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RESUMO 

 

A partir de dados que confirmam a desigualdade social presente em todas as 

esferas da sociedade brasileira, justificamos a busca por uma educação pública de 

qualidade como uma das transformações sociais necessárias para reduzir essa 

desigualdade. Apresentamos a Educação Integral como um caminho para efetivar 

uma política pública que promova a universalização da educação básica com 

qualidade e equidade, aqui compreendida para além da ampliação do tempo, como 

uma perspectiva que considera a integralidade do sujeito nas suas diversas 

dimensões (afetiva, cognitiva, física e social) no processo educativo e que propõe a 

articulação entre as áreas do conhecimento, ampliando as oportunidades de 

aprendizagem, assim como a integração com a comunidade e o território. O 

presente trabalho tem como objetivo analisar a experiência de Educação Integral no 

município de São Bernardo do Campo/SP denominada, Programa Tempo de Escola, 

por meio da visão dos coordenadores pedagógicos das escolas e dos 

coordenadores de programa das ONGs. Foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com quatro profissionais de duas escolas da rede municipal de 

São Bernardo do Campo. As entrevistas foram analisadas por meio da Análise de 

Conteúdo, na qual buscamos a compreensão do significado e sentido expresso 

pelas mensagens dos sujeitos. As categorias de análise foram construídas a partir 

do conteúdo das respostas e interpretadas segundo as teorias explicativas. Os 

resultados demonstraram avanços e desafios a serem superados na experiência de 

Educação Integral em São Bernardo do Campo. Os aspectos inovadores dessa 

experiência mostraram que, apesar dos desafios, é possível efetivar uma educação 

pública que contemple os sujeitos na sua totalidade e complexidade. A proposta 

pedagógica e de ampliação de parcerias desenvolvidas no Programa Tempo de 

Escola foram compreendidas como referência para outras políticas de Educação 

Integral que tenham como foco principal o desenvolvimento integral das crianças e 

jovens que frequentam as escolas públicas brasileiras. 
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ABSTRACT 
 
 

According to data that confirm the social inequality present in all spheres of the 

Brazilian society, we justify a search for a qualified public education system as one of 

the social transformations needed to reduce this inequality. We present the Integral 

Education System as a way to carry out a public policy that promotes an 

universalization of the education with quality and equity, not only an extension of time 

but also a perspective that considers the integrality of the individual in his/her several 

dimensions (affective, cognitive, physical and social) in the educational process. A 

perspective that offers a link between the areas of knowledge, expanding the 

learning opportunities, as well as integrating community and territory. The current 

research aims to analyze the Integral Education System experience in a city called 

São Bernardo do Campo, located in the state of São Paulo, called “Programa Tempo 

de Escola” through the school pedagogical coordinator and the NGOs program 

coordinators points of view. Semi- structured interviews were conducted with four 

professionals of two São Bernardo do Campo’s Municipal schools. The interviews 

were analyzed through Contents Analysis in which we search the meaning and 

sense comprehension expressed in the individuals’ messages. The categories of 

analysis were built from the contents of the answers and interpreted according to the 

explanatory theories. The results demonstrate advances and challenges to overcome 

in the Integral Education System experience in São Bernardo do Campo. The 

innovative aspects of this experience showed that, despite the challenges, it is 

possible to carry out a public education that contemplates the individuals in their 

entirety and complexity. The pedagogical proposal and the extension of partnerships 

developed in the “Programa Tempo de Escola” were understood as reference to 

other Integral Education System policies whose main focus is the full development of 

children and adolescents of Brazilian public schools. 
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Capítulo I – A desigualdade social na educação brasileira e a Educação Integral 
 

A sociedade brasileira é marcada pela desigualdade social e econômica. Essa 

desigualdade é histórica e socialmente construída e está presente em todas as 

dimensões da sociedade.  Podemos afirmar que esse é o principal problema para o 

Brasil avançar na construção de uma sociedade democrática e equânime. 

Os dados têm demonstrado que houve melhora, o Brasil está menos desigual, 

porém ainda há muito que fazer para reverter significativamente esse quadro de 

desigualdade.  Um dos indicadores que demonstra a desigualdade econômica é o 

que mede os rendimentos de trabalho e faz agrupamentos a partir desse dado. A 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 2011) mostra que “na divisão 

por faixas de rendimento, o maior aumento nos rendimentos de trabalho (29,2%) foi 

observado nos 10% com rendimentos mais baixos. De modo geral, houve redução 

no crescimento do rendimento conforme seu valor aumentava.”. 

No Brasil o índice de Gini, que indica o grau de concentração dos 

rendimentos, no qual o valor zero se refere à perfeita igualdade e um à extrema 

concentração, portanto, à enorme desigualdade na distribuição dos rendimentos de 

trabalho, recuou de 0,518, em 2009, para 0,501, em 2011. Essa redução ocorreu em 

quase todas as regiões brasileiras, apenas no Norte aumentou o índice de 0,488, em 

2009, para 0,496, em 2011. Nas regiões onde o índice caiu, houve maior aumento 

no rendimento dos mais desfavorecidos e menor aumento para os 10% com maiores 

rendimentos. 

Apesar dessa redistribuição da concentração de rendimentos, ainda se 

mantêm uma enorme diferença nos valores que cada grupo concentra: em 2011, os 

10% da população ocupada com os rendimentos de trabalho mais elevados 

concentraram 41,5% do total de rendimentos, enquanto os 10% com os rendimentos 

mais baixos não chegam a deter 2% do total de rendimentos. Apesar de o Brasil não 

ser um país pobre, parte de sua população vive em condições de extrema pobreza. 

Outro indicador que tem apresentado melhora é o do analfabetismo, ainda 

que também seja demonstrativo da enorme desigualdade que existe entre os 

estados brasileiros. A taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais de 

idade no Brasil, em 2011, foi de 8,6% (12,9 milhões de analfabetos), 1,1 ponto 

percentual a menos do que em 2009 (9,7%, 14,1 milhões de analfabetos). Apesar da 

diminuição do índice, ainda temos 12,9 milhões de cidadãos que não sabem ler nem 
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escrever, contingente enorme de pessoas impedidas de participar e exercer sua 

cidadania em nossa sociedade letrada. 

Quando olhamos para a taxa de analfabetismo por estado é que percebemos 

que a diferença entre Norte, Nordeste e Centro-Oeste, Sul e Sudeste persiste. 

Segundo a PNAD 2011, esse índice se apresenta da seguinte forma nas regiões 

brasileiras: 

 Tabela 1 - Taxa de Analfabetismo por região 

Região Taxa de Analfabetismo 

Nordeste 16,9 

Norte 10,2 

Centro-Oeste 6,3 

Sul 4,9 

Sudeste 4,8 

 

Fonte: PNAD/IBGE 2011 

 

A maior taxa de analfabetismo foi a do Nordeste, 16,9%, o que corresponde a 

6,8 milhões de analfabetos. Esse número representa 52,7% do total de analfabetos 

no Brasil, mais da metade está nos estados da região Nordeste. Esse dado é 

alarmante e representa a desigualdade histórica de acesso aos direitos 

fundamentais pela população dos diferentes estados do nosso país. 

Os dados devem ser analisados com cautela, pois, como demonstramos, eles 

apresentam avanços, porém, quando ponderados, percebemos que refletem 

problemas que ainda precisam ser enfrentados. No caso da taxa de analfabetismo 

da Região Nordeste, que apresentou um valor muito maior que as demais regiões e 

é quase o dobro da nacional, foi ao mesmo tempo a que teve a maior queda na taxa 

de 2009 para 2011 (1,9 ponto percentual). Essa informação nos leva à hipótese de 

que há investimentos nessa região do país para reduzir o analfabetismo. 

Se a desigualdade social está em todas as dimensões da sociedade, ela 

também está na educação, se faz presente na escola e em todos os processos que 

se referem à escolarização: nas relações que se estabelecem entre professores, 

alunos, profissionais da escola e família, no material didático, nas avaliações, nos 

salários dos professores e muitas outras situações da realidade escolar.  A 

desigualdade está relacionada à classe social, ao poder aquisitivo, à cor da pele, à 
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origem familiar e tantos outros aspectos que usamos para julgar e estigmatizar as 

pessoas. 

 Os dados relacionados à educação expressam, novamente, essa 

desigualdade social e demonstram como está presente no processo de 

escolarização. Os dados apresentam também alguns avanços que estão sendo 

alcançados pelo país, porém, como ressaltado anteriormente, os avanços ainda são 

insuficientes para considerá-los satisfatórios. 

A rede pública de ensino atende 83,5% dos 50,5 milhões de estudantes na 

Educação Básica contabilizados no Censo Escolar da Educação Básica 

(MEC/Inep/Deed,2012), o que corresponde a 42,2 milhões de alunos. Daí a 

importância de se aprofundar os estudos que têm como foco as escolas públicas, 

lugar frequentado pela maioria das crianças e jovens brasileiros. A oferta do ensino 

público é dever do estado e é um direito fundamental da população.  

Ao analisar a distribuição das matrículas nas diferentes etapas e modalidades 

de ensino, percebemos que há um perverso funil do Ensino Fundamental para o 

Ensino Médio. Ainda segundo o MEC/Inep/Deed, em 2012 no Ensino Fundamental o 

total de matrículas era de 29.702.498, já o Ensino Médio tinha 8.376.852 de alunos. 

Essa informação nos leva a concluir que apenas 28% dos estudantes matriculados 

no Fundamental conseguem ultrapassar os obstáculos para chegar ao Ensino 

Médio. 

A Taxa de Escolarização Líquida no Brasil - porcentagem relativa ao número 

de matrículas das pessoas em idade adequada para cursar um determinado nível de 

ensino e a população total na mesma idade - das crianças de 6 a 14 anos aumentou 

de 2009 para 2011 em 0,6 ponto percentual, chegando a 98,2% (Inep, 2009/2011). 

Este é um dos dados que comprova a quase universalização do Ensino 

Fundamental, mas ainda temos crianças fora da escola, mesmo que em pequena 

proporção. 

Já no Ensino Médio o percentual caiu em 1,5 pontos no mesmo período, entre 

os jovens de 15 a 17 anos apenas 83,7% estão cursando o nível de ensino 

adequado, em 2009 eram 85,2% (Inep, 2009/2011). Essa queda representa a 

situação difícil em que se encontra o Ensino Médio. Além de não apresentar 

atendimento satisfatório em relação ao total de jovens, esse atendimento sofreu uma 



11 
 

queda e os resultados de qualidade tampouco estão aceitáveis, conforme 

apresentado adiante. 

