não ter funcionado no passado, serve de exemplo para o futuro, como modelo de 

como não se deve proceder. Além disso, esse entretítulo é posicionado ao lado da foto que 

mostra uma mulher, identificada na legenda como a professora Tania Barbosa, sentada em 

uma sala de aula de um CIEP com o rosto e o olhar direcionados para a janela, como se 

estivesse ―em busca de inspiração‖ no exterior do CIEP.  

 Como diz Maingueneau, ―a escolha da cenografia não é indiferente: o discurso, 

desenvolvendo-se a partir de sua cenografia, pretende convencer instituindo a cena de 

enunciação que o legitima‖ (MAINGUENEAU, 2006, p. 113). Nessa matéria, a cenografia 

instituída é a da necessidade de refazer o projeto CIEP, algo construído pelo discurso, desde o 

início, no título sobre a lição de casa e, ao mesmo tempo, em sua própria enunciação (refletir 

sobre o ensino integral, um desafio, de erros e acertos, que precisam de inspiração) que vai 

legitimando a cenografia que impõe. Segundo Maingueneau, para que isso ocorra, o discurso 

deve fazer seus leitores aceitarem o lugar designado a eles nessa cenografia, ―no universo de 

sentido do qual ela participa‖ (MAINGUENEAU, 2006, p. 113); o leitor do jornal deve se 

colocar nesse universo de sentido como observador do projeto (CIEP) de conteúdo 

relacionado ao horário integral que faz parte do passado, que não teve continuidade e que 

precisa ser reescrito, substituído. Parece haver uma naturalização dessa avaliação negativa do 

Projeto CIEP.  

 Nessa constituição da cenografia também participam as fotos da página e suas 

legendas. A primeira das fotos (figura 33), a do menino fotografado no momento de um salto 

em frente ao prédio do CIEP, exibe a legenda ―Salto para o futuro. Profissionais que 

trabalharam no começo do projeto são utilizados para pensar como a educação em tempo 

integral pode ser adequada às próximas gerações‖, remetendo à autoridade de quem participou 

desse processo, unindo o ontem com o amanhã, como justificativas para o que se faz agora, 

para qualquer projeto do presente. A forma como essa questão temporal se apresenta remete 

ao trabalho de Daher (2007), no qual recorre ao conceito de cenografia discursiva, proposto 

por Maingueneau (1997, 2005, 2006), e entendido pela autora como  

 

a situação de enunciação que legitima cada discurso a partir da reunião de uma 

determinada locução discursiva, uma cronografia e uma topografia. Dito de outro 

modo, todo texto institui discursivamente sua forma singular de interação, a partir da 

articulação das coordenadas: EU <=> TU – AQUI – AGORA. O enunciado carrega 

referências desse EU que se dirige a um TU (locução discursiva) ancorado num 

lugar (topografia) e num tempo (cronografia). É importante ressaltar que a relação 

EU <=> TU remete à Teoria da Enunciação (BENVENISTE, 1966, 1974). 

(DAHER, 2007, p. 60) 
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 Segundo análise de Daher (2007), no pronunciamento de Getúlio Vargas aos 

trabalhadores em 1º de maio de 1938 a valorização do momento presente é construída 

discursivamente de modo que se certas determinações forem atendidas, pode-se entrever um 

futuro excelente para o trabalhador. Para a autora, o tempo instituído discursivamente pode 

ser organizado entre o ―antes‖ (anterior ao governo Vargas) – tempo de desordem, 

desqualificação do passado e de falta de garantias pessoais; o ―agora‖ (depois de 1930 e 

depois de 10 de novembro de 1937) – tempo da mudança, do novo, da necessidade da ordem, 

de apoio ao governo, como condições para atingir o futuro melhor; e por fim, o ―depois‖ (o 

progresso) – tempo possível a partir das garantias dadas pelo governo e do respeito à ordem. 

Da mesma forma, nessa matéria de jornal é possível perceber nessa relação entre o 

antes, o agora e o depois, uma valorização do presente, do agora, que também se constrói 

como tempo da mudança, do novo, da necessidade da ordem, de apoio ao governo, como 

condições para atingir o futuro melhor no sentido de ser o momento de se refazer a lição de 

casa, de reviver o ―Projeto de Darcy Ribeiro‖ para se refletir hoje sobre o desafio da educação 

integral, de se utilizar os ―Profissionais que trabalharam no começo do projeto (...) para 

pensar como a educação em tempo integral pode ser adequada às próximas gerações‖ (O 

GLOBO, 2015, p. 32). 

 

Muitos dos profissionais do Ciep, tais como Antonio e Tania, atualmente tentam 

pensar a educação em tempo integral para o futuro a partir da experiência que 

tiveram no passado
76

. Sexta meta do Plano Nacional de Educação, a educação 

integral é alvo de debate entre os educadores não por sua necessidade, mas sim pela 

forma. (O GLOBO, 2015, p. 32) 

 

Assim, a partir dos erros e do fracasso da experiência do ―antes‖, do passado, 

representados pelo Projeto CIEP, por Brizola e por Darcy Ribeiro, é que será viável, no 

―depois‖, no futuro, acertar e garantir a melhor educação que será efetivada no projeto da 

Prefeitura do Rio que prevê, atualmente, a construção de escolas.  

Em tempo, a expressão ―Salto para o futuro” associada à imagem do menino saltando 

– sendo uma criança, imagem correntemente ligada à ideia de futuro, também dialoga com o 

título de um programa televisivo assim intitulado que é dirigido aos professores e que conta 

com especialistas e a participação dos docentes, e aborda e discute temas ligados à Educação. 

A participação do público se dá através de diversas mídias (telefone, site, e-mails…). O 

programa de abrangência nacional é
 
produzido pela TV Brasil, integrante da grade da TV 

                                                 

76
 Grifos desta autora. 
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Escola (canal do MEC). Aqui, vai-se constituindo uma cenografia na qual os CIEPs são 

referidos como recorrendo a discursos do âmbito escolar, cristalizados em uma determinada 

concepção de ensino. 

 

 
Figura 33 – Foto 1 da página 32 da edição de O GLOBO, de 30 de maio de 2015, com a legenda 

―Salto para o futuro. Profissionais que trabalharam no começo do projeto são utilizados para pensar como a 

educação em tempo integral pode ser adequada às próximas gerações‖ 

 

 

A segunda foto (figura 34) é aquela em que aparecem Teresinha de Souza, sua filha e 

neta, nos arcos do CIEP em que a inspetora começou a trabalhar há trinta anos e tem a 

legenda: ―3 gerações. Teresinha é inspetora do 1º Ciep construído, onde sua filha e neta 

estudaram‖. No termo destacado em negrito, talvez se pudesse afirmar que as três gerações 

representam, uma pessoa para cada década, todo o período do CIEP que, de acordo com a 

legenda da foto anterior não presenciou uma educação em tempo integral adequada a elas, 

algo que só as gerações futuras poderão ter, se os profissionais que participaram do projeto 

refizerem sua lição.  
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Figura 34 – Foto 2 da página 32 da edição de O GLOBO, de 30 de maio de 2015, com a legenda: 

“3 gerações. Teresinha é inspetora do 1º Ciep construído, onde sua filha e neta estudaram‖ 

 

A última foto (figura 35), a da professora Tania Barbosa sentada na sala de um CIEP, 

discutida anteriormente, menciona em sua legenda que ela ―foi professora de CIEP em Duque 

de Caxias‖. Essa referência e a de que ela integra um grupo de ―profissionais que trabalharam 

no começo do projeto e são utilizados para pensar como a educação em tempo integral pode 

ser adequada às próximas gerações‖ atribuem-lhe autoridade e, ao mesmo tempo, atestam a 

necessidade de mudanças. O fato de essa sala de aula manter seu mobiliário original pode 

indicar que tenha parado no tempo, refletindo a estagnação de um projeto ante o desafio das 

novas gerações. E a professora sentada sozinha em meio às carteiras vazias, com o rosto 

direcionado à janela e um olhar distante, pensativo, podem dar a ideia de que se trata de 

alguém que fala a partir da experiência de sala de aula, alguém que é testemunha de um 

projeto que não deu certo.  

 

 

Figura 35 – Foto 3 da página 32 da edição de O GLOBO, de 30 de maio de 2015, com a legenda: 

―Orgulho. Tania Barbosa foi professora de Ciep em Duque de Caxias‖ 
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A partir da legenda da primeira foto – ―Profissionais que trabalharam no começo do 

projeto são utilizados para pensar como a educação em tempo integral pode ser adequada às 

próximas gerações‖, são chamadas ao discurso as vozes desses profissionais para legitimar a 

cenografia ali constituída. Cada um deles traz sua vivência com o CIEP de outros tempos para 

contribuir com a tarefa de apontar o que poderia ter sido feito para que o projeto desse certo. 

Com exceção da inspetora Teresinha, nenhum dos outros três profissionais trabalhava em 

CIEPs em 2015, ao se comemorar os trinta anos dessas escolas; Antonio Neto é secretário 

estadual de Educação e ―ex-professor da segunda geração do projeto‖, Tania Barbosa, 

professora, entrou no primeiro concurso para o CIEP e trabalhou em Duque de Caxias, hoje é 

assessora da Secretaria estadual de Educação e trabalha com educação integral, e Mônica dos 

Santos Melo foi diretora do CIEP Samuel Wainer e atualmente trabalha na Secretaria 

Municipal de Educação com projetos relacionados à educação integral. Os tempos verbais 

estão no passado quando indicam a ligação do profissional com o CIEP, mas ao informar sua 

atual ocupação, todos com cargos em secretarias de educação, fora da sala de aula, os verbos 

estão no presente; inclusive, o secretário de educação do Estado é apresentado como ―ex-

professor‖, parecendo necessário desvinculá-los dos CIEPs e aproximá-los dos órgãos onde 

passaram a trabalhar.  

Ao se dizer que a ―educação em tempo integral‖ é algo para se pensar para o futuro a 

partir da experiência passada, constrói-se a ideia de que o horário integral como tratado no 

passado não teve êxito por estar associado a um projeto fracassado que hoje serve apenas 

como modelo para aprendizagem futura. O horário integral (ou Dia Completo) tem forte 

ligação com o projeto CIEP, que segundo a matéria do jornal ―Três décadas depois, do projeto 

original só restou o prédio — ainda assim com mudanças.‖, ou ainda que ―O Ciep foi um 

projeto que nos possibilita pensar os problemas, para os revertermos.‖, marcando os CIEPs 

como um projeto com problemas e descontinuado.  

Em relação a essa iniciativa descontinuada ou projeto interrompido, o enunciador-

jornalista conduz seu discurso legitimando a cenografia de fracasso de um projeto / lição a se 

refazer, no título da segunda matéria da página – ―Prefeitura do Rio quer ensino o dia todo na 

rede até 2020‖ e no seu subtítulo – ―Projeto prevê criar 331 escolas neste modelo até 2016; 

ex-secretária vê erros na iniciativa‖. Se trinta anos depois da implantação do projeto, vários 

profissionais que trabalharam em CIEPs no início são chamados para refazer a lição de casa, 

os enunciados parecem indicar que é no projeto da Prefeitura do Rio que essa lição será feita 

corretamente. Enquanto a primeira matéria da página apresenta uma análise do projeto CIEP, 

conforme seu subtítulo, para auxiliar os projetos de ―ensino integral‖ do presente, a segunda 
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matéria informa que há um projeto de ―ensino o dia todo‖ sendo desenvolvido atualmente 

pela Prefeitura do Rio. 

Nessa segunda matéria, na parte inferior direita da página do jornal, lê-se que ―o 

prefeito Eduardo Paes postou uma imagem que dizia: ‗Esta pessoa apoia a escola em tempo 

integral‘ em sua página pessoal no Facebook.‖. Esse enunciado parece a propaganda de uma 

pessoa que defende uma ideia ou projeto, no caso, ―um ousado projeto‖, e como toda 

propaganda visa convencer o leitor de que o produto (no caso a pessoa) possui as melhores 

qualidades possíveis. Tendo esse objetivo, acrescenta a informação de que serão 331 escolas 

em tempo integral construídas até 2016 (em um período de pouco mais de um ano), e que este 

número é três vezes maior do que os 101 Cieps erguidos por Brizola. No entanto, além da 

notícia sobre a construção de 331 escolas no curtíssimo período de um ano, algo com pouca 

possibilidade de acontecer, a informação de que Brizola teria construído somente 101 CIEPs77 

é equivocada. Essa é a quantidade de CIEPs entregues à administração municipal, porque, 

depois de duas gestões no Governo do Estado, foram 506 CIEPs construídos no tempo real de 

oito anos. Porém, para que o leitor saiba que é difícil construir tantas escolas – 331, em tão 

pouco tempo e que Brizola foi responsável pela edificação de mais de 500 e não de 101 

CIEPs, é necessário acessar seu conhecimento de mundo, aquilo que Maingueneau (2005) 

chama de ―competência enciclopédica‖, ou ―esse conjunto virtualmente ilimitado de 

conhecimentos‖ que ―varia evidentemente em função da sociedade em que se vive e da 

experiência de cada um‖ (MAINGUENEAU, 2005, p. 42), pois a matéria de jornal não traz 

tais informações.  

