
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE EDUCON/CNPq/UFS 
XVI COLÓQUIO INTERNACIONAL EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE – 21 A 23 SET. 2022 
CADERNO DE RESUMOS – ISSN 1982-3657 - https://coloquioeducon.com 
Editores: Veleida Anahi Capua da Silva Charlot, Bernard Charlot & Yan Capua Charlot 
 

 
 

Os autores cedem ao Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade os direitos de primeira publicação do presente resumo. 
Aplicam-se os termos de uma licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0), que permite o uso irrestrito, a 
distribuição e a reprodução em qualquer meio desde que a publicação original seja corretamente citada. 

ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL: SENTIDOS ATRIBUÍDOS AO MACROCOMPONENTE 
CURRICULAR NÚCLEO ARTICULADOR 

 
FULL TIME HIGH SCHOOL EDUCATION MEANINGS ATTRIBUTED TO THE CURRICULAR  

MACROCOMPONENT  ARTICULATING 
 

Eixo: 8 Educação, Inovação e Tecnologias 
 

Arlene Aparecida De Arruda,  Doutorando(a), EEB Visconde de Cairu, aaarruda1@ucs.br 
Nilda Stecanela; Carla Beatris Valentini 

 
 
O foco de observação deste trabalho é o Ensino Médio em Tempo Integral – EMTI, e visa compreender os sentidos 
atribuídos pelos jovens estudantes ao Macrocomponente Núcleo Articulador. A questão que orienta a tessitura do 
argumento do texto indaga: Que sentidos os estudantes jovens do EMTI atribuem ao Macrocomponente “Núcleo 
Articulador”? Ademais, tendo os estudantes do EMTI de uma escola da rede estadual de Santa Catarina como 
interlocutores empíricos, procuram-se compreender os aspectos que envolvem a concretude dos percursos de vida e 
escolares dos jovens que compõem o EMTI. As bases teóricas do estudo acolhem as contribuições de Pais, Stecanela e 
Charlot. O percurso metodológico contempla narrativas produzidas pelos jovens em Grupos Focais e Entrevistas 
Narrativas. Entre os achados de pesquisa está a importância da escuta da voz juvenil sobre a sua experiência escolar e 
os modos como as diferentes juventudes significam suas trajetórias pelo currículo de uma escola de tempo integral. 
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 The focus of the present work is the observation of the Full-Time High School Education EMTI in order to understand the 
meanings attributed by the young students about the Macrocomponent Articulator Nucleus. The study investigates the 
perception young students about the Nucleus. Furthermore, the students from attend a public school from the State of SC, 
and they are the empirical interlocutors of the present study, the objective of comprehending the aspects involved in the 
concreteness of their ways of living, in both, their personal and school lives. The theoretical assumptions of the 
investigation are based on Pais, Stecanela and Charlot. The methodology makes use of narratives produced by these 
young students in Focal Groups and Interview Narratives. The results point out to the importance of listening to the youths’ 
voice about their school experience, and the ways as these different youths give significance to their trajectories by the 
curriculum of a Full-Time High School. 
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