A Taxa de Escolarização Líquida por estado nos mostra, mais uma vez, a 

situação desfavorável dos estados do Nordeste e Norte. Segundo os dados 

apresentados na Tabela 2, podemos observar que no Ensino Fundamental 

Amazonas, Pará e Pernambuco são os estados com menor taxa, enquanto as 

maiores taxas aparecem nos estados de Minas Gerais, Paraná e São Paulo. 

 
Tabela 2 – Taxas de Escolarização Líquida – 2011 
 

Unidade da Federação Ensino Fundamental (6 a 
14 anos) 

Ensino Médio (15 a 17 
anos) 

Brasil 91,9 51,6 

Amazonas 90,1 39,6 

Pará 89,7 37,3 

Pernambuco 88,7 42,7 

Alagoas 91,1 32,6 

Minas Gerais 94,5 56,0 

São Paulo 93,2 67,1 

Paraná 93,1 58,5 

Rio Grande do Sul 92,0 51,7 

Mato Grosso 90,7 58,4 

Goiás 92,2 57,1 

Distrito Federal 91,5 61,6 
Fonte: IBGE/ PNAD; Elaborado por Inep/Deed, 2011 

 

Já no Ensino Médio, os dados estão bem piores, o Brasil tem apenas 51,6 de 

taxa de escolarização líquida. Nos estados de Alagoas, Pará e Amazonas a taxa de 

escolarização está muito baixa, entre 32 e 39%, o que significa que menos de 40% 

da população com idade entre 15 e 17 anos está matriculada no Ensino Médio. Além 

de demonstrar a diferença entre as regiões, nos mostra, novamente, a situação 

precária em que se encontra o Ensino Médio no Brasil. 

Nos dados apresentados pelo Relatório de Observação nº 4 do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social 2011, que tem como referência os dados da 

PNAD 2009, podemos investigar a relação das matrículas com o rendimento mensal 

familiar per capita. Percebemos que os 20% mais pobres não chegam a 40% dos 

estudantes do Ensino Fundamental da rede pública e no Ensino Médio representam 

menos de 10% dos estudantes dessa mesma rede. No entanto, os 20% mais ricos 
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correspondem a 50 % dos alunos do Ensino Fundamental na rede privada e a 60% 

no Ensino Médio.  

No Ensino Superior essa relação se inverte, os 20% mais ricos detém 

aproximadamente 55% das vagas da rede pública, enquanto os 20% mais pobres 

representam apenas 1,6% dos estudantes. Esses dados demonstram que a escola 

pública (Ensino Fundamental e Médio) é frequentada em sua maioria pela camada 

mais pobre da população e chegar ao Ensino Superior, seja público ou privado, é 

praticamente impossível para os 20% mais pobres. 

Outro indicador apresentado pelo Relatório de Observação nº 4 é a média de 

anos de estudo da população de 15 anos ou mais idade. A média nacional em 2009 

era de 7,5 e vem aumentando aproximadamente 0,1 por ano, o que evidencia o 

avanço ínfimo alcançado. Apesar da quase universalização do Ensino Fundamental, 

ainda não conseguimos aumentar significativamente a escolarização da população 

brasileira. Quando comparamos essa mesma média por região do país, aparece, 

mais uma vez, a desigualdade de acesso à educação: na região Sudeste, em 2009, 

a média de anos de estudo era de 8,2 e, na região Nordeste, apenas 6,3, uma 

diferença de quase dois anos de estudo.  

Outros aspectos que demonstram a desigualdade de acesso à educação são 

os relacionados à cor da pele, à situação econômica e à situação do domicílio. A 

população branca de 15 anos ou mais idade tinha, em 2009, uma média de 8,4 anos 

de estudos, enquanto a população preta ou parda tinha, em média, 6,7 anos.  

A escolaridade média da população urbana em 2009 era de 8,0 anos de 

estudo, já a população rural tinha em média 4,8 anos. Essa diferença de mais de 3 

anos de estudo entre os que residem na cidade ou no campo evidencia ausência de 

políticas específicas para o campo, deixando essa população sem acesso à 

continuidade nos estudos. Já entre os 20% mais ricos da população, a média de 

anos de estudo é 10,5 anos, e para os 20% mais pobres essa média cai para 5,3 

anos. Uma diferença maior que cinco anos de estudo quando olhamos para os 

extratos mais ricos e mais pobres da população deixa evidente a diferença de 

oportunidades. Como diz o Relatório de Observação nº 4, p. 30: 

No cálculo da média de anos de estudo da população contribuem 
diferentes aspectos de sucesso e insucesso no processo educacional e 
é onde é possível identificar onde estão os segmentos sociais atingidos 
pelas iniquidades na distribuição das oportunidades de acesso e 
permanência na escola. 
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O indicador “Taxa de analfabetos na população de 15 anos ou mais”, citado 

anteriormente, aparece no Relatório de Observação nº 4 (2011), distribuído de 

acordo com diferentes segmentos sociais e é mais um dado que comprova a 

desigualdade de acesso à educação. A distribuição desigual das taxas de 

analfabetismo também reforça as desigualdades sociais presentes no nosso país. 

Tabela 3 – Taxa de Analfabetismo – 2009 
 

INDICADORES Ano/2009 

Número de analfabetos 14,1 milhões de analfabetos 

Taxa de analfabetos na 
população de 15 anos ou 

mais 

Brasil: 9,7% 

 Desigualdade em p.p 

Nordeste: 18,7% 
Sudeste: 5,7% 

13,0 

Rural: 22,8% 
Urbana: 7,4% 

15,4 

Preta/Parda: 13,4% 
Branca: 5,9% 

7,5 

20% + pobres: 17,4% 
20% + ricos: 2,0% 

15,4 

Taxa de analfabetismo por 
grupos de idade 

15 a 24 anos: 1,9%           60 anos ou +: 27,7% 

Fonte: PNAD/IBGE. In: BRASIL, 2011 

 

A tabela revela a diferença enorme que existe entre a taxa de analfabetos na 

população mais rica e mais pobre, assim como na população residente no campo ou 

na cidade.  Mais uma vez a desigualdade entre Nordeste e Sudeste é demonstrada 

quando analisamos o indicador por região. O analfabetismo é um problema que 

persiste e tem diferentes causas, quando falamos da população de 60 anos ou mais, 

estamos diante de uma questão que tem início há décadas, referente a problemas 

de políticas anteriores que precisam ser enfrentados pelas atuais políticas de 

Educação de Jovens e Adultos.  

Os indicadores de rendimento, apresentados na tabela a seguir, demonstram 

onde estão os gargalos do ensino no Brasil. Podemos perceber que no 3º e 6º anos 

do Ensino Fundamental a aprovação é mais baixa, principalmente no 6º ano. Esta 

redução pode estar relacionada à organização das redes em Ciclos, de qualquer 

forma demonstra um momento em que os estudantes avançam pouco.  

Quando olhamos para os números relativos ao Ensino Médio, chama a 

atenção a baixa aprovação no 1º ano, momento em que, além da alta reprovação, 

também temos um índice alto de abandono. 
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Tabela 4 – Taxas de rendimento e movimento por Etapa de ensino – 1996 a 2011  

 

Em 2011 foi aplicada a Prova ABC (Avaliação Brasileira do Final do Ciclo de 

Alfabetização), realizada em parceria com Todos Pela Educação1 e com o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), nas capitais 

de todo o país. A prova foi aplicada em escolas públicas e privadas e as crianças 

que responderam à prova eram concluintes do 3º ano do ensino fundamental. 

Os resultados demonstraram que 43,9% não aprenderam o que era esperado 

em Leitura e 46,6% ao que era esperado em Escrita para esse nível de ensino. Se 

olharmos apenas para os resultados referentes à rede pública de ensino, a situação 

fica um pouco pior: 51,4% não tiveram o desempenho esperado em Leitura e 56,1% 

dos alunos não aprenderam o esperado em Escrita. 

No caso do Ensino Fundamental são os dados do IDEB que demonstram o 

pouco que se tem avançado nesse nível de ensino. Ao verificar os dados do IDEB 

                                                           
1
 Fundado em 2006, o Todos Pela Educação é um movimento da sociedade civil brasileira. Apartidário e plural, 

congrega representantes de diferentes setores da sociedade, como gestores públicos, educadores, pais, alunos, 
pesquisadores, profissionais de imprensa, empresários e todas as pessoas ou organizações sociais que são 
comprometidas com a garantia do direito a uma Educação de qualidade. 

Total Anos  
Iniciais 

Anos  
Finais 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º Total 1ª 2ª 3ª 4ª Não- 