Assim, ao pegar seu exemplar do jornal e abrir na página intitulada ―CIEPS, 30 ANOS 

DEPOIS‖, o leitor depende do saber enciclopédico para reconhecer que se trata do discurso 

jornalístico e que está diante do gênero ―matéria jornalística‖, podendo, então, ter certa 

expectativa em relação às características que irá encontrar a partir desse quadro cênico. Do 

mesmo modo, no caso dessa publicação, para que o leitor entenda que uma terceira cena, a 

cenografia, interfere nesse quadro, fazendo com que se receba o texto como uma matéria (ou 

duas), mas após a sua leitura, perceba-se outro gênero – a propaganda (política), também é 

preciso que ele recorra à sua competência enciclopédica.  

 Nessa construção da cenografia de uma propaganda política e para melhor 

compreender os sentidos que se depreendem acerca dos CIEPs e da educação em tempo 

integral, especialmente nessa publicação de O GLOBO, convém abordar a questão da 

                                                 

77
 A lista completa dos 101 CIEPs da Rede Pública do Município do Rio de Janeiro encontra-se no ANEXO 1.  
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memória discursiva, feita de deslizamentos e esquecimentos, segundo Baronas (2011), algo 

evidenciado pela Análise do Discurso de orientação francesa em uma de suas grandes 

contribuições aos demais campos que lidam com a relação entre linguagem, história e 

memória. Para esse autor, as pesquisas em AD que tratam da ―questão da memória mostram 

que para que um discurso signifique, ele precisa necessariamente não apenas repetir, atualizar, 

mas também deslocar, esquecer, silenciar os já ditos que estão na sua base‖ (BARONAS, 

2011, p. 103). Os desdobramentos da memória discursiva não ocorrem somente enquanto 

restituem o discurso, mas também como transformação e silenciamento de sentidos. 

Baronas (2011) refere-se também aos estudos de Pêcheux sobre a memória discursiva, 

nos quais é vista como possível espaço de deslocamentos, de disputas, destacando que ―sob o 

‗mesmo‘ da materialidade da palavra abre-se então o jogo da metáfora, como outra 

possibilidade de articulação discursiva‖ (PÊCHEUX, 1999, p. 53). 

O conceito de memória discursiva foi criado por Jean-Jacques Courtine em 1981 

visando um auxílio teórico às suas análises sobre o discurso político e, segundo Paveau 

(2005), essa invenção,  

 

como todas as invenções, responde a parâmetros espaciais (o grupo de trabalho em 

torno de Pêcheux e da revista Langages), temporais (começo da derrocada 

estruturalista e da terceira época da AD, marcada, segundo M. Pêcheux, pela 

―desconstrução da maquinarias discursivas‖) e epistemológica, enfim, (o saber 

histórico encontrando o saber linguístico, posto que a memória discursiva vem 

diretamente dos ―lugares de memória‖, de P. Nora, conceito que dá nome à soma 

dos três volumes coletivos publicada entre 1984 e 1992). (PAVEAU, 2005, p. 1). 

 

 Para Courtine (1981), a noção de memória discursiva refere-se à existência histórica 

do enunciado no interior de práticas discursivas reguladas por aparelhos ideológicos. Assim, 

ao tratar dos discursos políticos, a respeito dos quais a existência de uma memória discursiva 

conduz à perguntas ligadas à prática política, o autor busca saber do que nos lembramos, e 

como nos lembramos, na luta ideológica, do que convém dizer e não dizer, a partir de uma 

posição determinada numa conjuntura dada na escrita de um folheto, uma moção, uma tomada 

de posição, quer dizer, como o trabalho de uma memória coletiva permite, no interior de uma 

formação discursiva, a recordação, a repetição, a refutação, mas também o esquecimento 

destes elementos de saber que são os enunciados. Questiona-se também sobre qual modo 

material uma memória discursiva existe.  

Em outro artigo sobre a memória, Courtine inclui trecho de Maurice Halbwachs em 

sua epígrafe 
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É preciso, então, renunciar à idéia de que o passado se conserva tal qual nas 

memórias individuais como se tivesse tirado dele tantas provas distintas quanto o 

número de indivíduos existentes. Os homens que vivem em sociedade fazem uso de 

palavras das quais compreendem o sentido: é a condição do pensamento coletivo. 

Ou cada palavra (compreendida) é acompanhada de lembranças e não há lembrança 

à qual não possamos fazer corresponder palavras. Falamos de nossas lembranças 

antes de evocá-las; é a linguagem e é todo o sistema das convenções sociais que lhe 

são solidárias que nos permitem a cada instante reconstruir nosso passado. 

(HALBWACHS, 1975 [1925], p. 279.) 

 

Partindo-se dessa ideia de reconstruir o passado por meio da linguagem, entende-se 

que as memórias não serão mantidas sem alterações; cada enunciação produz novos sentidos 

para aquilo que lembramos e como lembramos.  

Nessa publicação de O GLOBO sobre os CIEPs, apesar de remeter-se a um tempo 

curto para a Educação, esses 30 anos são suficientes para permitir esquecimentos e equívocos 

por parte do público em geral e por aqueles que trabalham ou estudam nessas escolas, 

observando-se, em seu discurso, os sentidos vinculados aos CIEPs, à educação integral e ao 

horário integral sendo deslocados, esquecidos, silenciados. Para que isso não ocorra, o leitor 

deve recorrer, como já dito, à sua competência enciclopédica, essa reserva de conhecimentos 

que serve de ―ponto de apoio para a produção e a compreensão de enunciados‖ 

(MAINGUENEAU, 2005, p. 42).  

Ao se observar a foto da sala de aula com a professora olhando para fora (Figura 34), 

para se reconhecer os móveis mostrados na imagem como originais da década de 1980, seria 

preciso ter acesso à obra O Livro dos CIEPs ou às fotos disponíveis no site do PDT na página 

dedicada à Educação, mais especificamente aos CIEPs, ou ainda ter estudado ou trabalhado 

em algum CIEP nesse período de inauguração, experiências que contribuiriam para o 

conhecimento de mundo do leitor, para o enriquecimento de sua competência enciclopédica. 

Essa competência também seria útil para saber que se os móveis são dos anos 80, a sala, por 

outro lado, não poderia ser de 30 atrás por conta de detalhes que geralmente passam 

despercebidos, como a presença do aparelho de ar condicionado, que não foi previsto para as 

salas de aula no projeto original e ocupa o local onde estaria a janela de vidro e a veneziana, 

apontando para a descaracterização do prédio projetado por Niemeyer. Trazer a imagem de 

uma sala de aula com características originais, exceto pelo ar condicionado, pode dialogar 

com a cenografia de um projeto que parou no tempo e serve apenas de modelo para os 

projetos futuros, como exemplo do que não deve ser feito, ou da lição que deve ser refeita.  

Assim como, ao ir trabalhar em um CIEP e não ter conhecimento do projeto 

pedagógico fundador dessas escolas vendo o lugar somente como um espaço arquitetônico, na 

matéria, ao afirmar que ―do projeto original só restou o prédio – ainda assim com mudanças‖, 
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o enunciador-jornalista reforça a ideia de projeto falido. Contudo, é na matéria menor, que se 

torna mais evidente o apagamento da memória não só do Projeto CIEP, como dos 400 prédios 

dos CIEPs. 

Ao final do primeiro parágrafo, ao citar ―um ousado projeto que prevê a construção de 

331 escolas em tempo integral até 2016‖, acrescenta-se que ―O número é mais do que o triplo 

dos 101 Cieps feitos pelo ex-governador Leonel Brizola‖. Neste último enunciado, o 

enunciador-jornalista promove um apagamento da história bem recente da Educação no Rio 

de Janeiro, pois, como explicado anteriormente, ―101 CIEPs‖ se referem à quantidade dessas 

escolas que atualmente integram a Rede Municipal do Rio de Janeiro; o Projeto de Darcy e 

Brizola foi responsável pela construção de mais de 500 CIEPs em todo o Estado. Essa 

informação estava presente em uma série de reportagens do mesmo jornal O GLOBO sobre os 

21 anos dos CIEPs, iniciada em 28 de maio de 2006, nove anos antes dessa publicação sobre 

os 30 anos (ver figura 35). Naquela data, o jornal trazia em sua primeira página o seguinte 

título da matéria das páginas 18 a 23: ―Cieps fazem 21 anos de expectativas e fracassos‖, com 

o subtítulo ―Das 501 escolas construídas, só 113 (22,5%) mantém horário integral‖. Se em 

2006, o jornal tinha conhecimento de que foram construídas 501 escolas, ao subtrair 400 delas 

em 2015, promove um efeito de apagamento e mostra que é do projeto da Prefeitura do Rio 

que se quer tratar nessa publicação e não dos CIEPs.  

 

 
        Figura 36 – Primeira página do jornal O GLOBO, de 28 de maio de 2006. 
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No capítulo ―Polêmica, memória, esquecimento e (in)significação no jurídico e no 

político‖, da obra de Baronas (2011) Ensaios em análise de discurso: questões analítico-

teóricas, discute-se memória discursiva. No referido capítulo, apresenta-se a reflexão de 

Courtine sobre o estatuto da memória a partir da história de duas fotografias publicadas nos 

jornais de Praga, uma em 1948 e outra em 1952, mostrando o dirigente comunista Gottwald 

em uma sacada do Palácio de Praga, sendo na primeira, acompanhado de outros camaradas e 

na segunda sozinho, permitindo-se ver somente um chapéu sobre um rosto encoberto por 

microfones. O dono da cabeça encoberta era Clémentis, apontado como traidor do partido 

comunista e enforcado, que foi literalmente apagado das fotos, do partido, da cena histórica e 

da cena enunciativa, como se nunca tivesse existido. No caso dos CIEPs, não foi possível 

apagar todos das cenas histórica e enunciativa, mas, ao se apagar discursivamente as 400 

escolas que não integram a rede pública do Município, diminui-se a importância e o impacto 

do Projeto CIEP, construindo-se, assim, uma nova memória das escolas de horário integral.  

Quando se diz que os professores terão carga de 40 horas semanais para se dedicarem 

exclusivamente à escola, promove-se um outro apagamento do Projeto CIEP porque os 

professores que trabalhavam naquelas escolas tinham essa carga horária; ao se referir às 

―Fábricas de Escolas do Amanhã, que conseguem construir os colégios em larga escala por 

meio de módulos‖ não se inclui seu nome completo – ―Fábricas de Escolas do Amanhã 

Governador Leonel Brizola‖, além de se apagar a clara menção aos CIEPs, que eram feitos 

em módulos para otimizar sua construção. A Fábrica de Escolas foi criada por Leonel Brizola 

quando governador do Estado do Rio de Janeiro e atribui-se a ela, de forma equivocada, a 

construção dos CIEPs; as Escolas do Amanhã constituem um programa do governo de 

Eduardo Paes na Prefeitura do Rio de Janeiro; unir esses nomes em um só, ao mesmo tempo 

em que remete à fábrica que fazia parte do Programa Especial de Educação de Brizola 

(RIBEIRO, 1986), dá maior ênfase ao programa instituído pela atual Prefeitura para 

construção de escolas de turno único.  

Enfim, na matéria maior, são trazidas as vozes de profissionais que trabalharam em 

CIEPs no início do projeto de forma a reconstruir um passado de deslizamentos e 

esquecimentos ao se colocar em cena discursos de enunciadores provenientes de cargos e até 

redes diversas – municipal e estadual, auxiliando a instituir uma cenografia da propaganda 

contrária aos CIEPs e favorável ao projeto da Prefeitura do Rio nessa gestão de 2013 a 2016.  

Como dito anteriormente, nessa publicação do jornal O GLOBO, de acordo com a 

competência enciclopédica de cada leitor, é possível identificar diversos documentos tanto do 

âmbito do Governo Federal quanto do Município do Rio de Janeiro referentes à educação 
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integral, à educação em tempo integral e aos CIEPs. Diz-se que a referência a esses 

documentos depende da competência enciclopédica do leitor, porque, a publicação menciona 

explicitamente, apenas o Projeto CIEP e o Plano Nacional de Educação – PNE, na primeira 

matéria. Contudo, há outras menções a ―projetos‖ sem que estes sejam especificados; na 

primeira matéria, encontra-se o termo ―projeto‖ doze vezes e na segunda, cinco vezes, 

conforme o Quadro 5.  

 

Quadro 5 – Os ―projetos‖ na publicação de O GLOBO ―Cieps, 30 depois‖ 

Matéria 1 Matéria 2 

Projeto de Darcy Ribeiro Projeto prevê criar 331 escolas neste modelo até 

2016 

Profissionais que trabalharam no começo 

do projeto... 

um ousado projeto que prevê a construção de 

331 escolas em tempo integral até 2016 

do projeto original só restou o prédio O projeto acompanha os países desenvolvidos. 

