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RESUMO 
 
 

A educação no campo através de escolas de tempo integral tem muito a oferecer, 
principalmente em melhor qualidade de ensino para a população rural. No entanto, as políticas 
educacionais que valorizem o homem do campo ainda não se efetivam nesse espaço 
educativo, esse aspecto da formação dos discentes torna-se deficitária visto que as famílias 
encontram limitações no processo de formação de seus filhos. As dificuldades encontradas 
desde o trajeto de suas casas até a escola, relacionadas ao transporte, ao tempo de viagem, à 
alimentação, ao acesso aos recursos tecnológicos, dentre outras, fazem com que esses alunos 
prefiram deixar de estudar e partam para o mundo do trabalho na intenção de ajudar sua 
família. A educação do campo tem como base oferecer o aprendizado a comunidades rurais, 
que ficam às margens de aspectos cultural e socialmente reconhecidos, perdendo assim valor 
para sociedade. Assim, a educação integral ofereceria uma jornada de tempo maior para os 
alunos permanecerem na escola, oferecendo uma boa alimentação, informações sobre a 
saúde, a segurança, o uso de recursos tecnológicos, dentre outros conhecimentos, 
possibilitando espaços de aprendizagens no contexto do campo. Objetivando uma melhor 
qualidade de vida, com uma perspectiva de vida melhor para os alunos e suas famílias, 
qualificando o aluno para atuar profissionalmente em sua própria comunidade. A questão de 
escolas de tempo integral já existe muito antes do que podemos imaginar, Castro (2009) afirma 
que, a ideia de educação integral é historicamente localizada nas primeiras décadas do século 
XX, época de muitos acontecimentos históricos, como a Primeira Guerra Mundial; a Revolução 
de Outubro; a Grande Depressão, após o crack da Bolsa de Nova York. Conforme pesquisas 
em relação ao assunto escola de tempo integral, percebe-se que a visão do poder público em 
relação a isso, é tê-la como alternativa para o desenvolvimento da educação, obtendo assim 
uma melhor qualidade para esse segmento. Segundo Castro (2009), foram implantadas mais 
de 500 Escolas de tempo Integral de ensino fundamental no ano de 2006 no estado de São 
Paulo na rede pública com o objetivo de ampliar as possibilidades de aprendizagem dos 
alunos. Para Fazenda (2011, p.28), esse é um processo que precisa ser vivido e exercido. 
Nesse aspecto, a formação de uma docência com perspectivas interdisciplinares para escolas 
rurais em tempo integral deve ser pensada. A autora acrescenta que “[...] a interdisciplinaridade 
não é categoria de conhecimento, mas de ação, porém uma ação planejada, registrada e 
conscientemente refletida. Com docentes com esse perfil transformador, flexível que tenha um 
olhar atento ao modo de vida das pessoas, procure adequar as atividades de modo que instrua 
os alunos para o trabalho e para a vivência em sociedade”.O tema foi escolhido para relatar a 
realidade dos estudantes e professores que atuam nas escolas do campo, demonstrando-se a 
dificuldade de locomoção e à falta de comunicação encontrada na zona rural. E, nesse 
contexto demonstrar a importância da implantação de uma educação em tempo integral em 
escolas rurais. Ao se implantarem atividades extracurriculares, bem como se valorizarem 
práticas locais, ou seja, adaptadas às realidades dos alunos, pode-se demonstrar que a vida no 
campo fornece um ótimo referencial para inúmeras práticas escolares. Palavra-chave: Escola 
de Tempo Integral. Educação do Campo. Interdisciplinaridade. 