seriado 

1996 71,8 72,2 71,4 63,1 72,2 77,2 81,1 63,6 71,2 75,7 81,2 71,6 62,0 74,2 86,0 84,7 
1998 78,3 77,4 79,6 68,7 78,0 82,6 85,3 75,4 80,3 82,0 82,7 78,5 71,7 80,1 87,9 86,7 
2000 77,3 77,1 77,5 70,7 76,5 80,7 82,7 72,9 78,2 79,0 81,6 75,9 68,2 77,2 85,3 85,5 
2002 79,6 80,7 78,3 75,8 79,9 83,4 85,2 73,6 79,0 79,8 82,3 75,9 69,2 78,1 83,7 87,2 
2004 78,7 80,4 76,4 90,0 74,9 78,9 83,6 83,8 72,2 76,7 79,2 79,0 73,3 65,5 75,8 82,2 91,8 
2006 81,3 83,7 78,4 91,3 79,1 81,7 86,1 86,0 74,6 78,6 81,0 80,6 73,7 66,4 75,8 81,8 90,1 
2007 83,1 85,8 79,8 93,0 81,9 83,3 87,5 87,2 76,2 80,0 82,4 81,5 74,1 67,1 76,2 81,8 89,8 75,7 
2009 85,2 88,5 81,3 94,9 86,4 85,1 89,2 89,1 77,7 81,4 83,6 83,7 75,9 68,6 78,1 84,2 90,6 77,2 
2010 86,6 89,9 82,7 95,8 88,9 86,2 90,0 89,8 79,7 82,4 84,6 85,0 77,2 70,3 79,3 85,3 88,8 79,6 
2011 87,6 91,2 83,3 96,5 91,9 87,1 90,9 90,5 80,1 83,4 85,2 85,4 77,3 70,1 79,4 85,5 88,3 79,4 
1996 13,9 14,6 12,7 18,5 16,2 12,2 9,0 16,7 13,5 10,2 7,1 9,5 13,3 8,3 4,2 3,4 
1998 9,7 11,3 7,3 16,0 12,0 8,2 6,3 9,5 7,6 6,0 4,8 6,3 8,6 5,6 3,3 2,9 
2000 10,7 11,9 9,2 15,1 13,5 9,3 8,3 11,4 9,6 8,0 6,9 7,5 10,1 7,1 4,4 3,6 
2002 11,7 12,4 10,8 15,1 14,2 10,1 9,1 13,6 11,2 9,2 8,0 9,0 11,7 8,4 5,5 3,7 
2004 13,0 13,1 13,0 4,0 16,3 15,4 10,9 10,7 16,0 13,3 10,8 10,6 10,7 13,7 9,7 7,3 2,3 
2006 12,6 11,9 13,5 4,3 15,0 14,4 10,1 10,2 16,5 13,7 11,4 11,3 12,1 15,6 11,0 8,4 3,2 
2007 12,1 11,0 13,5 4,0 13,8 13,9 9,6 9,9 16,5 13,6 11,3 11,7 12,7 16,4 11,4 8,8 3,7 11,2 
2009 11,1 9,2 13,4 3,0 11,0 12,8 8,7 8,7 16,5 13,6 11,5 11,1 12,6 17,3 11,3 7,4 3,4 9,2 
2010 10,3 8,3 12,6 2,6 9,2 12,1 8,2 8,2 15,2 13,1 10,8 10,4 12,5 17,2 11,1 7,1 4,9 8,8 
2011 9,6 7,3 12,4 2,1 6,7 11,4 7,5 7,8 15,3 12,7 10,7 10,3 13,1 18,1 11,8 7,5 4,2 10,0 
1996 14,3 13,2 15,9 18,4 11,6 10,6 9,9 19,7 15,3 14,1 11,7 18,9 24,7 17,5 9,8 11,9 
1998 12,0 11,3 13,1 15,3 10,0 9,2 8,4 15,1 12,1 12,0 12,5 15,2 19,7 14,3 8,8 10,4 
2000 12,0 11,0 13,3 14,2 10,0 10,0 9,0 15,7 12,2 13,0 11,5 16,6 21,7 15,7 10,3 10,9 
2002 8,7 6,9 10,9 9,1 5,9 6,5 5,7 12,8 9,8 11,0 9,7 15,1 19,1 13,5 10,8 9,1 
2004 8,3 6,5 10,6 6,0 8,8 5,7 5,5 5,5 11,8 10,0 10,0 10,4 16,0 20,8 14,5 10,5 5,9 
2006 6,1 4,5 8,2 4,5 6,0 3,9 3,9 3,9 8,9 7,8 7,7 8,1 14,3 18,1 13,3 9,9 6,8 
2007 4,8 3,2 6,7 3,0 4,3 2,8 2,9 2,9 7,3 6,4 6,3 6,8 13,2 16,5 12,4 9,4 6,5 13,1 
2009 3,7 2,3 5,3 2,1 2,6 2,1 2,1 2,2 5,8 5,0 4,9 5,2 11,5 14,1 10,6 8,4 6,0 13,6 
2010 3,1 1,8 4,7 1,6 1,9 1,7 1,8 2,0 5,1 4,5 4,6 4,6 10,3 12,5 9,6 7,6 6,3 11,6 
2011 2,8 1,5 4,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 4,6 3,9 4,1 4,3 9,6 11,8 8,8 7,0 7,5 10,6 

Fonte: MEC/INEP/Deed 

Ensino Médio 

 

 

 

 

  
 

Ano 
Etapa de ensino 

Ensino Fundamental 

Aprovação 

Reprovação 

Abandono 
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nas tabelas abaixo, podemos perceber que, apesar de apresentar avanços nos 

últimos anos, ainda é em uma escala pequena, ou seja, a melhora está muito lenta. 

Além disso, o valor do IDEB para a rede pública é muito baixo, considerando o valor 

6,0 que corresponde ao de um país com indicadores sociais e educacionais 

satisfatórios, o Brasil está bem aquém da expectativa. A situação piora ao longo dos 

níveis, as notas são piores para os Anos Finais e também para o Ensino Médio.  

 

Tabela 5 – IDEB Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

 

IDEB Observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2021 

Total 3.8 4.2 4.6 5.0 3.9 4.2 4.6 4.9 6.0 

Dependência Administrativa 

Pública 3.6 4.0 4.4 4.7 3.6 4.0 4.4 4.7 5.8 

Estadual 3.9 4.3 4.9 5.1 4.0 4.3 4.7 5.0 6.1 

Municipal 3.4 4.0 4.4 4.7 3.5 3.8 4.2 4.5 5.7 

Privada 5.9 6.0 6.4 6.5 6.0 6.3 6.6 6.8 7.5 

 

Tabela 6 – IDEB Anos Finais do Ensino Fundamental 

 

IDEB Observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2021 

Total 3.5 3.8 4.0 4.1 3.5 3.7 3.9 4.4 5.5 

Dependência Administrativa 

Pública 3.2 3.5 3.7 3.9 3.3 3.4 3.7 4.1 5.2 

Estadual 3.3 3.6 3.8 3.9 3.3 3.5 3.8 4.2 5.3 

Municipal 3.1 3.4 3.6 3.8 3.1 3.3 3.5 3.9 5.1 

Privada 5.8 5.8 5.9 6.0 5.8 6.0 6.2 6.5 7.3 
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Tabela 7 – IDEB Ensino Médio 

 

IDEB Observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2021 

Total 3.4 3.5 3.6 3.7 3.4 3.5 3.7 3.9 5.2 

Dependência Administrativa 

Pública 3.1 3.2 3.4 3.4 3.1 3.2 3.4 3.6 4.9 

Estadual 3.0 3.2 3.4 3.4 3.1 3.2 3.3 3.6 4.9 

Privada 5.6 5.6 5.6 5.7 5.6 5.7 5.8 6.0 7.0 

. 

Fonte: Saeb e Censo Escolar. Disponível em: <http://ideb.inep.gov.br>. Acessado em: 20 de fevereiro 

de 2013 

Vale explicar que o IDEB é um indicador que pretende acompanhar a 

qualidade das escolas brasileiras, em que são considerados resultados de fluxo e da 

Prova Brasil/Saeb de Língua Portuguesa e Matemática. O importante desse 

indicador, considerando o recorte a que ele se propõe, é que ele permite comparar 

escolas do Brasil todo e, assim, calcular uma “média” de todas as escolas do país. 

Todos os dados apresentados demonstram que, apesar de alguns avanços, 

tanto nos indicadores relacionados à educação, quanto aos relacionados à 

distribuição de renda, ainda há muito que fazer para alcançar uma situação 

satisfatória. 

No relatório consolidado da pesquisa “Dimensão Subjetiva da Desigualdade 

Social: sua expressão na escola” coordenada por Bock e Ronca (2012), aparece 

uma análise da situação de desigualdade no Brasil: 

Os autores [Barros, Henrique e Mendonça (2000)] também apontam 
que o Brasil apresenta uma farta disponibilidade de recursos para 
combater a pobreza, porém que a via de utilização mais comum para 
erradicar a desigualdade no país – que é a via do crescimento 
econômico – não produz resultados satisfatórios na redução da 
pobreza. Portanto, é necessária outra estratégia que confira como 
prioridade não a parte exclusivamente econômica, mas que se utilize 
de outra ferramenta para ajudar a reorganizar a distribuição de renda 
na sociedade brasileira. (BOCK e RONCA, 2012, p.9) 
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É nesse cenário, de resultados insatisfatórios dos sistemas públicos de 

ensino, após alcançar a quase universalização do acesso ao Ensino Fundamental, 

que a Educação Integral aparece como uma possibilidade para contribuir com as 

transformações necessárias e esperadas. O desafio que se coloca é alcançar a 

universalização da educação básica com qualidade e equidade, que a maior 

qualidade alcance todas as crianças e jovens que estão nas redes públicas de 

ensino. O funcionamento das escolas que percorre as últimas décadas, apesar de 

alguns avanços recentes, não tem alcançado a universalização da educação básica 

com qualidade. É preciso assumir que se faz necessária uma transformação nos 

processos pedagógicos, no ambiente da escola, nas relações que se estabelecem 

dentro dela, assim como nos tempos e espaços de aprendizagem. 

Está na pauta das políticas públicas o atendimento das escolas em período 

integral e a extensão da jornada. Novas propostas de trabalho pedagógico estão 

sendo compreendidas como um caminho para alcançarmos uma educação de 

qualidade. Diante dos resultados insatisfatórios que os indicadores de avaliação têm 

demonstrado, fica evidente a necessidade de que governos, instituições da 

sociedade civil e estudos acadêmicos busquem caminhos para mudar a situação de 

precariedade que encontramos nas escolas públicas.  

Apenas ações que tenham o alcance e a dimensão de uma política pública 

estruturante poderão gerar as transformações desejadas e propiciar a sua 

continuidade. Assim, é preciso compreender as políticas públicas que estão em 

curso, bem como investir para que as mesmas busquem a diminuição da 

desigualdade social do nosso país.  A Educação Integral tem aparecido como uma 

política pública engajada na redução dessa desigualdade social e é por isso que ela 

pretende promover a intersetorialidade. Somente com uma efetiva articulação e 

integração das políticas públicas é que será possível reverter o quadro de negação 

dos direitos sociais que existe na sociedade brasileira. 

É importante que a escola possa atender seus alunos de forma global para 

garantir condições de que vivenciem os seus percursos educativos. As ações de 

cuidados globais devem ser compreendidas no âmbito do atendimento intersetorial 

dos cidadãos e não como assistencialismo. Nesse sentido, os cuidados relacionados 

à alimentação, saúde e serviço social, entre outros, devem ser ações que 

respondam à demanda da proteção social e devem estar articulados com o 
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propósito maior da escola que é a aprendizagem. Há uma situação de pobreza e 

desigualdade social que precisa ser enfrentada, porém, essa tarefa deve ser 

compartilhada com as outras políticas públicas, não deve ficar por conta apenas da 

escola. 