Não é só a construção de escolas. É uma 

reorganização da rede 

O projeto do Ciep O projeto prevê uma nova distribuição dos 

segmentos das escolas com a inclusão das novas 

unidades. 

ex-professor da segunda geração do 

projeto 

O ousado projeto da prefeitura 

um olhar diferente dos professores da rede 

regular com o projeto 

 

não acompanharam o projeto desde o 

início 

 

projeto arquitetônico do prédio, assinado 

por Oscar Niemeyer 

 

O Ciep foi um projeto  

Cada Ciep, em seu projeto original  

O Ciep era um projeto de educação 

integral de forma popular 

 

...trabalha na Secretaria municipal de 

Educação com projetos relacionados a 

educação integral 

 

 

 Pode-se observar que na matéria 1, cujo tema são os CIEPs, dentre as doze ocorrências 

do termo ―projeto‖, onze referem-se ao Projeto CIEP e uma delas refere-se, de forma 

genérica, a qualquer projeto relacionado a educação integral que esteja sendo desenvolvido na 

Secretaria Municipal de Educação; enquanto que na matéria 2, cujo tema parece ser a 

Prefeitura do Rio, em nenhuma das cinco ocorrências do termo ―projeto‖ é possível saber de 

qual projeto se trata. A partir da relação que se estabelece entre uma matéria e outra, ambas 
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publicadas na mesma página sobre educação e sob o título ―CIEPS, 30 ANOS DEPOIS‖, 

pode-se imaginar que a Prefeitura do Rio de Janeiro tenha um projeto de construção de 

escolas com previsão entre os anos de 2016 e 2020, os anos citados na matéria. Entretanto, 

para se conhecer tal projeto foi preciso buscar informações em diversas fontes para se 

solucionar esse mistério, tendo-se na alusão às Fábricas de Escolas do Amanhã uma primeira 

pista. Na página da SME-RJ, a busca pelas ―Fábricas‖ resultou em artigos sobre a 

inauguração dessas fábricas e a menção ao Programa Fábrica de Escolas do Amanhã 

Governador Leonel Brizola, o que a Prefeitura chama de projeto e está baseado em uma das 

metas da Educação estabelecidas pelo Plano Estratégico 2013-2016, de ―Ter pelo menos 35% 

dos alunos da rede municipal em tempo integral até 2016.‖ (RIO DE JANEIRO, 2013). 

Esse ―diálogo‖ entre os diferentes textos refere-se à sua intertextualidade, conceito 

introduzido por Julia Kristeva na década de 1960 com base no dialogismo bakhtiniano, no 

qual se entende que cada texto é formado por um intertexto numa cadeia de textos já escritos 

ou a serem escritos (KOCH, 2012). Seguindo esse conceito e, afastando-se um pouco da 

perspectiva teórica da análise do discurso de base enunciativa a qual esta tese se filia, 

dirigindo o foco para o texto e não para o discurso, conforme a Linguística Textual, seria 

possível olhar para esse material como um conjunto de diferentes textos que dialogam entre si 

para construir uma determinada realidade. Como diz Bakhtin 

 

o texto só ganha vida em contato com outro texto (com contexto). Somente neste 

ponto de contato entre textos é que uma luz brilha, iluminando tanto o posterior 

como o anterior, juntando dado texto a um diálogo. Enfatizamos que esse contato é 

um contato dialógico entre textos... por trás desse contato está um contato de 

personalidades e não de coisas. (BAKHTIN, 1986, p. 162 apud KOCH, 2012). 

 

Koch considera a intertextualidade como uma ―necessária presença do outro naquilo 

que dizemos (escrevemos) ou ouvimos (lemos)‖, um fenômeno de duas facetas: ―a 

intertextualidade em sentido amplo (lato sensu), constitutiva de todo e qualquer discurso, e a 

intertextualidade stricto sensu, atestada pela presença necessária de um intertexto‖ (KOCH, 

2012, p. 11). A intertextualidade stricto sensu (ou somente intertextualidade) se dá quando, 

em um texto, há outro texto (intertexto) já produzido, ―que faz parte da memória social de 

uma coletividade ou da memória discursiva dos interlocutores‖, quer dizer, é preciso que ―o 

texto remeta a outros textos ou fragmentos de textos efetivamente produzidos, com os quais 

estabelece algum tipo de relação‖ (KOCH, 2012, p. 17). 

A intertextualidade é explícita quando se faz menção à fonte do intertexto no próprio 

texto, quer dizer, quando outro texto ou fragmento é citado ou atribuído a outro enunciador; a 
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intertextualidade é implícita quando se introduz no próprio texto, intertexto sem mencionar a 

fonte, visando a mesma orientação argumentativa – em paráfrases próximas ao texto fonte, no 

que Grésillon e Maingueneau (1984 apud KOCH, 2012) chamam de captação, ou ainda para 

contradizê-lo, questioná-lo, ridicularizá-lo e apresentar argumento em sentido contrário, e, 

enunciados de paródia ou ironia, apropriações, reformulações concessivas, inversão da 

polaridade afirmação / negação, no que aqueles autores chamam de subversão (KOCH, 2012). 

Em relação à publicação de O GLOBO, pode-se apontar intertextualidade explícita nos 

trechos sobre o Projeto CIEP atribuindo-se sua autoria a Darcy Ribeiro ou ainda quando se 

fala sobre educação integral citando o PNE (Plano Nacional de Educação). Contudo, talvez, 

se note a maior presença da intertextualidade implícita, na qual 

 

o produtor do texto espera que o leitor / ouvinte seja capaz de reconhecer a presença 

do intertexto, pela ativação do texto-fonte em sua memória discursiva, visto que, se 

tal não ocorrer, estará prejudicada a construção do sentido, mais particularmente, é 

claro no caso da subversão (KOCH, 2012, p. 31). 

 

 Não é possível assegurar qual a finalidade do enunciador-jornalista em relação à 

capacidade do coenunciador leitor do jornal em reconhecer ou não a presença do intertexto, 

entretanto, a não recuperação dos vários textos-fonte nessas matérias do GLOBO pode 

suscitar diferentes construções de sentidos acerca dos temas ali abordados.  

Segundo Koch (2012), quando se procede a subversão de provérbios bem conhecidos, 

frases feitas, ditos populares, todos, parte da cultura de um povo e repetidos ao longo do 

tempo, em um número ilimitado de enunciações anteriores, a recuperação é praticamente 

certa, no entanto, para outros textos-fonte (literários, jornalísticos, publicitários, políticos etc.) 

o reconhecimento do intertexto é menos garantido, pois depende do conhecimento de mundo 

do leitor.  

Na matéria sobre os CIEPs, faz-se menção a ―educação integral‖ (no jornal digital), 

―ensino integral‖ e ―educação em tempo integral‖, atrelando seus sentidos ao Projeto CIEP, 

promovendo assim, deslocamentos de sentido em relação ao projeto de Darcy Ribeiro, caso o 

leitor não consiga acessar o texto-fonte a partir do seu conhecimento de mundo, provocando a 

instituição de novos sentidos. Assim, ao enunciar que 

 

Muitos dos profissionais do Ciep, tais como Antonio e Tania, atualmente tentam 

pensar a educação em tempo integral para o futuro a partir da experiência que 

tiveram no passado. Sexta meta do Plano Nacional de Educação, a educação integral 

é alvo de debate entre os educadores não por sua necessidade, mas sim pela forma. 
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pode-se dar a entender que ―educação em tempo integral‖ e ―educação integral‖ tem o mesmo 

sentido caso o coenunciador não seja capaz de remeter a textos acerca dos temas para saber 

que os termos diferem. Aliás, não só nessa matéria, como no decreto que dispõe sobre o 

Programa Mais Educação do Governo Federal, os termos são apresentados como se 

compartilhassem o mesmo sentido.  

 

Art. 1
o
  O Programa Mais Educação tem por finalidade contribuir para a melhoria da 

aprendizagem por meio da ampliação do tempo de permanência de crianças, 

adolescentes e jovens matriculados em escola pública, mediante oferta de educação 

básica em tempo integral.  

 

[...] 

 

Art. 2
o
  São princípios da educação integral, no âmbito do Programa Mais 

Educação: (BRASIL, 2010). 

 

Na matéria sobre a construção de escolas pela Prefeitura do Rio, a intertextualidade já 

se faz presente no título – ―Prefeitura do Rio quer ensino o dia todo na rede até 2020‖ em 

alusão à Lei do Turno Único (Lei nº 5.225, de 5 de novembro de 2010) que ―dispõe sobre a 

implantação de turno único no ensino público nas escolas da rede pública municipal‖ e que 

estabelece ―o turno único de sete horas em toda a rede de ensino público municipal, no prazo 

de dez anos, a razão de dez por cento ao ano‖ (RIO DE JANEIRO, 2010). Como a lei é de 

2010 e o turno único deve ser implantado no prazo de dez anos, portanto, todas as escolas 

deverão ter sete horas de aula por dia até 2020. 

Já o subtítulo dessa matéria – ―Projeto prevê criar 331 escolas neste modelo até 2016; 

ex-secretária vê erros na iniciativa‖, remete ao programa da Prefeitura Fábrica de Escolas do 

Amanhã Governador Leonel Brizola que visa a construção de 136 novas unidades da rede 

municipal de ensino e a adaptação de 77 unidades já existentes e homenageia o ex-governador 

Leonel Brizola, que de 1983 a 1987 e 1991 a 1994 construiu mais de 500 CIEPs em todo o 

Estado, estando, atualmente, 101 sob a administração do município (RIO DE JANEIRO, 

2014).  

Dessa forma, para se depreender sentidos relativos à ampliação do tempo escolar nessa 

matéria, são necessárias outras produções de saber a partir de um intertexto, quer dizer, é 

necessário um certo conhecimento enciclopédico. Esses outros textos referentes à ampliação 

do tempo escolar e à Prefeitura do Rio de Janeiro se entrelaçam produzindo conhecimento 

acerca dessa relação, como os que estabelecem o fim do segundo mandato do atual prefeito do 

Rio para 2016, apontando que a Prefeitura não poderia assumir um compromisso para além de 

seu mandato, ou ainda que o ―modelo‖ de escolas a que se referem deve ser o modelo de 
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escolas de horário integral, como os CIEPs, considerando que para atender à ampliação da 

jornada escolar deve haver um projeto prevendo espaço próprio para maior permanência dos 

alunos nas escolas.  

Assim, retomando-se a definição de intertextualidade implícita de Koch (2012), a 

construção do sentido fica prejudicada quando o leitor não é capaz de reconhecer a presença 

do intertexto, pela ativação do texto-fonte em sua memória discursiva.  

A publicação de O GLOBO, em suas duas matérias, dialoga com / faz referência à: 

Projeto CIEP, educação integral e ensino integral, educação em tempo integral, escolas em 

tempo integral, PNE, utilização do tempo e do espaço na escola, programas e leis referentes à 

ampliação do tempo e do espaço escolar (o Programa Mais Educação e a Lei do Turno 

Único), um projeto da Prefeitura para construção de escolas (o Programa Fábrica de Escolas 

do Amanhã Governador Leonel Brizola). Contudo, esse diálogo se dá a partir de uma outra 

maneira de se olhar para esses diferentes elementos pertencentes tanto ao dito quanto ao não 

dito, que se constituem e se relacionam em uma rede em torno da temática da educação 

integral e em tempo integral, portanto, tratando-se de um dispositivo segundo Deleuze (1990), 

o que reaproxima este trabalho da perspectiva teórica da AD e refere-se ao interdiscurso e não 

mais ao intertexto.  

Nas palavras de Maingueneau, ―um discurso não vem ao mundo numa inocente 

solitude, mas constrói-se através de um já-dito em relação ao qual toma posição‖ 

(MAINGUENEAU, 1976, p. 39 apud KOCH, 2012). 

Sob esse ponto de vista teórico da AD, ainda em comunhão com o dialogismo de 

Bakhtin, vinculado a uma ―heterogeneidade constitutiva‖, Maingueneau (2005) fala sobre 

interdiscurso e divide o termo em três: universo discursivo, campo discursivo e espaço 

discursivo.  

O universo discursivo seria o ―conjunto de formações discursivas de todos os tipos que 

interagem numa conjuntura dada‖ (MAINGUENEAU, 2005, p. 35) integrando um conjunto 

finito, ainda que não possa ser apreendido na totalidade, sendo de pouca utilidade para 

análise, tendo como função definir o ―horizonte a partir do qual serão construídos domínios 

susceptíveis de ser estudados, os campos discursivos‖ (MAINGUENEAU, 2005, p. 35). 

Por sua vez, o campo discursivo é um  

 

conjunto de formações discursivas que se encontram em concorrência, delimitam-se 

reciprocamente em uma região determinada do universo discursivo. Concorrência 

deve ser entendida da maneira mais ampla; inclui tanto o confronto aberto quanto a 

aliança, a neutralidade aparente etc. entre discursos que possuem a mesma função 

social e divergem sobre o modo pelo qual ela deve ser preenchida. Pode-se tratar do 
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campo político, filosófico, dramatúrgico, gramatical etc. Esse recorte em ―campos‖ 

não define zonas insulares; é apenas uma abstração necessária, que deve permitir 

abrir múltiplas redes de trocas. (MAINGUENEAU, 2005, p. 35 - 36). 

 

Para o autor, é no interior do campo discursivo que se constitui um discurso a partir de 

operações regulares sobre formações discursivas já existentes, sem que, todavia, um discurso 

se constitua da mesma forma com todos os discursos de um mesmo campo, devido a sua 

heterogeneidade, não sendo possível determinar como se darão as relações entre as diversas 

formações discursivas de um campo.  

Deve-se, então, isolar, no campo, os espaços discursivos, que são  

 

subconjuntos de formações discursivas que o analista julga relevante para seu 

propósito colocar em relação. Tais restrições devem resultar apenas de hipóteses 

fundadas sobre um conhecimento dos textos e um saber histórico, que serão em 

seguida confirmados ou infirmados quando a pesquisa progredir. 

(MAINGUENEAU, 2005, p. 37).  

 

Assim, apesar de ter sido necessário em um dado momento da análise, tratar os 

documentos postos em diálogo na (e com) a publicação de O GLOBO, como textos e não 

como discurso, durante todo esse processo de pesquisa, ao reunir os elementos para análise, 

constituiu-se um espaço discursivo com um conjunto no qual se aproxima a educação integral 

e o Projeto CIEP de forma favorável e outro no qual a educação integral deve se distanciar do 

Projeto CIEP, que é desvalorizado, para ser validada. 

Nas próximas subseções, são analisados documentos da legislação dos âmbitos do 

Governo Federal e do Município do Rio de Janeiro vinculados a educação integral e em 

tempo integral que constituem o espaço discursivo mencionado.  

 

3.2.2 Na legislação do Governo Federal: o Programa Mais Educação 

 

Esta subseção ocupa-se da análise do Decreto 7.083/2010, um dos documentos do 

âmbito do Governo Federal associado à educação integral e em tempo integral, de acordo com 

o Quadro 3 apresentado na seção 3.1.  

O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 17, de 24 de 

abril de 2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083, de 27 de janeiro de 2010, ―constitui-se 
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como estratégia do Ministério da Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a 

organização curricular na perspectiva da Educação Integral78.‖ (BRASIL, 2016).  

No Portal do MEC (Ministério da Cultura), esse programa é apresentado como sendo 

de educação integral com uma proposta de ampliação do tempo escolar, contemplando, 

portanto, a educação integral e a educação em tempo integral. Ainda nessa apresentação, 

explica-se um pouco mais o programa em relação às atividades a serem desenvolvidas nas 

escolas participantes 

 

As escolas das redes públicas de ensino estaduais, municipais e do Distrito Federal 

fazem a adesão ao Programa e, de acordo com o projeto educativo em curso, optam 

por desenvolver atividades nos macrocampos de acompanhamento pedagógico; 

educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educação; cultura e artes; 

cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no 

campo das ciências da natureza e educação econômica. (BRASIL, 2016). 

 

 

A legislação diretamente ligada ao Programa inclui a Portaria Interministerial 17/2007 

e o Decreto 7.083/2010. Para compor o espaço discursivo desta pesquisa, foi selecionado o 

decreto e não a Portaria, pois esta institui o Programa, quer dizer, é responsável por sua 

criação, trazendo em seus onze artigos informações acerca de seus objetivos, finalidade, 

execução, meio de implementação, diretrizes para o apoio a projetos e ações, atribuições dos 

integrantes do Programa, instituição de Fórum para coordenação do Programa, assim como 

suas atribuições. No entanto, exceto pela apresentação da Portaria (―institui...), não há menção 

à educação integral em seu texto, ao contrário do decreto, no qual a educação integral é 

frequentemente citada. 

Dessa forma, o Decreto nº 7.083 / 2010, informa sua finalidade relacionada à oferta de 

educação básica em tempo integral e define esse termo.  

 

Art. 1
o
  O Programa Mais Educação tem por finalidade contribuir para a melhoria da 

aprendizagem por meio da ampliação do tempo de permanência de crianças, 

adolescentes e jovens matriculados em escola pública, mediante oferta de educação 

básica em tempo integral.  

 

§ 1
o
  Para os fins deste Decreto, considera-se educação básica em tempo integral 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, 2010)  

 

E, no Art. 2º, que trata dos princípios da educação integral, acrescenta 

                                                 

78
 Grifos desta autora em todos os trechos. 
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III - a integração entre as políticas educacionais e sociais, em interlocução com as 

comunidades escolares; 

IV - a valorização das experiências históricas das escolas de tempo integral como 

inspiradoras da educação integral na contemporaneidade
79

; (BRASIL, 2010).  

 

Nesse documento oficial, percebe-se nesse período de 25 anos que compreende a 

inauguração oficial do Projeto CIEP (1985) até a aprovação do Programa Mais Educação 

(2010), uma tentativa de se implantar programas que viabilizem escolas com jornada diária 

em torno de oito horas de aulas, aliando-se isso à melhoria do ensino. Chama a atenção, então, 

o funcionamento discursivo que se organiza em torno dos termos ―educação integral‖ e 

―tempo integral‖, este último associado a ―educação básica de tempo integral‖ e ―escolas de 

tempo integral‖, parecendo indicar que não há fronteiras bem definidas entre eles, delimitando 

o que é de um ou de outro. Por outro lado, outros termos como ―tempo‖, ―espaço‖, 

―qualidade‖, ―atividades‖, ―interação / interlocução‖ se mostram presentes ao longo de todo o 

documento, vinculados à educação integral ou ao tempo integral, ora se aproximando ora se 

afastando, na sua construção de sentidos.  

Ao propor ―interlocução com as comunidades escolares‖ esse programa dialoga com o 

Projeto CIEP que propunha maior aproximação entre escola e comunidade, assim como ao 

incentivar a ―readequação dos prédios escolares, incluindo a acessibilidade, e à gestão, à 

formação de professores e à inserção das temáticas de sustentabilidade ambiental nos 

currículos e no desenvolvimento de materiais didáticos‖ (BRASIL, 2010) também entra em 

diálogo com a proposta pedagógica e arquitetônica dos CIEPs que tanto estimulavam a 

formação dos professores como a construção de edifícios próprios para essa jornada ampliada.  

Quando o programa tem como um dos princípios da educação integral ―a valorização 

das experiências históricas das escolas de tempo integral como inspiradoras da educação 

integral na contemporaneidade80;‖ (BRASIL, 2010), dialoga com o Projeto CIEP que é uma 

das experiências históricas de escola de tempo integral mais citada. Logo, ao se aproximar do 

Projeto CIEP, assemelha-se ao sentido de educação integral ali constituído, ainda que possam 

ter havido atualizações e deslocamentos nesse sentido ao longo do tempo. 

Em tempo, ao se referir ao local onde as atividades serão desenvolvidas admite que há 

escolas nas quais o espaço não é apropriado para uma jornada ampliada, sugerindo o uso de 

outros espaços, até fora da escola. 

                                                 

79
 Grifos desta autora em todos os trechos. 

80
 Grifos desta autora em todos os trechos. 
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§ 3
o
  As atividades poderão ser desenvolvidas dentro do espaço escolar, de acordo 

com a disponibilidade da escola, ou fora dele sob orientação pedagógica da escola, 

mediante o uso dos equipamentos públicos e do estabelecimento de parcerias com 

órgãos ou instituições locais. (BRASIL, 2010)  

 

Ao ouvir ou ler ―horário / tempo integral‖, geralmente o coenunciador imagina-se 

capaz de identificar o referente, e esse sentido acaba sendo ―naturalizado‖. Não se supõe que 

o sentido de horário integral possa ser algo diferente de um período de tempo, uma jornada 

correspondente a algo em torno de oito horas. Em relação à Lei do Turno Único, do 

Município do Rio de Janeiro, esse sentido parece se confirmar. A seguir, na próxima 

subseção, são apresentadas discussões sobre a Lei do Turno Único, seu projeto de lei e seus 

pareceres. 

 

3.2.3 Na legislação do Município do Rio de Janeiro: a Lei do Turno Único 

 

Esta subseção ocupa-se da análise da Lei nº 5.225/2010, um dos documentos do 

âmbito do Município do Rio de Janeiro associado, principalmente, à educação em tempo 

integral, além do Projeto de Lei nº 1376/2007 e seus pareceres, de acordo com o Quadro 3 

apresentado na seção 3.1.  

 No âmbito do Município do Rio de Janeiro, o ―ousado projeto‖ da Prefeitura a que a 

matéria do jornal O GLOBO se refere é o Programa Fábrica de Escolas do Amanhã 

Governador Leonel Brizola, iniciativa que visa garantir a meta, referente à Educação no Plano 

Estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro 2013 – 2016 (2013), de 35% dos alunos da rede 

pública em turno único até o final de 2016, por meio da construção de novas escolas. Esse 

programa baseia-se na Lei do Turno Único, que estabelece ―o turno único de sete horas em 

toda a rede de ensino público municipal, no prazo de dez anos, a razão de dez por cento ao 

ano.‖ (RIO DE JANEIRO, 2010).  

 Como qualquer lei, esta se originou de um projeto de lei, o Projeto de Lei nº 1376, de 

28 de setembro de 2007, sancionado pelo Prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes, em 2010, 

sob a forma da Lei nº 5.225, de 5 de novembro de 2010 (Lei do Turno Único). Essa lei veio 

reforçar, com algumas alterações, a Lei Orgânica do Município, de 1990, que em seu artigo 

322 já dizia: ―O dever do Município será efetivado assegurando: I - o ensino público 

fundamental, obrigatório e gratuito para todos com o estabelecimento progressivo, no prazo 

de cinco anos, do turno único de oito horas.‖ (RIO DE JANEIRO, 1990). O prazo de cinco 
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anos para efetivação do turno único (de oito horas) na Rede Pública do Rio de Janeiro dado 

pela Lei Orgânica do Município em 1990 já se esgotou, resta aguardar pelo novo prazo, agora 

de dez anos, dado em 2010, pela Lei do Turno Único para ampliação do tempo escolar. 

No site da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na seção referente ao funcionamento 

do Legislativo, sob o título ―Como se faz uma lei‖, explica-se o processo de elaboração das 

leis municipais. Esse processo obedece às disposições contidas na Lei Complementar nº 

48/200081, iniciando-se com a apresentação de um projeto a ser transformado em lei (ou Lei 

Complementar, Resolução, Decreto Legislativo, etc.); então, esse projeto é publicado e 

distribuído às Comissões que irão examinar o projeto e emitir um parecer. Em seguida, a 

matéria será apreciada pelos Vereadores em Plenário. Em geral, os projetos passam por duas 

discussões nas quais podem ser modificados através de emendas ou substitutivos. Esses 

apêndices são apresentados, a matéria retorna às Comissões para um novo exame e, após seu 

pronunciamento, a matéria volta ao Plenário para ser discutida e votada. Quando o projeto é 

aprovado, a Câmara tem até dez dias úteis para encaminhar a matéria ao Prefeito para sanção 

ou veto, e este tem até quinze dias úteis para se manifestar; caso contrário, o Presidente 

promulga a respectiva Lei. Quando o projeto é sancionado, é publicado no Diário Oficial 

como Lei (RIO DE JANEIRO, 2015).  

A Lei do Turno Único (Lei nº 5225/2010) é de autoria do Vereador Jorge Felippe e 

outros e ―dispõe sobre a implantação de turno único no ensino público nas escolas da rede 

pública municipal‖ (2010). O Projeto de Lei nº 1376/2007, de autoria do Vereador Jorge 

Felippe, originou essa Lei e ―Dispõe sobre a implantação do turno único oito horas no ensino 

público fundamental nas escolas da rede pública municipal‖ (2007). Esse Projeto de Lei 

passou, primeiro, pela Comissão de Justiça e Redação que aprovou o parecer do Relator pela 

Constitucionalidade da Lei. Em seguida, o projeto passou pelas Comissões: de Administração 

e Assuntos ligados ao Servidor Público, de Direitos da Criança e do Adolescente, de 

Educação e Cultura, de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, todas com parecer 

favorável dos respectivos Relatores, exceto esta última que apresentou parecer contrário.  

O gênero ―Projeto de Lei‖, conforme descrito por Rodrigues, ―Apesar de ainda não ter 

valor legal, o projeto já é escrito no formato de lei, mas é também acompanhado por uma 

justificativa, uma argumentação em seu favor, assinada por quem faz a proposição.‖ 

(RODRIGUES, 2014, p. 7). Assim é a justificativa do Projeto de Lei do Turno Único  

 

                                                 

81
 A Lei Complementar nº 48/2000 dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis 

municipais, conforme determina o § 1º do art. 67 da Lei Orgânica do Município. 
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No programa de estabelecimento dos índices de desenvolvimento da educação 

básica, instituído pelo Ministério da Educação, em todo o país, duas escolas do 

Estado Rio de Janeiro, sendo um CIEP, se destacaram com índices acima de oito em 

um máximo de dez pontos. Ambas as escolas têm o turno único de oito horas 

instituído. 

Se não é um argumento indiscutível, pelo menos, é um forte indício da necessidade 

da implantação do turno único de oito horas em todas as escolas da Cidade do Rio 

de Janeiro. Não creio que se possa argumentar contra esse turno único que só trará 

benefícios à educação básica em nossa Cidade. (RIO DE JANEIRO, 2007). 