A contribuição da Educação Integral para a diminuição da desigualdade social 

deve ocorrer por meio de ações voltadas para a população em situação de 

vulnerabilidade educacional e social, mas não de forma compensatória, Moll (2011) 

defende esse posicionamento: 

Em se tratando de uma agenda em construção, com perspectivas reais 
de universalização, é louvável e necessário que se comece por aqueles 
historicamente excluídos ou com acesso restrito aos bens culturais e 
materiais da sociedade em virtude de suas condições concretas de 
existência, desde que tal pressuposto se consolide como ação 
afirmativa e como discriminação positiva em seu processo de inserção 
societária. ... Trata-se de construir e perseguir a educação integral 
como política formativa que busca trabalhar pedagógica, curricular e 
epistemologicamente, de modo pleno, e não compensatório. (MOLL, 
p.15) 
 

Descrever como é a educação que chamamos de integral é dizer o que se 

espera, ou deveria ser esperado, da educação oferecida a todas as crianças e 

jovens das escolas públicas brasileiras. Como diz Paro, 2009: Educação Integral, em 

última instância, é um pleonasmo: ou a educação é integral ou, então, não é 

educação. (p. 13) 

Poderíamos almejar uma educação que não contemplasse as diferentes 

dimensões do sujeito, que não considerasse o território, a cultura onde a escola e 

sua comunidade estão? O que se defende é uma educação que permita aos seus 

alunos o acesso aos conhecimentos histórica e socialmente produzidos, cultura, 

arte, esporte, ciência e tecnologia, que possibilite seu desenvolvimento cognitivo, 

afetivo, físico e ético. Mas não basta garantir o acesso, é preciso ensinar a tornar o 

conhecimento útil para suas vidas, promover percursos de aprendizagem que 

possibilitem o alcance dos projetos de vida das crianças e jovens que frequentam a 

rede pública brasileira. 

Considerando a situação atual da educação brasileira apresentada neste 

capítulo, evidencia-se uma demanda por maior qualidade e compreendemos este 

momento como uma oportunidade para repensar a concepção, estrutura e 

funcionamento da educação pública no Brasil. Nesse sentido, a Educação Integral 
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propõe que a escola reveja seu currículo; acolha seus alunos de maneira plena e 

abra suas portas e muros para novos atores e saberes, pois apesar da centralidade 

que a escola precisaria assumir nesse processo, não deveria ser a única 

responsável pela educação das crianças e jovens.  

Em relação à situação de desigualdade social, da privação de direitos, de 

situações de desrespeito aos seres humanos, da negação do direito a ser mais 

inscrito na natureza do ser humano, Freire (2000) nos ilumina com suas palavras: 

 
A realidade, porém, não é inexoravelmente esta. Está sendo esta como 
poderia ser outra e é para que seja outra que precisamos, os 
progressistas, lutar. Eu me sentiria mais do que triste, desolado e sem 
achar sentido para minha presença no mundo, se fortes e indestrutíveis 
razões me convencessem de que a existência humana se dá no 
domínio da determinação. Domínio em que dificilmente se poderia falar 
de opções, de decisão, de liberdade, de ética. (p. 83) 
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Capítulo II – Histórico e Marcos Legais da Educação Integral 

 
2.1 Histórico 

No final do século XIX e início do século XX diversos movimentos e 

experiências educacionais aconteceram no Brasil e no mundo, muitas das quais 

estiveram relacionadas ao movimento escola novista. Este movimento foi 

representado por diversos intelectuais, dentre eles o filósofo e pedagogo americano 

John Dewey (1859-1952). Dewey foi um intelectual com destaque nas áreas de 

filosofia e educação, além de um ativista social. Propôs novos métodos de ensino 

que promoviam ampla liberdade para professores e alunos vivenciarem situações de 

convivência e aprendizagem democráticas, contrariando as referências da educação 

tradicional. Ao longo de sua trajetória, defendeu o pensamento reflexivo e a escola 

como instrumentos de transformação social (DEWEY, 2007). John Dewey foi uma 

das principais referências de Anísio Teixeira, educador que foi um dos precursores 

da Educação Integral no Brasil sobre o qual nos deteremos no Capítulo III. 

 Em 1932, foi elaborado no Brasil, por diversos intelectuais, o “Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova”. Muito do que se defende como proposta pedagógica 

nas políticas públicas de Educação Integral hoje - visão de homem como um ser 

total e que sua educação deve contemplar as diversas dimensões (intelectual, 

afetiva, física e ética) encontra referência histórica nesses movimentos. 

Neste momento, faremos uma retrospectiva do modelo de atendimento das 

escolas públicas no Brasil, tendo como foco apenas a questão da extensão do 

tempo dos alunos nas escolas, portanto, não iremos analisar as concepções 

pedagógicas adotadas nesses modelos de atendimento em tempo integral. Vale 

ressaltar que, para a perspectiva da Educação Integral descrita no presente 

trabalho, o tempo é apenas um de seus aspectos, uma estratégia para alcançar uma 

nova concepção pedagógica. 

O atendimento das instituições de ensino em jornada de tempo integral 

também não é uma novidade no Brasil. De acordo com o estudo realizado por 

Monlevade (2009), até a década de 1920 a maioria das escolas primárias e 

secundárias funcionava dessa forma.  

O Colégio dos Meninos de Jesus, inaugurado pelos jesuítas em 1550, foi o 

primeiro estabelecimento escolar do Brasil e funcionava como internato, onde os 

alunos, além de frequentarem as aulas, realizavam todas as outras atividades do dia 
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a dia (refeições, estudo, orações, recreação e sono), na mesma instituição, 

acompanhados constantemente pelos educadores jesuítas. O modelo de internato e 

semi-internato perdurou por mais de 250 anos. 

A partir da proclamação da República, em 1889, com o aumento de escolas 

primárias e secundárias públicas, o modelo de externatos passou a ser maioria. 

Porém, continuavam com atendimento durante o dia inteiro, os alunos permaneciam 

na escola de manhã e à tarde. 

Ainda segundo o estudo de Monlevade (2009), foi na década de 1920 que, 

com a intenção de atender ao crescente número de crianças que buscavam as 

escolas, as autoridades responsáveis pelo ensino adotaram o turno reduzido, 

apenas na parte da manhã ou da tarde e, assim, conseguiram duplicar, triplicar ou 

até mesmo quadriplicar a capacidade de atendimento na mesma instituição.  

O que seria uma medida emergencial se tornou o modelo padrão para o Brasil 

até os dias de hoje. Monlevade (2009) afirma que essa mudança trouxe impactos 

negativos para a qualidade do ensino e aprendizagem nas escolas públicas, e para 

as condições de trabalho dos professores. O curto espaço de tempo contribuiu para 

a crescente fragmentação do ensino e fez com que os professores assumissem 

duas ou até três jornadas de trabalho, impedindo que se mantivessem em apenas 

uma escola, e assim dificultando sua dedicação aos estudos e sua integração com a 

comunidade escolar. 

Para Giolo (2012), as escolas públicas, ao passarem a atender em tempo 

parcial à população mais pobre que, gradativamente, foi tendo acesso a elas, se 

organizaram de forma deficiente e tinham como objetivo apenas alfabetizar e depois 

entregar os jovens para o mundo do trabalho. Ainda segundo o autor: 

Essa estrutura foi tão solidamente montada e reproduzida que, no 
Brasil, mesmo perante a introdução e a posterior ampliação do ensino 
obrigatório ou mesmo perante a proibição do trabalho para as crianças 
até a idade de 16 anos, a escola dos pobres, ainda hoje, não cosegue 
fazer muito mais do que alfabetizar. (GIOLO, p.95) 

 
Certamente o modelo vigente até a proclamação da República, de internato 

praticado pelos jesuítas, não se aproxima pedagogicamente em nada do que se 

defende hoje para uma Educação Integral.  Pode ser, inclusive, ilustrativo da 

diferença entre Educação de tempo integral e Educação integral - debate conceitual 

que será abordado mais adiante. 
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Este histórico nos mostra que o modelo atual de atendimento em turno 

reduzido foi direcionado por decisões políticas voltadas para a busca de quantidade 

e não de qualidade. Outro ponto importante a ser ressaltado é a forma como hoje a 

sociedade encara o funcionamento da escola, de forma natural, como se sempre 

houvesse sido assim. O funcionamento atual das escolas de tempo parcial não é o 

único modelo possível para as escolas públicas. Para a maioria da população, isso 

não é visto como algo que poderia mudar, que poderia ser diferente.  

Também nos faz perceber que a definição de uma política pública de 

ampliação da jornada, muitas vezes colocada como de difícil alcance, é uma escolha 

que, com certeza, traz muitos desafios para a gestão das redes de ensino, mas não 

é impossível. 

Até o ano de 2007 não havia nenhuma experiência de Educação Integral no 

âmbito nacional, nesse ano o Programa do Governo Federal Mais Educação foi 

implantado. As experiências de Educação Integral que existiram no Brasil foram de 

alcance regional (estado ou município) e não tiveram continuidade, na maioria delas, 

por questões políticas e não por avaliação de seus resultados. Entre elas estão a 

Escola Parque em Salvador, concebida por Anísio Teixeira na década de 50; os 

Ginásios Vocacionais de São Paulo nos anos 60; os CIEPs  no estado do Rio de 

Janeiro  na década de 80 e início dos anos 90, de autoria de Darcy Ribeiro. 

A partir dos anos 2000 foram sendo implantadas muitas experiências de 

Educação Integral em municípios brasileiros e em alguns estados, há uma grande 

diversidade de modelos e propostas que merecem ser estudados para contribuir 

com a ampliação desse atendimento em dimensão nacional. 

Em 2012, segundo o MEC/Inep/Deed, havia 2,1 milhões de matrículas em 

tempo integral na rede pública, o que representa 8,3% do total de estudantes no 

Ensino Fundamental. Também é significativo o aumento percentual de matrículas 

nessa modalidade, que corresponde a um crescimento de 24,6% em relação a 2011. 

O Censo Escolar de 2013 (MEC/Inep) mostrou que 3,1 milhões de estudantes do 

Ensino Fundamental se matricularam em escolas de tempo integral, o que 

representa um crescimento de 45,2% em relação a 2012. Esses dados explicitam a 

demanda que existe no Brasil para implantar políticas de Educação Integral. 
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2.2 Marcos legais 

O aumento da jornada escolar, além de ser compreendido por muitos 

especialistas como um caminho para a melhoria da qualidade do ensino, está 

amparado em marcos legais, entre eles: 

 A Constituição Federal de 1988, marco da redemocratização do país que 

afirmou a educação como direito social fundamental, fortaleceu a visão de 

que o investimento na educação é que permitiria alcançar mudanças sociais e 

políticas para construir um país mais democrático e justo. Artigo 205: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei nº 8.069, 13 de julho de 
1990, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente e prevê no 
Artigo 4º que: 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Vale também destacar o artigo 53 que, assim como a Constituição Federal, 

afirma: A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394, 20 de 

dezembro de 1996, afirma no Artigo 34: A jornada escolar no ensino 

fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de 

aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. 