 

Ter como argumentos favoráveis ao turno único, os resultados do IDEB82 (sem 

informar de qual ano) de duas escolas do Estado do Rio de Janeiro que obtiveram índices 

acima de oito, não só diminui a importância do trabalho do professor, como não deveria 

validar a melhoria na qualidade da educação, como destaca Lidiane Oliveira (2015) em dois 

trechos de sua dissertação de mestrado ―Aprendendo a ler o Pisa: avaliação ou produção de 

saberes?‖ 

  

O crescente interesse do poder público por avaliações amostrais – Prova Brasil, 

provinha Brasil, Prova Rio, Saeb, Saerj, Enem, além do Pisa, achaca o trabalho do 

professor. Ter como meta escores estatísticos – como o Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (Ideb), entendido como sinônimo de melhoria na educação, 

condicionado ao rendimento dos estudantes em exames dessa natureza, à reprovação 

e à evasão escolar – também o faz. (OLIVEIRA, 2015, p. 11)  

 

Assim, já faz parte do sistema educacional brasileiro um tipo de pesquisa no qual o 

exame é a principal ferramenta. É ele que transforma anos de escolaridade, 

diferenças regionais e curriculares em uma informação numérica, científica, dita 

comparável por seus organizadores. O exame se transforma em estatística. Além 

disso, como observamos no caso do Ideb e do CPC, o foco recai, sobretudo, 

naqueles que não se enquadram nesse sistema, naqueles que ficam à margem por 

não atingirem os patamares governamentais. Nesse grupo se diagnostica um 

―problema educacional‖, situação que requer, sobretudo, intervenções do Estado que 

tende mais a punir que gerir essas situações. (OLIVEIRA, 2015, p. 104) 

 

Voltando-se ao projeto de lei cuja justificativa baseia seu argumento no IDEB de duas 

escolas do Estado do Rio de Janeiro, nele não são citados os termos ―educação integral‖ ou 

―horário integral‖, mas ―turno único‖ como um período de oito horas. Ao se apontar somente 

o resultado do IDEB para justificar a necessidade de implantação de um turno de oito horas 

nas escolas de Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal, trata-se da ampliação do 

                                                 

82
 De acordo com o site do INEP, no Portal IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi 

criado pelo INEP em 2007, porém, nesse mesmo portal, há planilhas com resultados de IDEB do ano de 2005. 

Segundo o portal, o IDEB representa a iniciativa pioneira de reunir em um só indicador dois conceitos 

igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. Ele 

agrega ao enfoque pedagógico dos resultados das avaliações em larga escala do INEP a possibilidade de 

resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas de qualidade educacional para os 

sistemas. O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias 

de desempenho nas avaliações do INEP, o Saeb – para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – 

para os municípios. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/o-que-e-o-ideb  

http://portal.inep.gov.br/web/guest/basica-censo
http://portal.inep.gov.br/web/saeb-e-prova-brasil/saeb-e-prova-brasil
http://portal.inep.gov.br/web/saeb-e-prova-brasil/saeb-e-prova-brasil
http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/o-que-e-o-ideb
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tempo escolar sem referência à ampliação do espaço, às atividades desenvolvidas pelos alunos 

nesse maior tempo na escola ou ainda referência à melhoria da qualidade do ensino no sentido 

que é dado, muitas vezes, à educação integral como ao se ter a preocupação com a educação 

do aluno de maneira integrada entre escola, família e comunidade.  

Ainda em relação à justificativa desse Projeto de Lei, parece interessante que para se 

conseguir a sua aprovação tenha-se trazido o CIEP para legitimar o argumento. O autor 

enunciador retoma a rede de sentidos que vincula os CIEPs fortemente ao tempo integral, mas 

ao contrário da matéria de O GLOBO que constrói uma imagem de projeto fracassado, os 

CIEPs assumem, no projeto de lei, uma imagem de modelo de escola de tempo integral.  

Também de caráter argumentativo são os votos dos relatores dos pareceres das 

Comissões da Câmara dos Vereadores. Os Pareceres apresentam o nome da comissão a que se 

referem, o nome do autor do projeto de lei e o nome do relator do parecer, tendo abaixo de seu 

nome se o parecer foi favorável ou contrário ao projeto. A seguir, o parecer é dividido em três 

partes numeradas em algarismos romanos: o relatório, que descreve o projeto de lei, o voto do 

relator, no qual o relator justifica seu parecer (se favorável ou contrário) e a conclusão, na 

qual a Comissão informa aprovar (ou não) o parecer do Relator, em tal data. Ao final, a 

Comissão, formada por três vereadores, data e assina o parecer.  

A primeira Comissão a qual o Projeto de Lei do Turno Único foi encaminhado foi a 

Comissão de Justiça e Redação. No voto do relator Vereador Argemiro Pimentel ele analisa a 

proposição (do projeto de lei) com base no Regimento Interno da Câmara, em seu art. 222 que 

define os requisitos das proposições e na Lei Complementar nº 48/2000 (ver nota de rodapé 

35), verificando que os requisitos são atendidos. Em seguida, o relator explica tratar-se de 

matéria de competência a ser legislada pela Câmara com amparo legal dos arts. 30, I, 44, 67, 

III e 69 da Lei Orgânica do Município (RIO DE JANEIRO, 1990), decidindo pela 

constitucionalidade da proposição. Esses artigos referem-se ao que compete ao Município – 

―legislar sobre assuntos de interesse local‖ (art.30, I), que, dentre as atribuições da Câmara, 

cabe a ela legislar sobre todas as matérias de competência do Município (art. 44), que o 

processo legislativo compreende a elaboração de leis ordinárias (art. 67, III) e que ―A 

iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da 

Câmara Municipal, ao Prefeito e aos cidadãos, nos casos e na forma previstos nesta Lei 

Orgânica.‖ (art. 69). Parece, então, que a função dessa Comissão de Justiça e Redação é 

verificar se o texto do Projeto de Lei atende aos seus requisitos, às características do gênero 

de discurso e não dar um parecer favorável ou contrário a ele, no que diz respeito ao conteúdo 

do que propõe.  
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Em março de 2009, a Comissão de Administração e Assuntos ligados ao Servidor 

Público se reuniu e emitiu parecer favorável ao Projeto de Lei do Turno Único. O relator dá 

um parecer favorável dizendo que o turno único de oito horas é benéfico, do ponto de vista 

dos servidores públicos e que é viável administrativamente e ainda retoma o texto do Projeto 

de Lei ao acrescentar que o turno único colabora com a melhoria do IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) e do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). 

Dessa forma, assim como o voto do relator da Comissão de Justiça e Redação, o enunciador 

relator relaciona a quantidade de horas na escola com os resultados do IDEB e do IDH, 

focando nos índices e não na educação.  

A próxima Comissão a emitir parecer acerca do projeto de lei foi a de Educação e 

Cultura, sendo favorável. Em seu voto, o relator defende que além da extensão da jornada 

escolar, o turno único poderia levar a um melhor desempenho dos alunos e à melhoria na 

qualidade do ensino. Nesse caso, não são mencionados os índices de desenvolvimento como 

foco para aprovação do turno único, referindo-se à ampliação do tempo na escola como 

possibilidade de melhoria da educação; ampliando o sentido de horário escolar à educação. 

A Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente se reuniu em agosto de 2009 

dando parecer favorável ao projeto e, como as duas primeiras comissões, vinculou a 

implantação do turno único à melhoria do IDEB e do IDH, como se índice fosse medida para 

qualidade da educação. 

Dentre os cinco pareceres apresentados, destaca-se o da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização Financeira, no voto de seu relator, sendo o de maior teor 

argumentativo, talvez por ser contrário ao projeto de lei. Dessa forma, o relator justifica seu 

voto contrário ao Projeto de Lei do Turno Único referindo-se a outros documentos oficiais, 

como a Lei Orgânica do Município em seu art. 322, I, a Lei nº 4.866/2008, o Plano Municipal 

de Educação, a Lei nº 4.271/2008 e o Plano Plurianual que já contemplam a implantação do 

horário integral nas escolas da rede, alegando ser desnecessária mais uma lei acerca da mesma 

matéria. Além disso, para justificar o voto contrário à proposição, o vereador Professor 

Uóston (PMDB) cita a Lei Orgânica do Município (1990) em seu art. 322, I, a mesma citada 

pelo relator da Comissão de Justiça e Redação nos arts. 30, I, 44, 67, III e 69 para justificar a 

constitucionalidade da proposição; assim, o mesmo texto (Lei Orgânica do Município) é 

usado para aprovar e reprovar uma mesma proposta, ao se considerar pontos de vista ou 

recortes diferentes.  

Cabe aqui ressaltar que, ao se discutir o horário integral, encontra-se esse emaranhado 

de linhas, onde tudo se relaciona com tudo, assimilando também diferentes pontos de vista. 
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Assim, ora o horário integral/ampliação do tempo escolar é visto como somente aumento das 

horas na escola, ora é visto como fator responsável pela melhoria da qualidade da educação, 

sendo que uma visão não exclui a outra.  

Apesar do parecer contrário ao Projeto de Lei do Turno Único dado por uma das 

comissões, este foi aprovado e sancionado pelo Prefeito Eduardo Paes em 5 de novembro de 

2010, na forma da Lei 5225/2010, a Lei do Turno Único, com algumas alterações. Enquanto o 

Projeto de Lei dispunha sobre a implantação do turno único de oito horas, a Lei dispõe sobre a 

implantação de turno único – sem informar a quantidade de horas nessa parte do texto. No art. 

1º, estabelece que o turno único seja de sete horas (uma hora a menos que o turno único do 

projeto de lei) a ser instituído em até dez anos nas escolas do Município. Há o acréscimo de 

um parágrafo no art. 1º, que determina que ―a permanência dos alunos na escola ou em 

atividades escolares por período superior às sete horas previstas no caput, será optativa, a 

critério das famílias, dos estudantes e do sistema de ensino.‖ (RIO DE JANEIRO, 2010). Esse 

novo parágrafo dialoga com o Decreto nº 7.083/2010 que dispõe sobre o Programa Mais 

Educação do Governo Federal que considera ―educação básica em tempo integral‖ como ―a 

jornada escolar com duração igual ou superior a sete horas diárias‖ (BRASIL, 2010), mas o 

Mais Educação possibilita escolas que já funcionam em tempo integral de sete horas a 

complementar esse horário em mais duas horas, chegando a nove horas de permanência dos 

alunos no espaço escolar.  

Da mesma forma, a Resolução SME nº 1178, de 2 de fevereiro de 2012, não cita esse 

programa do Governo Federal, mas de forma indireta faz alusão a ele, quando define a 

jornada escolar dos alunos nas  

 

II – escolas de tempo integral: 

1. 7 (sete) horas e 20 (vinte) minutos de trabalho escolar, com um total de 35 (trinta 

e cinco) tempos de 50 (cinquenta) minutos de aula, incluindo refeições e recreio; 

2. As escolas de turno único oferecerão 1 (uma) hora e 40 (quarenta) minutos de 

atividades de contraturno, após as 7 (sete) horas e 20 (vinte) minutos, incluindo, 

obrigatoriamente, o reforço escolar. O contraturno é opcional para os alunos. (RIO 

DE JANEIRO, 2012). 

 

pois, esse tempo complementar de atividades de contraturno diz respeito ao tempo do Mais 

Educação.  

 Em geral, os documentos relativos ao horário integral no âmbito municipal não fazem 

referência explícita à educação integral, isso aconteceria, por exemplo, caso o Programa Mais 

Educação fosse citado. Ainda assim, pode-se dizer que o sentido vinculado à ampliação do 

tempo escolar no âmbito do Município do Rio de Janeiro restringe-se à ampliação das horas 
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na escola, apontando somente a necessidade de permanência dos alunos no espaço escolar, 

sem preocupação com a educação ou mesmo com o espaço; a Lei do Turno Único, não 

contempla em seu texto a ampliação dos espaços escolares, apesar de servir de base para o 

projeto denominado ―Programa Fábrica de Escolas do Amanhã‖ que ―prevê a construção em 

série de unidades de ensino que funcionarão em turno único‖ (SME, 2013). 

A atenção dada ao espaço da escola necessário ao funcionamento em tempo integral 

aparece somente no âmbito do Programa Fábrica de Escolas do Amanhã Governador Leonel 

Brizola que visa a construção de escolas para atender a demanda da implantação do turno 

único de sete horas nas escolas da rede (RIO DE JANEIRO, 2014).  

No âmbito federal, do Programa Mais Educação, há os cadernos pedagógicos, como o 

caderno intitulado ―TERRITÓRIOS EDUCATIVOS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL: a 

reinvenção pedagógica dos espaços e tempos da escola e da cidade‖ (BRASIL, 2010) que 

demonstram cuidado com o espaço escolar ao propor a ampliação da jornada  

 

O espaço, assim como o tempo, tem sido tratado em nossas escolas (e, por 

conseguinte, no Programa Mais Educação), como algo que não é, mas poderia ser. 

Quase sempre nos referimos a ele pelas faltas, pela negatividade: por não ser 

adequado, por estar em condições estruturais e ambientais ruins ou por ser muito 

pequeno, apertado; muito quente, ou muito frio; barulhento, escuro, depredado, feio, 

sujo, precário, minúsculo, bagunçado,...enfim...impossível!!! (BRASIL, 2010). 
 