No § 2º, acrescenta: O ensino fundamental será ministrado progressivamente 

em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. E o § 5º do art. 87 da 

mesma lei prescreve: Serão conjugados todos os esforços objetivando a 

progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para 

o regime de escolas de tempo integral. 

Apesar da importância das leis acima citadas para o amparo legal de políticas 

de educação integral, é importante ressaltar que os textos apontam para 

perspectivas futuras de forma genérica e com prazos vagos. Giolo (2012) analisa as 

afirmações da LDB e ressalta: 
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No primeiro dispositivo, o advérbio ‘progressivamente’ confere ao 
conteúdo do artigo uma imprecisão tal que dele não se pode esperar 
nada em termos concretos. Além disso, a frase completa-se com uma 
evasiva: ‘a critério dos sistemas de ensino’. Isso quer dizer que os 
sistemas de ensino poderão ou não considerar esse 
‘progressivamente’. (p. 95) 

Assim, podemos perceber que as leis citadas não estabeleceram metas e 

nem responsáveis para a ampliação do tempo de atendimento nas escolas públicas, 

trazendo pouca contribuição para que as políticas de educação integral se 

efetivassem. A partir de 2007, as leis têm sido mais diretivas e contribuído de forma 

mais efetiva para a ampliação do atendimento em tempo integral. 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF) não previa recursos diferenciados para o 

atendimento em tempo integral. Foi em 2007, com a criação do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB), que a distribuição dos recursos passou a ser de forma 

diferenciada para governos estaduais e municipais, de acordo com a natureza das 

matrículas. A Lei nº 11.494, no artigo 36, prevê maiores recursos para as escolas de 

tempo integral (creches, pré-escolas, ensino fundamental e ensino médio). 

Esses recursos, certamente, têm contribuído para a viabilização do aumento 

de escolas em tempo integral em âmbito nacional, ainda que a suficiência dos 

valores previstos possa ser questionada. Novamente Giolo (2012) afirma que com a 

criação do FUNDEB inicia-se um processo real e amplo, de âmbito nacional, para a 

implantação de escolas de educação integral. Agora, finalmente, pode-se dizer que 

há um aparato legal e um projeto de Estado, prevendo recursos para a educação 

integral que podem chegar, indistintamente, a qualquer escola de educação básica, 

em todo território nacional. (p. 96) 

 Instituído pela Portaria Interministerial 17/2007 e pelo Decreto Presidencial 

7083/2010, o Programa Mais Educação integra as ações do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE). Essa estratégia do Governo Federal 

pretende induzir à ampliação da jornada escolar e à organização curricular, 

na perspectiva da educação integral. É possível constatar que o Programa 

Mais Educação teve grande impacto nas redes municipais e estaduais 

brasileiras, muitas delas têm estendido o atendimento e mudado a 

perspectiva pedagógica de suas escolas a partir da experiência com o 
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Programa. Sua operacionalização é feita por meio do Programa Dinheiro 

Direto na Escola – PDDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – FNDE. 

 A Emenda constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, também tem 

importante contribuição ao estabelecer a ampliação do ensino obrigatório que 

passa a ser dos quatro aos dezessete anos, ao invés de seis a quatorze 

anos. Além disso, alterou a redação do artigo 214 que passa a exigir que lei 

federal estabeleça plano nacional de educação, de duração decenal, com o 

objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de 

colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 

implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino 

em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas 

dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam, 

dentre outras coisas, ao estabelecimento de meta de aplicação de recursos 

públicos em educação como proporção do produto interno bruto. 

Acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias para reduzir, anualmente, a partir do exercício de 2009, o 

percentual da Desvinculação das Receitas da União incidente sobre os 

recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 A resolução CNE/CEB 7/2010, de 15 de dezembro de 2010, trata do Ensino 

Fundamental de nove anos e tem dois artigos referentes à Educação Integral: 

 Art. 36 - Considera-se como de período integral a jornada escolar que 
se organiza em 7 (sete) horas diárias, no mínimo, perfazendo uma 
carga horária anual de, pelo menos, 1.400 (mil e quatrocentas) horas. 
Parágrafo único. As escolas e, solidariamente, os sistemas de ensino, 
conjugarão esforços objetivando o progressivo aumento da carga 
horária mínima diária e, consequentemente, da carga horária anual, 
com vistas à maior qualificação do processo de ensino-aprendizagem, 
tendo como horizonte o atendimento escolar em período integral. 
Art. 37 - A proposta educacional da escola de tempo integral 
promoverá a ampliação de tempos, espaços e oportunidades 
educativas e o compartilhamento da tarefa de educar e cuidar entre os 
profissionais da escola e de outras áreas, as famílias e outros atores 
sociais, sob a coordenação da escola e de seus professores, visando 
alcançar a melhoria da qualidade da aprendizagem e da convivência 
social e diminuir as diferenças de acesso ao conhecimento e aos bens 
culturais, em especial entre as populações socialmente mais 
vulneráveis. 



26 
 

§ 1º O currículo da escola de tempo integral, concebido como um 
projeto educativo integrado, implica a ampliação da jornada escolar 
diária mediante o desenvolvimento de atividades como o 
acompanhamento pedagógico, o reforço e o aprofundamento da 
aprendizagem, a experimentação e a pesquisa científica, a cultura e as 
artes, o esporte e o lazer, as tecnologias da comunicação e 
informação, a afirmação da cultura dos direitos humanos, a 
preservação do meio ambiente, a promoção da saúde, entre outras, 
articuladas aos componentes curriculares e às áreas de conhecimento, 
a vivências e práticas socioculturais. 
§ 2º As atividades serão desenvolvidas dentro do espaço escolar 
conforme a disponibilidade da escola, ou fora dele, em espaços 
distintos da cidade ou do território em que está situada a unidade 
escolar, mediante a utilização de equipamentos sociais e culturais aí 
existentes e o estabelecimento de parcerias com órgãos ou entidades 
locais, sempre de acordo com o respectivo projeto político-pedagógico. 
§ 3º Ao restituir a condição de ambiente de aprendizagem à 
comunidade e à cidade, a escola estará contribuindo para a construção 
de redes sociais e de cidades educadoras. 
§ 4º Os órgãos executivos e normativos da União e dos sistemas 
estaduais e municipais de educação assegurarão que o atendimento 
dos alunos na escola de tempo integral possua infraestrutura adequada 
e pessoal qualificado, além do que esse atendimento terá caráter 
obrigatório e será passível de avaliação em cada escola. 
 

 O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado em 2001, reivindicava a 

educação de tempo integral para o Ensino Fundamental e para a Educação 

Infantil. Indicava uma jornada de, no mínimo, sete horas e que fosse 

desenvolvida preferencialmente na mesma escola. Porém, apesar de ser mais 

incisiva sobre essa questão do que a LDB, também não conseguiu 

estabelecer um conjunto de ações concretas para sua efetivação. Segundo 

Giolo (2012), continuou, assim como a LDB, preso à ideia de uma 

implementação progressiva, sem fixar metas e definir responsabilidades. 

O PNE para o decênio 2011-2020, que em 2014 ainda está em tramitação 

para sua aprovação, avançou ao definir na sua meta 6 que até 2020 o 

atendimento em tempo integral deverá alcançar 50% das escolas públicas do 

Brasil. Além disso, prevê estratégias para atingir essa meta: ampliação da 

jornada para no mínimo sete horas diárias; construção de equipamentos nas 

escolas como laboratórios, quadras poliesportivas, bibliotecas e outros; 

articulação da escola com diferentes espaços educativos e equipamentos 

públicos para viabilizar a ampliação do atendimento das escolas de educação 

integral. 
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Capítulo III - Experiências e Políticas Públicas de Educação Integral 
 

Como já exposto, desde que a escola de turnos reduzidos foi sendo 

implementada nas redes públicas de ensino, existiram diversos movimentos que se 

opunham ao modelo que ficou definido como padrão. Dois educadores se destacam 

pela inovação da proposta pedagógica e pela possibilidade que tiveram de implantá-

la como política pública, são eles: Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. 

3.1 Escola Parque – Bahia – Anísio Teixeira - décadas de 1930 e de 1950 

 

Anísio Teixeira acompanhou nas décadas de 1920 e 1930 o início da 

democratização da escola primária, e defendia que esse processo deveria ser feito 

de maneira a não reduzir o currículo e duração da escola, propunha que o dia letivo 

fosse prolongado e que fossem ampliadas as oportunidades de aprendizagem, 

abrindo o currículo para atividades diversificadas. 

Não foi esse o movimento que ocorreu, como sabemos, houve redução do 

tempo que os alunos ficavam na escola. Para atender a demanda que crescia, as 

escolas passaram a oferecer dois, três ou até quatro turnos no dia, assim, cada 

aluno passou a permanecer na escola três a quatro horas.  

Com forte influência da sua formação na Universidade de Columbia, onde foi 

aluno de John Dewey, Teixeira acreditava que a escola deveria oferecer à criança 

oportunidades completas de vida, compreendendo atividades de estudo, de trabalho, 

de vida social e de recreação e jogos."(TEIXEIRA, 1962, apud SANTOS, 2008, p.19) 

Segundo estudo realizado por Santos (2008), para Anísio Teixeira todas as 

crianças e jovens deveriam ser atendidos pela escola pública, independente de sua 

classe social. Afirmava que havia diferença entre aqueles alunos de classe média 

que chegavam com “bagagem” cultural compartilhada pela família e aqueles de 

classe baixa que não traziam as mesmas experiências. A escola deveria, então, ser 

o espaço onde esses alunos vivenciariam e enriqueceriam suas experiências 

culturais e lúdicas. 

Em 1950, quando ocupava o cargo de Secretário de Educação e Saúde do 

estado da Bahia criou o Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro, denominado 

de Escola-Parque, no bairro da Liberdade.  
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Essa escola era um projeto para concretizar todos os princípios defendidos 

por ele de uma educação integral. A proposta dessa escola se aproximava do 

desenho de diversas políticas de educação integral atuais, que mantém o período da 

manhã com as aulas “tradicionais”, voltadas para o currículo obrigatório, e, na parte 

da tarde, oferecem atividades diversificadas como artes, dança, teatro, música, etc..  

O prédio, com grandes proporções, que abrigou a Escola-Parque foi 

construído para essa finalidade. Nas escolas planejadas por Teixeira, além das 

atividades das escolas classe e parque, os alunos teriam acesso a atendimento do 

serviço da assistência social, alimentação e internato quando a criança não tivesse 

família. 

A escola primária seria dividida em dois setores, o da instrução, 
propriamente dita, ou seja, da antiga escola de letras, e o da educação, 
propriamente dita, ou seja, da escola ativa. No setor instrução, manter-
se-ia o trabalho convencional da classe, o ensino de leitura, escrita e 
aritmética e mais ciências físicas e sociais, e no setor educação – as 
atividades socializantes, a educação artística, o trabalho manual e as 
artes industriais e a educação física. (TEIXEIRA, 1959, apud, SANTOS, 
2008, p.23) 

 
O ensino dos conteúdos curriculares obrigatórios aconteceria nas escolas-

classe, que funcionariam em turnos e se integrariam às escolas-parque, espaço 

destinado às atividades sociais e artísticas, de trabalho e de educação física. 

Santos (2008) afirma que Teixeira criticou o caminho que as políticas públicas 

de educação percorreram na busca pela democratização do ensino, segundo 

Teixeira, ganhávamos na quantidade, mas perdíamos na qualidade. A redução do 

tempo e o estreitamento do currículo, ainda segundo Teixeira, trariam prejuízos 

inevitáveis para a formação dos alunos.  

Sua crítica baseava-se na percepção de que uma escola de turnos reduzidos 

não teria condições de oferecer o que ele chamava de escola moderna, prática e 

eficiente. Um dos pontos essenciais para Teixeira (1971) era que a escola deveria 

propiciar, além de estudos intelectuais, experiências práticas relacionadas ao 

trabalho e à formação de hábitos de conviver e participar de uma sociedade 

democrática. 

Teixeira afirmava, ainda, que para alcançar essa proposta de ensino as 

escolas públicas deveriam atender os alunos em tempo integral: 

A escola primária, visando, acima de tudo, a formação de hábitos de 
trabalho, de convivência social, de reflexão intelectual, de gostos e de 
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consciência, não pode limitar as suas atividades a menos que o dia 
completo. Devem e precisam ser de tempo integral para os alunos e 
servidas por professores de tempo integral. (TEIXEIRA, 1971, p.79) 

 

3. 2 CIEPs - Rio de Janeiro – Darcy Ribeiro – década de 80 

 

No início da década de 80, na gestão de Leonel Brizola, foram implantados no 

estado do Rio de Janeiro os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), que 

tinham como objetivo oferecer ensino público de qualidade em período integral. Um 

dos focos dessa política era alcançar as crianças e jovens de camadas 

desfavorecidas que não tinham acesso à escola e aos serviços de saúde. 

O projeto educacional dos CIEPs é de autoria do antropólogo Darcy Ribeiro e 

foi fortemente influenciado pela experiência vivenciada por Anísio Teixeira. O horário 

ampliado era uma das características dos CIEPs, que atendiam os alunos das oito 

horas da manhã até dezessete horas. Nesse período, segundo o projeto original, as 

crianças e jovens tinham aulas do currículo básico e também de educação física e 

artes, além do estudo dirigido, teleducação e atividades culturais. 

A estrutura física dessas escolas foi pensada para atender os alunos de forma 

diversificada, além dos espaços para as aulas, também contavam com quadras 

poliesportivas que poderiam receber shows e apresentações de teatro, biblioteca, 

pátio coberto, centro médico, cozinha e refeitório. O projeto arquitetônico padrão 

previa três prédios onde estavam distribuídos esses espaços, além de moradia para 

alunos residentes. Uma das intenções desse projeto era tirar crianças da rua e 

oferecer um atendimento intersetorial: moradia, atendimento médico e educação. 

Os prédios construídos para o funcionamento dos CIEPs foram alvo de muitas 

críticas. A proposta de Darcy Ribeiro era de construir 500 unidades no estado, ao 

menos um por município. Na primeira gestão de Brizola, de 1983 a 1986, foram 

construídos em torno de 200 CIEPs, e, em sua segunda gestão, de 1991 a 1994, 

aproximadamente 400 CIEPs foram implantados. 

Segundo Cavaliere (2003), a meta elevada de construir 500 unidades no 

estado fez com que houvesse grande dispersão de esforços, com resultados que 

não respondiam à proposta inicial. A intenção de que essas escolas fossem 

referência e funcionassem como padrão para a rede estadual não foi alcançada, 

pois a maior parte dos CIEPs foi finalizada nos dois últimos anos de governo, e um 
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grande número de escolas somente nos últimos meses, ficando apenas 

semiestruturadas e em fase embrionária de funcionamento. Além disso, a gestão 

enfrentou dificuldade em garantir um acompanhamento pedagógico a esse grande 

número de escolas na fase inicial de implantação da proposta.  

Situadas em regiões abandonadas pelo poder público, subsumiram à 
ineficiência geral do sistema escolar estadual e às condições de 
miséria local. Nesses casos, pensando-se na idéia de “criação de 
padrão” o efeito obtido foi exatamente o contrário do que se esperava. 
(CAVALIERE, 2000, p.8) 

 

Devido à ênfase no atendimento da classe social menos favorecida, 

oferecendo-lhe atendimentos básicos de saúde e alimentação no interior da escola, 

a proposta para os CIEPs foi questionada e apontada como assistencialista, 

promotora de uma educação paternal. Essas críticas ganhavam força à medida que 

as escolas pouco avançavam na melhoria dos resultados escolares, e evidenciavam 

sua baixa qualidade pedagógica. 

Segundo Cavaliere (2003), no Rio de Janeiro as críticas voltadas para os 

CIEPs foram relacionadas às escolas de tempo integral, e assim, estas ficaram para 

a grande maioria da população, inclusive para educadores, associadas a um 

propósito apenas assistencialista, voltadas para as crianças em situação de maior 

vulnerabilidade: os Cieps foram estigmatizados como sendo escolas para crianças 

sem cuidados familiares ou semimarginalizadas. (CAVALIERE, 2003, p. 153) 

A autora indica que contribuíram para essa visão a falta de tradição de tempo 

integral na escola brasileira e o encaminhamento equivocado dado ao tema por 

alguns setores do próprio governo quando do lançamento do 1º PEE – relacionando 

essas escolas a crianças infratoras. 

Existe uma relação entre as propostas experimentadas por Anísio Teixeira e 

Darcy Ribeiro com o que hoje chamamos de Educação Integral. Além dessas duas, 

foram implantadas outras experiências importantes de Educação Integral com 

diferentes modelos, como os Centros de Educação Integrada (CEIs) em 

Curitiba/Paraná, inciado em 1992; e os Centros Educacionais Unificados (CEUs), na 

cidade de São Paulo, na gestão de Marta Suplicy (2000 a 2004); entre outros. 

As experiências vividas e as propostas pensadas anteriormente devem ser 

consideradas para pensarmos um caminho atual para a escola pública. Não se trata 

de voltar a modelos antigos, mas de uma articulação entre o novo, com grandes 
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desafios, e o passado, com muitas aprendizagens do que refazer e do que não 

repetir. 

As redes públicas de ensino enfrentam um grande problema no que diz 

respeito aos seus projetos pedagógicos: a descontinuidade dos projetos na 

mudança de gestão. Ainda é uma prática dos políticos brasileiros realizar programas 

com intenções de propaganda eleitoral, assim, quando uma nova gestão assume, 

ela faz questão de descontinuar os programas que marcaram a gestão anterior. Isso 

é feito sem avaliar os resultados e a qualidade do que era realizado. Dessa forma, 

muitas experiências positivas em educação ficaram perdidas nesse processo. Além 

da mudança de posicionamento das equipes gestoras, que devem atuar de forma 

ética e responsável, é possível diminuir o risco dessa descontinuidade promovendo 

a participação da comunidade, que, ao se tornar co-autora das políticas, fará o papel 

de cobrar das novas gestões a continuidade das ações que considera importantes 

para a população. 

As experiências de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro poderiam ter sido 

avaliadas pelas novas gestões e aprimoradas para dar continuidade aos projetos 

propostos, não apenas descontinuadas por questões políticas. 

 

3. 3 Programa Mais Educação/ MEC - a partir de 2007 
 
 O Programa Mais Educação é a principal experiência de âmbito nacional 

voltada para a implantação da Educação Integral nas escolas da rede pública 

brasileira. Isso considerando que o PRONAICA (Programa Nacional de Apoio 

Integral à Criança e ao Adolescente), que construiu os CAICs (Centro de Atenção 

Integral da Criança) nos governos de Fernando Collor de Melo e Itamar Franco, 

trouxe pouco impacto e não teve continuidade. 

O Programa Mais Educação foi instituído pela Portaria Interministerial 
n.º 17/2007 e 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. Trata-se da construção de uma ação 
intersetorial entre as políticas públicas educacionais e sociais, 
contribuindo, desse modo, tanto para a diminuição das desigualdades 
educacionais, quanto para a valorização da diversidade cultural 
brasileira. (BRASIL, sem data, p.7) 
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O Programa pretende induzir as práticas de educação integral nas escolas 

públicas de todo o país por meio da ampliação de tempos, espaços, oportunidades 

educativas e o compartilhamento da tarefa de educar entre os profissionais da 

educação e de outras áreas, as famílias e diferentes atores sociais, sob a 

coordenação da escola e dos professores. (BRASIL, sem data, p. 7) 

O Programa Mais Educação é operacionalizado pela Secretaria de Educação 

Básica (SEB), por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para as escolas prioritárias. 

 Segundo a Resolução/CD/FNDE nº 21, de 22 de junho de 2012, as escolas 

que aderem ao Programa recebem recursos destinados ao seu financiamento 

calculados a partir das atividades escolhidas e da quantidade de alunos previstos. 

Esse recurso deverá ser utilizado para aquisição de materiais permanentes e de 

consumo, assim como para contratação de serviços necessários para a realização 

das atividades do Programa. Também podem ser utilizados para ressarcimento de 

despesas de transporte e alimentação dos monitores responsáveis pelo 

desenvolvimento das atividades do Mais Educação. A atuação dos monitores - 

coordenação, execução e acompanhamento das atividades com os alunos - é 

considerada de natureza voluntária. 

Está previsto que nas escolas que aderirem ao Programa, a secretaria 

(municipal ou estadual) disponibilizará um professor com preferencialmente 40 horas 

semanais, dentre os lotados naquela escola, para exercer a função de professor 

comunitário, e esse profissional será responsável por coordenar a oferta e a 

execução das atividades de Educação Integral. 

As atividades fomentadas foram organizadas nos seguintes macrocampos:  

• Acompanhamento Pedagógico;  

• Meio Ambiente; 

• Esporte e Lazer; 

• Direitos Humanos em Educação; 

• Cultura e Artes; 

• Cultura Digital;  

• Promoção da Saúde; 

• Educomunicação; 

• Investigação no Campo das Ciências da Natureza; 
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• Educação Econômica. 