Ao mesmo tempo em que apresentam o problema, buscam a solução 

 

E é neste cenário de carências que o Programa Mais Educação chega à escola e diz:  

O espaço físico da escola não é determinante para a oferta de Educação Integral. O 

reconhecimento de que a escola não tem espaço físico para acolher as crianças, 

adolescentes e jovens nas atividades de Educação Integral não pode desmobilizar. 

O mapeamento de espaços, tempos e oportunidades é tarefa que deve ser feita com 

as famílias, os vizinhos, enfim, com toda a comunidade. (BRASIL, 2010) 
 

Retornando à jornada escolar dos alunos, conforme estipulada pela Resolução SME nº 

1178, de 2 de fevereiro de 2012, cabe discutir o uso dos termos ―tempo integral‖ e ―turno 

único‖. Da forma como são colocados parecem aludir ao mesmo período de aulas, de sete 

horas e vinte minutos, referindo-se, portanto à mesma jornada escolar. No entanto, talvez não 

seja possível afirmar isso pela Resolução SME nº 1317, de 28 de outubro de 2014, que ao 

definir a jornada da educação infantil usa o termo ―horário integral‖ para o período de 9 a 10 

horas de aulas e ao definir a jornada do ensino fundamental, no primário carioca, usa o termo 

―turno único‖ para o período de 7 horas e vinte minutos.  
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Art. 6º A Educação Infantil – modalidades Creche e Pré-escola – funcionará nos 

seguintes horários: 

I. horário parcial: no 1º turno, das 7h30 às 12h; no 2º turno, das 13h às 17h30. 

II. horário integral: das 7h30 às 16h30 ou das 7h30 às 17h30. 

 

Art. 10 As Unidades Escolares com atendimento de Primário funcionarão nos 

seguintes horários: 

I. horário parcial: no 1º turno, das 7h30 às 12h; no 2º turno, das 13h às 17h30; 

II. turno único: das 7h30 às 14:30h. 

 Enfim, para esclarecer se turno único e horário integral são expressões equivalentes, 

referindo-se a uma mesma jornada escolar, conclui-se que a legislação de âmbito do 

Município do Rio de Janeiro, com base nas duas resoluções da SME observadas, não deixa 

claro se os dois termos referem-se ao mesmo período de tempo na escola.  
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HORA DA SAÍDA 

 

 

Ao fim de mais um turno de aulas – parcial ou integral, os alunos guardam seu 

material, os professores apagam o quadro, arrumam as salas e fazem um balanço do dia antes 

de ouvirem o sinal anunciando a hora da saída. Foram muitas atividades desde a hora da 

entrada: passeio pelo pátio refletindo-se acerca de questões de tempo e espaço, visita à sala de 

leitura para se conhecer melhor os CIEPs em seus trinta anos, e passagem pela sala de aula 

onde se estudou e analisou a educação integral e em tempo integral, para após algumas 

considerações, chegar a hora da saída.  

A hora da saída ao final do turno, assim como o término do ano letivo, não representa 

o fim do caminho, do estudo. Por isso, este capítulo ao final deste trabalho, ao invés de ser 

denominado ―conclusão‖, dando ideia de fechamento, aqui se chama ―hora da saída‖, 

permitindo que se volte no dia seguinte, ampliando o tempo e o espaço para novos estudos. 

Ainda que este não seja o fim do caminho, este capítulo deve ter as mesmas características da 

parte final de um trabalho, de uma conclusão, devendo apresentar um resumo do que foi 

desenvolvido no estudo com a junção de todas as considerações feitas; não são trazidas ideias 

novas, mas um ponto de vista com base na análise e interpretação dos dados.  

Na apresentação deste trabalho, intitulada ―Hora da entrada‖, contextualizou-se a 

escolha do objeto de pesquisa – o Projeto CIEP e sua relação com outras propostas de 

educação integral e/ou de educação em tempo integral no Município do Rio de Janeiro, e 

foram expostas as motivações para se desenvolver esta tese, com base no trabalho como 

professora da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro, no espaço de um dos 58 CIEPs (de 

um total de 101 que integram essa rede) em turno único de sete horas, atendido pelo 

Programa Mais Educação do Governo Federal 

Desde sua inauguração, os CIEPs ficaram conhecidos, principalmente por sua 

arquitetura replicada mais de 500 vezes no território do Estado do Rio de Janeiro e por sua 

característica de escola de horário integral – ―Escola de Dia Completo‖, constituindo-se como 

uma proposta de tempo e espaço ampliado. 

Na época de sua implantação, os CIEPs foram descritos por Darcy Ribeiro, como 

escolas ―de horário integral, com ensino de boa qualidade, incluindo alimentação, assistência 

médico–odontológica, lazer, atividades culturais e banho diário‖ (1986, p. 41). A partir dessa 

descrição já seria possível incluir os CIEPs no grupo das propostas de educação integral, indo 

além da ampliação do tempo escolar.  
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Contudo, com o fim do segundo governo de Brizola, em 1994, o projeto foi sendo 

descontinuado até acabar, verificando-se ao longo dos anos um apagamento do projeto CIEP, 

seja em seu aspecto pedagógico ou de tempo integral. Apesar disso, os mais de 500 prédios 

construídos permaneceram na paisagem urbana do Estado, impondo-se, inclusive, com uma 

designação diferenciada das outras escolas. 

Ainda que, em 1990, a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro tenha buscado 

estabelecer o horário integral de forma progressiva nas escolas da rede, em até cinco anos, 

nenhum movimento foi efetivado nesse sentido, naquele período. No entanto, por volta do ano 

de 2007, tanto no âmbito federal quanto do município do Rio de Janeiro, foi iniciado um 

processo de implantação de projetos de ampliação da jornada escolar. Pelo governo federal, 

foi instituído o Programa Mais Educação, de educação integral com uma proposta de 

ampliação do tempo escolar, e no Rio de Janeiro, começou o processo de aprovação do 

Projeto de lei do turno único para implantação de turno único nas escolas da rede.  

Todo esse movimento de mudanças, principalmente no tempo escolar e suas 

consequências no dia a dia das escolas acendeu o debate sobre a educação integral e a 

educação em tempo integral.  

Em relação ao interesse desta pesquisa, os questionamentos focalizavam a relação 

entre os CIEPs, essas duas propostas para a educação pública e a correspondente legislação. 

Assim, surgiram as perguntas desta pesquisa procurando saber se turno único e horário 

integral são o mesmo, depreender qual o sentido de educação integral nos projetos de tempo 

integral desenvolvidos na escola pública do Rio de Janeiro, e qual a relação entre essa 

experiência de ampliação da jornada escolar apoiada na Lei do Turno Único e no Programa 

Mais Educação e o Projeto CIEP. 

Com base nessas perguntas configurou-se o objetivo geral de identificar o(s) sentido(s) 

atribuído(s) à educação integral e à educação em tempo integral em documentos ligados à 

implantação do turno único nas escolas da Rede Pública do Município do Rio de Janeiro.  

O material selecionado para análise reuniu a publicação do jornal O GLOBO, de 30 de 

maio de 2015, intitulada ―Cieps, 30 anos depois‖, o Decreto nº 7.083/2010, que dispõe sobre 

o Programa Mais Educação, e a Lei nº 5225/2010 (Lei do Turno Único), seu projeto de lei e 

seus pareceres.  

Esse objetivo geral se desdobrou em objetivos específicos como: verificar nos 

documentos relativos à implantação do turno único na rede municipal do Rio de Janeiro se os 

termos ―turno único‖ e ―horário integral‖ referem-se à uma mesma jornada escolar;analisar a 

relação dessa experiência de ampliação do tempo escolar com o Projeto CIEP Para cumprir 



115 

 

 

tais objetivos, esta tese foi dividida em três capítulos e estes foram organizados de modo a 

serem lidos independentemente e na ordem desejada, mantendo-se, porém, a unidade do 

trabalho.  

No primeiro capítulo, ―No pátio: questões de tempo e espaço‖, refletiu-se sobre a 

utilização do tempo e do espaço na escola, tomando-se por base o estudo de Foucault na obra 

Vigiar e Punir (2011), e na segunda seção, ao se apresentar os diferentes conjuntos de 

arquiteturas escolares construídos no Rio de Janeiro desde o tempo do império, discutiu-se 

viabilidades de se aproveitar cada espaço no caso de ampliação do tempo de permanência dos 

alunos nas escolas.  

O segundo capítulo tinha como objetivo colocar os CIEPs em destaque tanto em seus 

trinta anos como no período de sua inauguração. Assim, em uma seção foi feita a descrição da 

matéria jornalística ―Cieps, 30 anos depois‖ evidenciando algumas das características dos 

CIEPs em seus trinta anos, e detalhou-se a rede pública municipal para se realçar a proporção 

dos CIEPs em relação às outras escolas, que é de quase dez por cento do total da maior rede 

municipal de ensino do país e uma das maiores da América Latina. Na outra seção foi exposto 

o Projeto CIEP em seu surgimento, com o panorama do país naquele tempo, a implantação de 

seu projeto pedagógico e de sua arquitetura. Tudo isso foi importante para se compreender as 

forças políticas que atuavam na época da inauguração, gerando críticas e a descontinuidade do 

projeto.  

No terceiro capítulo, com foco na educação integral e de tempo integral, na primeira 

seção, foram reunidos documentos sobre a educação integral e a ampliação do tempo e do 

espaço escolar na educação básica da rede pública, assim como foi feito um estudo do 

percurso e das concepções tanto de educação integral quanto de educação em tempo integral. 

Depois, na segunda seção, dividida em três subseções, partiu-se da publicação de O GLOBO 

―Cieps, 30 anos depois‖ na qual foram destacados os enlaçamentos enunciativos, ―processos 

pelos quais o texto de uma formação discursiva reflete sua própria enunciação‖ 

(MAINGUENEAU, 1989, p. 69).  

Assim, deu-se início à análise da cena de enunciação constituída no/pelo discurso das 

duas matérias de jornal, apontando uma cenografia que, ao deixar a cena genérica em segundo 

plano, instituiu-se como um outro gênero de discurso – o da propaganda política, mostrando-

se contrária aos CIEPs, ao mesmo tempo em que ressaltava características favoráveis ao 

projeto elaborado pela Prefeitura do Rio. 

Em seguida, recorreu-se ao conceito de memória discursiva desenvolvido por Courtine 

(1999) e apresentado por Baronas (2011), verificando-se não só o apagamento do projeto 
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CIEP, como deslocamentos de sentidos em relação à educação integral e à educação em 

tempo integral, muitas vezes fazendo-se uso de um termo pelo outro, como acontece com 

―turno único‖ e ―horário integral‖. 

Ainda nessa seção 3.2, procedeu-se à análise do material em diálogo com outros 

textos, principalmente com a legislação vinculada à educação integral ou ao tempo integral, 

por meio do conceito de intertextualidade. Nesse momento, optou-se por tratar os documentos 

postos em diálogo na (e com) a publicação de O GLOBO, como textos, e não como discurso, 

por ser um modo mais objetivo e direto de analisar fragmentos de textos – o intertexto, em 

outro texto, como por exemplo, o Projeto CIEP, o PNE ou uma das metas para a educação do 

Plano Estratégico 2013-2016 da Prefeitura do Rio de Janeiro, inseridos nas matérias de O 

GLOBO.  

Como resultados, em relação ao objetivo de identificar o(s) sentido(s) atribuído(s) à 

educação integral e à educação em tempo integral em documentos ligados à implantação do 

turno único nas escolas da Rede Pública do Município do Rio de Janeiro, optou-se por 

identificar tais sentidos também na publicação de O GLOBO ―Cieps, 30 anos depois‖. Assim, 

além da cenografia que se instituiu na cena de enunciação das matérias de jornal, 

configurando outro gênero discursivo, o da propaganda política, percebeu-se não só o 

apagamento do projeto CIEP como deslocamentos de sentidos em relação à educação integral 

e à educação em tempo integral. Apontou-se que ao se descrever o CIEP, na matéria maior, 

como ―um projeto de educação integral de forma popular‖ porque ―em seu projeto original, 

possuía um centro com médicos e dentistas, cozinha, refeitório, um ginásio com quadra, 

arquibancada e vestiário, uma biblioteca e aposentos para alunos que residiam no colégio‖, 

constrói-se um sentido assistencialista de educação integral, aproximando-se do sentido de 

educação em tempo integral que se empenha em afastar as crianças das ruas, ocupando seu 

tempo na escola e oferecendo o que talvez não tenham em casa. Por outro lado, na matéria 

menor, sobre a Prefeitura do Rio, notou-se que ao colocar em evidência um projeto de 

construção de escolas com ―ensino o dia todo‖, refere-se aos CIEPs para mostrar suas 

semelhanças e ao mesmo tempo mostrar que pode superá-los em números (ainda que divulgue 

dados não verdadeiros), mas como não faz qualquer alusão à formação do aluno, afasta-se de 

qualquer concepção de educação integral, ou mesmo de educação, seja integral ou não.  

Na legislação analisada, enquanto a educação integral se faz presente no decreto de 

âmbito federal, no sentido de ampliação de tempos e espaços na escola, visando a 

reorganização do currículo e voltada para a formação dos alunos e melhoria da aprendizagem, 

na legislação de âmbito do Município do Rio de Janeiro, a educação integral é apresentada 
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como educação em tempo integral, com o foco somente na ampliação do tempo de 

permanência dos alunos no espaço escolar, de modo a legitimar um projeto para construção de 

escolas. Dessa maneira, a ampliação do tempo escolar é entendida, conforme destacado por 

Cavaliere (2007), como forma de atender a uma demanda do Estado (no caso, da Prefeitura do 

Rio de Janeiro) que objetiva a construção de fábricas para construir prédios escolares, e dos 

adultos que necessitam deixar suas crianças por um período de tempo maior na escola para 

poderem trabalhar ou realizar outras atividades.  

Quanto ao objetivo específico de verificar nos documentos relativos à implantação do 

turno único na rede municipal do Rio de Janeiro se os termos ―turno único‖ e ―horário 

integral‖ referem-se à uma mesma jornada escolar, a partir da legislação de âmbito do 

Município do Rio de Janeiro, não foi possível estabelecer se os termos ―turno único‖ e 

―horário integral‖ referem-se à uma mesma extensão de jornada escolar.  

Assim, nessas considerações ao final do trabalho, a hora da saída não é o fim do 

estudo; só uma pausa entre dois turnos. No dia seguinte, tudo recomeça; surgirão novos 

momentos da Educação necessitando de outros tempos e de outros espaços nas escolas.  
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ANEXO 1 – Lei nº 5.225, de 5 de novembro de 2010 – Lei do Turno Único 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Legislação - Lei Ordinária 

 

Lei nº 5225/2010 Data da Lei 05/11/2010 
 

 

 

LEI Nº 5.225, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2010.  
Dispõe sobre a implantação de 

turno único no ensino público nas 
escolas da rede pública municipal. 

Autores: Vereador Jorge Felippe e outros. 

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, faço saber que a Câmara 
Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art.1° Fica estabelecido o turno único de sete horas em toda a rede de ensino 
público municipal, no prazo de dez anos, a razão de dez por cento ao ano.  

§ 1° O turno único alcançará a educação infantil e o ensino fundamental.  

§ 2° Priorizar-se-á as escolas situadas nas Áreas de Planejamento – AP’s, onde 
forem constatados os mais baixos Índices de Desenvolvimento Humano–IDH.  

§ 3° A permanência dos alunos na escola ou em atividades escolares por período 
superior às sete horas previstas no caput , será optativa, a critério das famílias, dos 
estudantes e do sistema de ensino.  

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

EDUARDO PAES 
 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial de 
09/11/2010  

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 – Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010 (dispõe sobre o Programa Mais 

Educação) 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 7.083, DE 27 DE JANEIRO DE 2010. 

Dispõe sobre o Programa Mais Educação.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de atribuição que lhe confere o art. 84, 

inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 34 da Lei n
o
 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, na Lei n
o
 10.172, de 9 de janeiro de 2001, e na Lei n

o
 11.947, de 16 de 

junho de 2009,  

DECRETA:  

Art. 1
o
  O Programa Mais Educação tem por finalidade contribuir para a melhoria da 

aprendizagem por meio da ampliação do tempo de permanência de crianças, adolescentes e 

jovens matriculados em escola pública, mediante oferta de educação básica em tempo 

integral.  

§ 1
o
  Para os fins deste Decreto, considera-se educação básica em tempo integral 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.  

§ 2
o
  A jornada escolar diária será ampliada com o desenvolvimento das 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.  

§ 3
o
  As atividades poderão ser desenvolvidas dentro do espaço escolar, de acordo com 

a disponibilidade da escola, ou fora dele sob orientação pedagógica da escola, mediante o uso 

dos equipamentos públicos e do estabelecimento de parcerias com órgãos ou instituições 

locais.   

Art. 2
o
  São princípios da educação integral, no âmbito do Programa Mais Educação: 

I - a articulação das disciplinas curriculares com diferentes campos de conhecimento e 

práticas socioculturais citadas no § 2
o
 do art. 1

o
; 

II - a constituição de territórios educativos para o desenvolvimento de atividades de 

educação integral, por meio da integração dos espaços escolares com equipamentos públicos 

como centros comunitários, bibliotecas públicas, praças, parques, museus e cinemas; 

III - a integração entre as políticas educacionais e sociais, em interlocução com as 

comunidades escolares; 

IV - a valorização das experiências históricas das escolas de tempo integral como 

inspiradoras da educação integral na contemporaneidade; 

V - o incentivo à criação de espaços educadores sustentáveis com a readequação dos 

prédios escolares, incluindo a acessibilidade, e à gestão, à formação de professores e à 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.083-2010?OpenDocument
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inserção das temáticas de sustentabilidade ambiental nos currículos e no desenvolvimento de 

materiais didáticos; 

VI - a afirmação da cultura dos direitos humanos, estruturada na diversidade, na 

promoção da equidade étnico-racial, religiosa, cultural, territorial, geracional, de gênero, de 

orientação sexual, de opção política e de nacionalidade, por meio da inserção da temática dos 

direitos humanos na formação de professores, nos currículos e no desenvolvimento de 

materiais didáticos; e 

VII - a articulação entre sistemas de ensino, universidades e escolas para assegurar a 

produção de conhecimento, a sustentação teórico-metodológica e a formação inicial e 

continuada dos profissionais no campo da educação integral.  

Art. 3
o
  São objetivos do Programa Mais Educação: 

I - formular política nacional de educação básica em tempo integral; 

II - promover diálogo entre os conteúdos escolares e os saberes locais; 

III - favorecer a convivência entre professores, alunos e suas comunidades; 

IV - disseminar as experiências das escolas que desenvolvem atividades de educação 

integral; e 

V - convergir políticas e programas de saúde, cultura, esporte, direitos humanos, 

educação ambiental, divulgação científica, enfrentamento da violência contra crianças e 

adolescentes, integração entre escola e comunidade, para o desenvolvimento do projeto 

político-pedagógico de educação integral.  

Art. 4
o
  O Programa Mais Educação terá suas finalidades e objetivos desenvolvidos 

em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

mediante prestação de assistência técnica e financeira aos programas de ampliação da 

jornada escolar diária nas escolas públicas de educação básica.  

§ 1
o
  No âmbito federal, o Programa Mais Educação será executado e gerido pelo 

Ministério da Educação, que editará as suas diretrizes gerais.  

§ 2
o
  Para consecução dos objetivos do Programa Mais Educação, poderão ser 

realizadas parcerias com outros Ministérios, órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal 

para o estabelecimento de ações conjuntas, definindo-se as atribuições e os compromissos de 

cada partícipe em ato próprio.  

§ 3
o
  No âmbito local, a execução e a gestão do Programa Mais Educação serão 

coordenadas pelas Secretarias de Educação, que conjugarão suas ações com os órgãos 

públicos das áreas de esporte, cultura, ciência e tecnologia, meio ambiente e de juventude, 

sem prejuízo de outros órgãos e entidades do Poder Executivo estadual e municipal, do Poder 

Legislativo e da sociedade civil.  

Art. 5
o
  

 
O Ministério da Educação definirá a cada ano os critérios de priorização de 

atendimento do Programa Mais Educação, utilizando, entre outros, dados referentes à 

realidade da escola, ao índice de desenvolvimento da educação básica de que trata o Decreto 

n
o
 6.094, de 24 de abril de 2007, e às situações de vulnerabilidade social dos estudantes.   

Art. 6
o
  Correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério da 

Educação as despesas para a execução dos encargos no Programa Mais Educação.  

Parágrafo único.  Na hipótese do § 2
o
 do art. 4

o
, as despesas do Programa Mais 

Educação correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas a cada um dos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Decreto/D6094.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Decreto/D6094.htm
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Ministérios, órgãos ou entidades parceiros na medida dos encargos assumidos, ou conforme 

pactuado no ato que formalizar a parceria.  

Art. 7
o
  O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE prestará a 

assistência financeira para implantação dos programas de ampliação do tempo escolar das 

escolas públicas de educação básica, mediante adesão, por meio do Programa Dinheiro Direto 

na Escola - PDDE e do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, instituído pela 

Lei n
o
 11.947, de 16 de junho de 2009.  

Art. 8
o
  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 27 de janeiro de 2010; 189
o
 da Independência e 122

o
 da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 27.1.2010 - Edição extra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L11947.htm
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ANEXO 3 – Página 32, Jornal O GLOBO, edição impressa, de 30 de maio de 2015, matéria 

―Cieps, 30 anos depois‖ 
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ANEXO 4 – Páginas dos 4 principais jornais do Brasil, de 9 de maio de 1985, sobre a 

inauguração do primeiro CIEP 

O Estado de S. Paulo – 9 de maio de 1985 
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Folha de S. Paulo – 9 de maio de 1985 
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Jornal do Brasil – 9 de maio de 1985 
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O GLOBO – 9 de maio de 1985 
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ANEXO 5 – Página do Jornal O GLOBO edição digital, de 30 de maio de 2015, matéria 

―Trinta anos depois, professores que foram do Ciep falam dos desafios da educação integral‖ 
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ANEXO 6 – Página do Jornal O GLOBO edição digital, de 30 de maio de 2015, matéria 

―Prefeitura do Rio quer ensino o dia todo na rede até 2020‖ 
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ANEXO 7 – Lista dos CIEPs da Rede Pública de Ensino do Município do Rio de Janeiro 

 

1ª CRE 

1. CIEP Avenida dos Desfiles  

2. CIEP Avenida dos Desfiles I  

3. CIEP Avenida dos Desfiles II (PEJA) 

4. CIEP Henfil 

5. CIEP José Pedro Varela 

2ª CRE 

6. CIEP Doutor Antoine Magarinos Torres Filho 

7. CIEP Doutor Bento Rubião 

8. CIEP Nação Rubro Negra 

9. CIEP Presidente Agostinho Neto  

10. CIEP Presidente João Goulart 

11. CIEP Presidente Salvador Allende 

12. CIEP Presidente Tancredo Neves 

13. CIEP Samuel Wainer 

3ª CRE 

14. CIEP Chanceler Willy Brandt 

15. CIEP Coronel Sarmento 

16. CIEP Patrice Lumumba 

17. CIEP Procópio Ferreira  

18. CIEP Vinícius de Morais 

4ª CRE 

19. CIEP DEP. José Carlos Brandão Monteiro 

20. CIEP Elis Regina 

21. CIEP Graciliano Ramos 

22. CIEP Gregório Bezerra 

23. CIEP Hélio Smidt  

24. CIEP Leonel de Moura Brizola 

25. CIEP Maestro Francisco Mignone 

26. CIEP Mestre Cartola (Agenor de Oliveira) 

27. CIEP Ministro Gustavo Capanema 

28. CIEP Operário Vicente Mariano 
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29. CIEP Presidente Juscelino Kubitschek 

30. CIEP Presidente Samora Machel 

31. CIEP Yuri Gagarin  

5ª CRE 

32. CIEP Augusto Pinheiro de Carvalho 

33. CIEP Dom Oscar Romero 

34. CIEP Metalúrgico Bendito Cerqueira 

35. CIEP Professor Manuel Maurício de Albuquerque 

6ª CRE 

36. CIEP Anton Makarenko 

37. CIEP Antônio Candeia Filho 

38. CIEP Doutor Adão Pereira Nunes 

39. CIEP General Augusto César Sandino 

40. CIEP Glauber Rocha 

41. CIEP João do Rio  

42. CIEP Oswald de Andrade 

43. CIEP Poeta Fernando Pessoa 

44. CIEP Rubens Gomes 

45. CIEP Zumbi dos Palmares 

7ª CRE 

46. CIEP Almir Bonfim de Andrade 

47. CIEP Carlos Drumond de Andrade 

48. CIEP Compositor Donga 

49. CIEP Doutor Adelino da Palma Carlos 

50. CIEP Doutor Joaquim Pimenta 

51. CIEP Governador Roberto da Silveira 

52. CIEP João Batista dos Santos 

53. CIEP Luiz Carlos Prestes 

54. CIEP Margaret Mee 

55. CIEP Pablo Neruda 

56. CIEP Professor Lauro de Oliveira Lima 

57. CIEP Rubens Paiva 

8ª CRE 

58. CIEP Amilcar Cabral 
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59. CIEP Antônio Evaristo de Morais 

60. CIEP Aracy de Almeida (Cantora)  

61. CIEP Francisco Solano Trindade 

62. CIEP Frei Veloso 

63. CIEP Gilberto Freire 

64. CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga 

65. CIEP Marechal Henrique Teixeira Lott 

66. CIEP Marechal Júlio Caetano Horta Barbosa 

67. CIEP Mestre André 

68. CIEP Olof Palme 

69. CIEP Padre Paulo Correia de Sá  

70. CIEP Poeta Cruz e Sousa 

71. CIEP Professora Célia M. Mena Barreto 

72. CIEP Tomás Jefferson 

73. CIEP Vila Kennedy 

9ª CRE 

74. CIEP Anita Malfatti 

75. CIEP Armindo M. Doultel de Andrade 

76. CIEP Claudio Manoel da Costa 

77. CIEP Clementina de Jesus 

78. CIEP Ernesto (Che) Guevara 

79. CIEP ENG. Wagner Gaspar Emery 

80. CIEP Francisco Cavalcante Pontes de Miranda 

81. CIEP Herivelto Martins 

82. CIEP Lamartine Babo 

83. CIEP Nelson Mandela 

84. Ciep Professor Darcy Ribeiro 

85. CIEP Raymundo Ottoni de C. Maya 

10ª CRE 

86. CIEP 1º de Maio 

87. CIEP Alberto Pasqualine 

88. CIEP Barão de Itararé 

89. CIEP Deputado Ulysses Guimarães 

90. CIEP Nelson Hungria  
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91. CIEP Hildebrando de Araújo Góes 

92. CIEP Ismael Nery 

93. CIEP Maestro Heitor Villa Lobos 

94. CIEP Major Manoel Gomes Archer 

95. CIEP Ministro Marcos Freire 

96. CIEP Papa João XXIII 

97. CIEP Posseiro Mário Vaz 

98. CIEP Roberto Morena 

11ª CRE 

99. CIEP João Mangabera 

100. CIEP Olga Benário Prestes 

101. CIEP Doutor João Ramos de Souza 
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ANEXO 8 – Glossário de termos legislativos  

 

Os termos deste glossário estão ordenados pela hierarquia das leis no Brasil, consoante 

trabalho de Soares (2007), e suas definições são provenientes do Glossário do Portal da 

Câmara dos Deputados (2006). Os termos de número 9, 10, 11, 12 e 14 não constam do 

referido Glossário, assim como não são citados nesta tese. 