Segundo o site oficial do Ministério da Educação (MEC):  
O Programa Mais Educação conta com a parceria de 1.309 secretarias 
de educação, sendo 1.282 municipais e 26 estaduais, além da 
secretaria de educação do Distrito Federal. Em 2011, aderiram ao 
Programa 14.995 escolas com 3.067.644 estudantes a partir dos 
seguintes critérios: escolas estaduais ou municipais de baixo IDEB que 
foram contempladas com o PDE/Escola 2009; escolas localizadas em 
territórios de vulnerabilidade social e escolas situadas em cidades com 
população igual ou superior a 18.844 habitantes. 
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content& 
view=article&id=16728&Itemid=1120> Acesso em: 06 de julho, 2013. 

 
Em notícia veiculada nesse mesmo site, foram apresentados dados mais 

atualizados sobre o número de escolas que aderiram, em 2013, ao Programa Mais 

Educação: 

Dados da diretoria de currículos da educação integral da Secretaria de 
Educação Básica do MEC mostram que 49.581 escolas estão no 
programa Mais Educação em 2013. Dessas unidades, 29.896 são da 
área urbana e 19.684 estão no campo. 
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content 
&view=article&id=19066:recursos-repassados-as-escolas-garantem-a-
jornada-integral&catid=211&Itemid=86> Acesso em: 08 de março de 2014. 
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Capítulo IV - Fundamentos da Educação Integral, uma perspectiva 

transformadora 

A prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade 
científica, domínio técnico a serviço da mudança ou, lamentavelmente, 
da permanência do hoje. (FREIRE, 1996, p. 161) 

 

A Educação Integral deve ter como enfoque a ampliação de oportunidades de 

aprendizagem visando ao pleno desenvolvimento das crianças e jovens que 

frequentam as escolas públicas brasileiras. Além disso, tem nas suas prioridades 

contribuir para o enfrentamento da desigualdade social, para a promoção da 

equidade, em uma articulação com outros atores e com outras políticas. E essa 

contribuição se dará à medida que promover uma educação que contemple o sujeito 

em todas as suas dimensões; que garanta um processo de ensino e aprendizagem 

que tenha sentido para os educandos, ou seja, que contemple os saberes e cultura 

da comunidade; e que promova a participação efetiva das crianças e jovens, pois 

não há cidadania sem participação. A escola deve, segundo Gadotti (2009), formar 

para e pela cidadania, empoderando pessoas e comunidades. O autor ainda afirma 

que a Educação Integral pode ser uma alternativa viável, negadora e superadora do 

projeto neoliberal capitalista de escola pública. (p. 58) 

Destacaremos os fundamentos da proposta de Educação Integral que 

consideramos essenciais para efetivar uma prática educativa integral. 

 

4.1 Integralidade do sujeito contemplado em todas as suas dimensões 

 

A compreensão do sujeito na sua totalidade deve estar presente em todas as 

práticas que se identifiquem com a Educação Integral. Como já afirmado 

anteriormente, esta não é uma visão nova, está presente desde a visão monista de 

Espinoza (1632-1677) como tentativa de explicar o que é o humano, em que corpo e 

mente seriam atributos de uma mesma substância. 

Um educador e filósofo brasileiro que nos ajuda a entender a relação entre a 

educação e a compreensão da unidade do ser humano é Paulo Freire (1921-1997), 

cujas ideias sempre estiveram vinculadas à concepção da totalidade do homem. 

Henz (2012), ao escrever sobre as contribuições que Paulo Freire traz para a 

perspectiva da Educação Integral, afirma que as crianças, adolescentes e adultos 
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vão para a escola aprender a serem mais homens e mulheres. É como uma 

totalidade – razão, sentimentos, emoções, desejos – que meu corpo consciente do 

mundo e de mim capta o mundo a que se intenciona. (FREIRE, apud HENZ, 2012, 

p. 89) 

Para Freire (1993), é fundamental que a escola pare de trabalhar de forma a 

promover a ruptura entre sensibilidade, emoções e atividade cognoscitiva. Isso 

porque, para ele, cada sujeito conhece com seu corpo inteiro: sentimentos, emoções 

e mente crítica. Assim, se a Educação Integral pressupõe a integralidade do ensino 

e da aprendizagem, para promover a aprendizagem é preciso considerar e 

contemplar todas essas dimensões: 

Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-
aprender participamos de uma experiência total, diretiva, política, 
ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a 
boniteza deve achar-se de mãos dadas com a decência e com a 
seriedade. (FREIRE, 1996, p. 26) 
 

Ainda no sentido de afirmar como é que o processo de ensino e 

aprendizagem pode ser potencializado a partir da consideração da integralidade dos 

educandos, Henz (2012) afirma:  

A ciência está em função de homens e mulheres concretos, situados 
espaçotemporalmente com dimensões afetivo-emocionais, sociais, 
políticas, econômicas e histórico-culturais que desafiam e influenciam 
as práticas educativas. Ou seja, as teorias não devem ser encaradas 
dogmaticamente, como algo a ser aplicado de forma mecânica, mas 
devem auxiliar a todos na compreensão e no posicionamento político-
pedagógico em situações múltiplas. (p. 87) 
 

Este olhar integral para os sujeitos permite que os educadores enxerguem os 

potenciais que cada um carrega em si. Não existe sujeito que seja apenas carências 

e fracassos por mais frágil que seja sua condição de vida. Arroyo (2012) reflete 

sobre a visão negativa, voltada apenas para as carências, que temos da população 

que hoje frequenta as escolas públicas, e como isso influencia diretamente a 

maneira como as políticas para esse público são planejadas e executadas.  

Quando essa visão predomina, enraizada na cultura gestora escolar e 
docente, ou quando predomina nas políticas e diretrizes e no rígido 
corpo normativo e avaliativo, termina marcando todas as políticas, 
diretrizes, regimentos, projetos e propostas. Sua intenção será mais 
educação e mais tempo para compensar atrasos, ajudar mentes menos 
capazes de aprender, acelerar lentos e desacelerados, suprir carências 
mentais, de racionalidade escassa, ajudar nos deveres de casa, 
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reforçar aprendizados inseguros, diminuir fracassos, elevar as médias 
das provinhas e provões federais, estaduais e municipais. (ARROYO, 
2012, p. 37) 
 

O que se propõe é o oposto, é uma visão voltada para as potencialidades de 

todos os sujeitos envolvidos nos processos educativos, como bem descreve Henz, 

tendo como referência a pedagogia defendida por Freire: 

Trata-se de uma educação voltada para a pessoa enquanto 
corporeidade consciente, com emoções, sentimentos, olhares de 
espanto e admiração, desenvolvendo em todos e todas as capacidades 
da curiosidade, da sensibilidade para consigo mesmos, com os outros 
e com a realidade circundante, permitindo que as surpresas, as 
emoções, as pulsações, a imaginação, o gosto pelo risco, o corpo, a 
sexualidade e o sonho façam parte do seu modo de ser, viver e 
aprender como crianças, adolescentes, jovens e adultos. Na escola 
convivem sujeitos totais que vêm sendo na história, como corpos 
conscientes, como identidades de crianças, adolescentes, jovens e 
adultos. (HENZ, 2012, pp. 89 e 90) 

 

Para promover uma relação de ensino-aprendizagem é preciso que os 

sujeitos estejam contemplados nas suas diversas necessidades e direitos: de saúde, 

de moradia, de fruição cultural, de mobilidade etc. Somente assim estarão em 

condições de participar do processo educativo de forma plena, por isso a 

importância de reconhecer que: 

...o ser humano, de criança a adulto, é uma totalidade, com a qual a 
pedagogia e a docência lidam; que diminuir ao menos sua fome, sua 
desproteção, seu precário viver e humanizar, formar, educar, aprender, 
é trabalho profissional; que as políticas educativas somente serão 
educativas se atreladas a políticas de garantia de um digno e justo 
viver. (ARROYO, 2012, p. 44) 
 

É preciso compreender que esta visão dos educandos e educadores, que 

contempla as diferentes dimensões desses sujeitos, tem impacto direto na escola, 

nas relações que se estabelecem nesse espaço e nos processos educativos. 

Como parte dos processos de existência humana, o cotidiano escolar é 
mais do que um conjunto de teorias, conceitos ou até mesmo discursos 
críticos; somos homens e mulheres como totalidades tramadas com 
sentimentos, crenças, valores, sonhos, emoções, conflitos, ideias e 
projetos. (HENZ, 2012, pp. 91 e 92) 
 

Assim, estamos afirmando que os processos de ensino e aprendizagem se 

tornarão mais significativos, e, portanto, mais efetivos, se contemplarem os sujeitos 

na sua integralidade. Freire (1996) afirma que o que importa, na formação docente, 
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não é a repetição mecânica do gesto, este ou aquele, mas a compreensão do valor 

dos sentimentos, das emoções, do desejo, da insegurança a ser superada pela 

segurança, do medo que, ao ser 'educado', vai gerando a coragem. (p. 51) 

A intenção dos educadores deve ser promover processos educativos que 

permitam a construção de uma sociedade em que todos tenham condições de ser 

mais e gostar de ser gente. Ainda Henz (2012) nos ajuda a sintetizar o que 

compreendemos como o papel humanizador da educação: 

 Da escola levamos o que vivenciamos, na totalidade e complexidade 
das dimensões em que vamos aprendendo e constituindo o nosso “ser 
mulher” e/ou “ser homem”, não importa se como educandos ou 
educadores. Ou a educação é dialógico-afetiva e humanizadora, ou 
não é educação. (p. 82) 

 

4.2 Reorganização de tempos e espaços 

 

Creio que uma das razões que explicam este descaso em torno do que 
ocorre no espaço-tempo da escola, que não seja a atividade ensinante, 
vem sendo uma compreensão estreita do que é educação e do que é 
aprender. No fundo, passa despercebido a nós que foi aprendendo 
socialmente que mulheres e homens, historicamente, descobriram que 
é possível ensinar. Se estivesse claro para nós que foi aprendendo que 
percebemos ser possível ensinar, teríamos entendido com facilidade a 
importância das experiências informais nas ruas, nas praças, no 
trabalho, nas salas de aula das escolas, nos pátios dos recreios, em 
que variados gestos de alunos, de pessoal administrativo, de pessoal 
docente se cruzam cheios de significação. (FREIRE, 1996, p. 49) 

 

O foco em oportunizar mais tempos e espaços ou, como descreve Arroyo 

(2012) em “dar centralidade ao direito a tempos-espaços mais dignos do seu viver.” 