 

Hierarquia das leis no Brasil: 

 

1. CONSTITUIÇÃO – Lei fundamental da organização política de uma nação soberana. São 

normas que determinam a forma de governo, instituem seus poderes públicos, regulam as suas 

funções, asseguram as garantias e a independência dos cidadãos em geral e estabelecem os 

direitos e deveres essenciais e recíprocos entre eles e o Estado.  

2. EMENDA A CONSTITUIÇÃO – Modificação imposta ao texto da Constituição Federal 

após sua promulgação. Sua aprovação é da competência da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal.  

3. LEI COMPLEMENTAR - Dispositivo legal destinado a regulamentar norma prevista na 

Constituição Federal.  

4. LEI ORDINÁRIA Regra a que todos são submetidos que exprime a vontade imperativa do 

Estado. Norma jurídica obrigatória, de efeito social, emanada do poder público competente. 

Ato normativo aprovado pelo Poder Legislativo e sancionado pelo Presidente da República.  

5. LEI DELEGADA – Equiparada à lei ordinária, é elaborada pelo Presidente da República, a 

pedido, e por delegação expressa do Poder Legislativo, mediante resolução que especifica o 

conteúdo e os termos do exercício dessa prerrogativa. Não podem versar sobre atos de 

competência exclusiva do Congresso Nacional, sobre matéria reservada à lei complementar, 

nem a legislação sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos, entre outros. 

6. DECRETO LEGISLATIVO - Norma aprovada pelo Congresso Nacional sobre matéria de 

sua exclusiva competência, originado de um Projeto de Decreto Legislativo.  

7. RESOLUÇÃO Ato normativo que regula matérias da competência privativa da Casa 

legislativa, de caráter político, processual, legislativo ou administrativo. 

8. DECRETO Ato de natureza administrativa da competência privativa do Presidente da 

República. 

9. INSTRUÇÃO NORMATIVA 

10. INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA 
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11. ATO NORMATIVO 

12. ATO ADMINISTRATIVO 

13. PORTARIA É o instrumento pelo qual Ministros ou outras autoridades de alto escalão 

expedem instruções sobre procedimentos relativos à organização e funcionamento de serviços 

e, ainda, podem orientar quanto à aplicação de textos legais. 

14. AVISO 

 

Outros termos citados nesta tese: 

 

LEI ORGÂNICA – Lei que rege o Município e o Distrito Federal, atendidos os princípios da 

Constituição Federal e da Constituição do respectivo Estado. 

PARECER – Opinião fundamentada sobre determinado assunto. 

PARECER (PROPOSIÇÃO) – Espécie de proposição legislativa, acessória, na qual se 

expressa uma opinião favorável ou contrária à proposição à qual se refere. 

PARECER DE COMISSÃO – Parecer com que uma comissão se pronuncia sobre qualquer 

matéria sujeita a seu estudo, aprovada pelo plenário da comissão. 

PARECER DO RELATOR – Parecer apresentado pelo Deputado relator de uma matéria à 

comissão, devendo ser discutido e votado pelos demais membros. 

PROJETO DE LEI - Espécie de proposição destinada a regular matéria inserida na 

competência normativa da União e pertinente às atribuições do Congresso Nacional, 

sujeitando-se, após aprovada, à sanção ou ao veto presidencial.  
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ANEXO 9 – Portaria Normativa Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007 (institui o 

Programa Mais Educação) 
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ANEXO 10 – Projeto de Lei nº 1376, de 28 de setembro de 2007 

 

PROJETO DE LEI Nº 1376/2007 

 
EMENTA:  
DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO TURNO ÚNICO 
OITO HORAS NO ENSINO PÚBLICO FUNDAMENTAL 
NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. 

 
Autor(es): VEREADOR JORGE FELIPPE 
 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

D E C R E T A : 
Art. 1° - No ensino público fundamental e gratuito para todos, o Poder Público Municipal 

estabelecerá, progressivamente, o turno único de oito horas em todas as escolas da rede 

pública municipal, no prazo de dez anos, à razão de dez por cento ao ano. 

 

Parágrafo Único - As escolas situadas nas Áreas de Planejamento-APS onde foram 

constatados os mais baixos índices de Desenvolvimento Humano-IDH terão prioridade na 

implantação do turno único de oito horas. 

 

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Plenário Teotônio Villela, 28 de setembro de 2007. 

 

Vereador JORGE FELlPPE 

Líder do Bloco da Transparência 

Relator do Plano Diretor Decenal 

Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira 

 

JUSTIFICATIVA 
 

No programa de estabelecimento dos índices de desenvolvimento da educação básica, 

instituído pelo Ministério da Educação, em todo o país, duas escolas do Estado Rio de 

Janeiro, sendo um CIEP, se destacaram com índices acima de oito em um máximo de dez 

pontos. Ambas as escolas têm o turno único de oito horas instituído. 

Se não é um argumento indiscutível, pelo menos, é um forte indício da necessidade da 

implantação do turno único de oito horas em todas as escolas da Cidade do Rio de Janeiro. 

Não creio que se possa argumentar contra esse turno único que só trará benefícios à educação 

básica em nossa Cidade. 
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ANEXO 11 - Parecer da Comissão de Justiça e Redação (5.05.2008) 
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ANEXO 12 - Parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público 

(30.03.2009) 
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ANEXO 13 - Parecer da Comissão de Educação e Cultura (1º.06.2009) 
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ANEXO 14 - Parecer da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente (31.08.2009) 

 

 

 

 

 

 

 



153 

 

 

ANEXO 15 - Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira 

(14.09.2009) 
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ANEXO 16 – Resolução SME nº 1178, de 02 de fevereiro de 2012 

DIÁRIO OFICIAL de 7 de fevereiro de 2012 

ATO DA SECRETÁRIA              
(*) RESOLUÇÃO SME Nº 1178, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012 

Estabelece a Matriz Curricular para o Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal 

de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro e dá outras providências 

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

legislação em vigor e  

CONSIDERANDO que a Lei nº 9.394/96 atribui, em seu Art. 26, competência aos sistemas 

de ensino para estabelecer sua Matriz Curricular adequada às características regionais e locais, 

desde que preservada a base nacional comum; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, no § 4º, Art. 2º, garante o 

limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária dos profissionais do magistério para o 

desempenho das atividades de interação com os educandos; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 5.225, de 5 de novembro de 2010, que institui o Turno Único 

na Rede Municipal de Ensino de implantação gradativa no prazo de 10 anos; 

CONSIDERANDO que a Resolução CNE/CEB nº 07, de 14 de dezembro de 2010, que fixa 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; 

CONSIDERANDO que as Orientações Curriculares definem as bases do trabalho pedagógico 

para toda a Rede Municipal de Ensino, 

RESOLVE: 

Art. 1º A jornada escolar dos alunos matriculados nas Unidades Escolares de Ensino 

Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino obedecerá à seguinte carga horária diária: 

I - escolas de horário parcial: 

1. do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental: quatro horas e meia de trabalho escolar, incluindo 

recreio e refeição; 

2. do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental: 5 (cinco) tempos de 50 (cinquenta) minutos de 

aula, mais 20 (vinte) minutos destinados a recreio e refeição. 

II - escolas de tempo integral: 

1. 7 (sete) horas e 20 (vinte) minutos de trabalho escolar, com um total de 35 (trinta e cinco) 

tempos de 50 (cinquenta) minutos de aula, incluindo refeições e recreio; 

2. As escolas de turno único oferecerão 1 (uma) hora e 40 (quarenta) minutos de atividades de 

contraturno, após as 7 (sete) horas e 20 (vinte) minutos, incluindo, obrigatoriamente, o reforço 

escolar. O contraturno é opcional para os alunos. 

III - escolas com Educação de Jovens e Adultos – EJA: 4 (quatro) horas de trabalho escolar. 

IV - os Ginásios Experimentais terão carga horária de 8 (oito) horas diárias incluindo recreio, 

refeições, estudo dirigido e eletivas. 

Art. 2º O horário das Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino será 

organizado de acordo com a Matriz Curricular constante do anexo desta Portaria. 

§ 1º As Escolas do Amanhã de Tempo Integral seguirão a Matriz Curricular das Escolas de 

Tempo Integral. 

§ 2º As turmas de tempo integral inseridas em escolas de tempo parcial seguirão a Matriz 

Curricular das Escolas de Tempo Integral. 
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§ 3º O 6º Ano Experimental possui Matriz diferenciada do 6º ano regular, conforme Matriz 

constante no Anexo. 

§ 4º Inglês poderá ser oferecido no 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, desde que todas as 

turmas do 1º ao 7º ano da Coordenadoria Regional já tenham sido atendidas. 

Art. 3º A Matriz Curricular deverá ser organizada, preferencialmente, agrupando-se, sempre 

que possível, 2 (dois) a 2 (dois) os tempos das áreas do conhecimento. 

Parágrafo único. A junção de 3 (três) tempos consecutivos da mesma disciplina deve ser 

evitada. 

Art. 4º As Unidades Escolares funcionarão nos seguintes horários: 

I - escolas de horário parcial: no 1º turno – das 7h15 às 11h45; no 2º turno – das 12h45 às 

17h15. 

II - escolas de tempo integral: das 7h30 às 16h30. 

III - escolas com Educação de Jovens e Adultos – EJA: das 18h às 22h. 

§ 1º A escola de tempo parcial poderá optar pelo horário do 1º turno das 7h30 às 12h e do 2º 

turno das 13h às 17h30, caso haja consenso entre toda a equipe docente. 

§ 2º A escola de tempo integral poderá optar pelo horário de 8h às 17h, caso haja consenso 

entre toda a equipe docente. 

Art. 5º A equipe gestora fará, semanalmente, uma Assembleia com todos os alunos da sua 

escola onde tratará de temas pertinentes ao Projeto Político Pedagógico, de outros assuntos 

referentes à Unidade Escolar, de aspectos da vida cidadã elencados nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais e de outros temas propostos pelo Grêmio da escola, CRE e/ou Nível Central, 

garantindo a participação dos alunos na vida escolar. 

Parágrafo único Nas escolas de 1º segmento, a Assembleia terá duração de 1 (uma) hora. 

Art. 6º O horário extraclasse dos professores da Rede Pública Municipal de Ensino será 

distribuído da seguinte forma: 

I - Professor II de 22 horas 30 minutos: 7 (sete) horas e 30 (trinta) minutos por semana; 

II – Professor II de 40 horas: 13 (treze) horas e 20 (vinte) minutos por semana; 

III – Professor I de 16 horas: 5 (cinco) horas e 20 (vinte) minutos por semana; 

IV – Professor I de 30 horas: 10 (dez) horas por semana; 

V – Professor I de 40 horas: 13 (treze) horas e 20 (vinte) minutos por semana. 

§ 1º O horário extraclasse se destina a Centro de Estudos, planejamento de aulas, organização 

do Diário de Classe, elaboração e correção de atividades avaliativas, formação continuada, 

descanso e refeições do professor, e outras atividades de caráter pedagógico. 

§ 2º A Unidade Escolar deverá organizar o horário extraclasse dos professores, garantindo, 

semanalmente, um horário coletivo para Centro de Estudos, organizado por grupos de um ou 

mais anos de escolaridade ou de uma mesma disciplina e acompanhado pelo(a) 

Coordenador(a) Pedagógico(a). 

Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pela E/SUBE/CED. 

Art. 8º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2012. 

CLAUDIA COSTIN 
(*) Republicado por ter saído com incorreções 
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ANEXO 17 – Resolução SME nº 1317, de 28 de outubro de 2014 
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