(p. 40), se justifica, pois as crianças e jovens das classes populares são submetidos 

a uma vivência precária dos seus tempos-espaços, “são corpos não reconhecidos 

ou mal vividos em lugares não reconhecidos.” (p. 40) 

O autor vai além, afirma que a luta das classes populares por reconhecimento 

se refere à reivindicação por tempos-espaços reconhecidos como dignos, humanos: 

entre eles a escola. Daí a necessidade de a escola dar centralidade a essas 

questões para promover tempos-espaços dignos para seus alunos.  

Assumir essa centralidade e tratá-la com profissionalismo não pode ser 
deixado para turnos extras, para tempos extras, para educadores-
monitores extras, mas será uma exigência ética profissional de todo 
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docente-educador em todo tempo-espaço profissional. (ARROYO, 
2012, p. 41) 
 

A ampliação dos tempos e espaços tem relação direta com a ampliação de 

oportunidades de aprendizagem. Além da extensão do tempo que os alunos irão 

ficar na escola, estamos falando de mudança na relação com os tempos e espaços 

vivenciados por eles nessa escola e de mudanças nos processos educativos, é por 

meio dessa ampliação que poderemos incluir outros saberes no currículo da escola, 

outros atores nos processos educativos, assim como outros espaços que irão 

promover aprendizagens. 

O tempo de quatro horas, vigente na maioria das escolas, não seria suficiente 

para ampliar o currículo e promover experiências que permitam maior relação com a 

comunidade e sua cultura.  

A restrição do tempo faz com que a escola absorva e ofereça 
conteúdos mínimos, esqueléticos, caricatos, incapazes de manter sua 
ligação orgânica com o vasto campo do saber acumulado e, portanto, 
incapazes de conferir sentido que mobilize, em seu favor e em sua 
direção, o estudante e o professor. (GIOLO, 2012, p.98.) 
 

Muitas vezes as experiências de Educação Integral são denominadas de 

educação em tempo integral, porém a questão do tempo não é o eixo central da 

proposta, mas sim uma condição para garantir um trabalho na perspectiva da 

educação integral. 

Esses dois termos por muitas vezes trazem confusões acerca da proposta de 

Educação Integral. Quando nos referimos a tempo integral, estamos falando da 

ampliação do tempo do aluno na escola. A questão é que o aumento do tempo pode 

não vir acompanhado do que entendemos por uma educação integral, em que o 

sujeito é contemplado em suas diversas dimensões, afetiva, cognitiva, física e social, 

em que propomos que o trabalho com o aluno permita o acesso ao conhecimento de 

forma integrada e articulada, rompendo com uma visão estanque das áreas do 

conhecimento, que a escola esteja fortemente voltada para a realidade dos seus 

alunos e comunidade, que possa pensar no território de forma ampliada, propondo 

parcerias que permitam maior circulação das crianças e jovens nos locais onde 

vivem e estudam. 

Para Arroyo (2012), se mantivermos o mesmo modelo de educação e apenas 

aumentarmos o tempo desses alunos nas escolas, será uma forma de perder o 
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significado político da proposta de Educação Integral. Se limitar-nos a oferecer mais 

tempo da mesma escola, será apenas uma dose a mais para garantir a visão 

tradicional do direito à escolarização. (p. 33) E continua: 

Se pararmos aí, estaremos perdendo a rica oportunidade de mudar o 
nosso sistema escolar, por tradição tão gradeado, rígido e segregador, 
sobretudo dos setores populares. Se um turno já é tão pesado para tantos 
milhões de crianças e adolescentes condenados a opressivas reprovações, 
repetências, evasões, voltas e para tão extensos deveres de casa, mais uma 
dose do mesmo será insuportável. (ARROYO, 2012, p. 33) 
 

Outra questão é que os tempos e espaços devem estar articulados, não 

podemos apenas incluir atividades prazerosas e divertidas em momentos de 

contraturno. Muitas experiências de Educação Integral em redes públicas incluíram 

atividades diversificadas na parte da tarde e mantiveram a manhã do mesmo jeito, 

com as mesmas disciplinas, mesmas estratégias e metodologias. Assume-se um 

discurso de Educação Integral apenas incluindo atividades diversificadas na parte da 

tarde, sem propor mudanças na forma de se trabalhar o currículo como um todo.  

Esse modelo, em que o aluno vivencia dois momentos diferentes e que não 

estão articulados, traz pouca contribuição para mudar a relação dos educandos com 

o conhecimento, pois reforça a dicotomia entre estudo como uma atividade chata e 

maçante (parte da manhã com estratégias e metodologias ultrapassadas), e 

momentos de lazer, divertidos, sem articulação com a produção de conhecimento 

(parte da tarde com oficinas temáticas desvinculadas do currículo). Sobre a questão 

da articulação entre os diferentes saberes trataremos no próximo item. 

 Na extensão dos tempos e dos espaços é fundamental que haja uma 

preocupação com os sujeitos na sua totalidade, ou seja, que os momentos de 

convivência, de descanso e de alimentação tenham igual importância que os ditos 

de aprendizagem. Isso porque, além de promover a compreensão de que todos os 

momentos são de aprendizagem, esse cuidado demonstra que os alunos estão 

acolhidos, pela escola, nas suas diferentes necessidades. 

A importância de que a escola se abra para outros espaços também tem 

fundamento pedagógico. Quando afirmamos que a Educação Integral deve 

promover a ampliação das aprendizagens, se faz necessário que os alunos circulem 

e se apropriem dos seus territórios. A circulação pelos diferentes espaços permitirá 

aos alunos entrar em contato com diferentes saberes e culturas que são 
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representados pelos diversos atores da comunidade, assim como valorizar aqueles 

saberes que estão dentro de suas próprias casas. 

Se quisermos transformar a educação que aí está, é preciso rever os valores 

disseminados por ela. E é na convivência que todos os envolvidos no processo 

educativo irão exercitar seus valores e atitudes. Por isso a importância de que a 

ampliação dos tempos e espaços promova:  

Situações em que se podem exercitar, por exemplo, o respeito ao 
próximo, a escuta, a solidariedade, a negociação, os cuidados com os 
espaços públicos ou de uso coletivo e com o meio ambiente. Quando 
aprendemos a decidir algo coletivamente estamos aprendendo a 
conviver e a participar, ou ainda quando nos conscientizamos da 
importância da reciclagem do lixo estamos aprendendo a participar da 
vida da comunidade. Os conteúdos da convivência, da participação na 
vida pública e de nossa relação com o meio ambiente estão 
intrinsecamente relacionados e só podemos ensiná-los e aprendê-los 
de maneira integral. (CENPEC, 2011, p. 56) 
 

A extensão do tempo é importante para permitir que o planejamento dos 

professores seja coletivo, que se efetivem trocas entre os responsáveis pelas 

diferentes disciplinas, somente assim poderão criar novas formas de promover um 

processo de ensino e aprendizagem mais orgânico. 

Segundo Giolo (2012), a escola de tempo parcial aposta na lição de casa 

como um recurso para alcançar a aprendizagem, pois não é possível garantir todo o 

processo no tempo que se está na escola. A extensão do tempo deve estar, 

também, a favor da ampliação do tempo de estudo dos alunos, um estudo que será 

acompanhado e orientado pelos educadores da escola. 

 

4.3 Proposta curricular integrada e ampliada 

 

Por que não estabelecer uma necessária 'intimidade' entre os saberes 
curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles 
têm como indivíduos? (FREIRE, 1996, p. 34) 

 
Apesar de não haver um modelo estabelecido para as propostas de Educação 

Integral, pois há muitas opções possíveis a partir da realidade de cada contexto e 

território, podemos ressaltar algumas dimensões fundamentais: 

A integração entre diversos campos do conhecimento; a inclusão dos 
saberes da família e da comunidade; o desenvolvimento de valores e 
atitudes. No desenvolvimento dessas dimensões, a circulação e a 
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apropriação dos espaços educativos presentes na cidade pelas 
crianças e pelos adolescentes também devem ser valorizados nas 
atividades. (CENPEC, 2011, p. 44) 
 

Nesse sentido, a revisão do currículo se faz necessária para incluir os 

diferentes saberes e repensar as práticas educativas. No sentido de considerar as 

múltiplas dimensões do sujeito, as diferentes linguagens (verbal, matemática, 

artística, corporal, tecnológica) e seus saberes devem compor as estratégias 

pedagógicas de forma integrada para potencializar e ampliar as aprendizagens. 

Estas não devem ser compreendidas como estratégia de recreação e uso de um 

tempo livre, mas como oportunidades para que as crianças e jovens compreendam o 

mundo. 

É importante ressaltar que não se trata de desvalorizar as disciplinas do 

currículo básico, ao contrário, o que se propõe é uma ampliação do currículo em que 

as diversas áreas do conhecimento (incluindo as disciplinas) terão igual importância. 

A aposta é de que processos educativos que contemplem os aspectos da Educação 

Integral que viemos elucidando irão otimizar a aprendizagem das disciplinas básicas, 

como Língua Portuguesa e Matemática. Porém, este não deve ser o único objetivo 

do trabalho, mas também a fruição das diferentes linguagens que por si só 

promovem aprendizagens importantes. 

Como questiona Freire (1996): Por que não discutir com os alunos a realidade 

concreta a que se deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina? (p. 33) Um 

caminho, que vimos afirmando, é o de promover a articulação entre os diferentes 

saberes, ainda Freire (id.) nos alerta para o dever que a escola deve ter de não só 

respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo o das classes populares, 

chegam a ela - saberes socialmente construídos na prática comunitária - mas 

também, (...) discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em 

relação com o ensino dos conteúdos. (p. 33) 

A aprendizagem se dá em uma relação dialética entre as pessoas e o mundo, 

mobiliza dimensões afetivas e cognitivas, pois o homem só aprende em relação com 

o outro. Assim, a construção do conhecimento é uma ação partilhada e não uma 

conquista que depende unicamente do esforço individual. O processo de ensino e 

aprendizagem será mais rico e ampliado quanto mais sujeitos, tempos e espaços 

(ao nos referirmos a tempos e espaços estamos sempre considerando que estes 

são feitos por sujeitos, que contemplam e estão contemplados nesses tempos e 
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espaços.) estiverem envolvidos e participativos. Rego (2000) descreve como seria 

uma escola orientada pelos postulados de Vygotsky, e sua descrição nos leva a 

afirmar que essa escola estaria bem próxima do que viemos afirmando como 

Educação Integral: 

Os postulados de Vygotsky parecem apontar para a necessidade de 
criação de uma escola bem diferente da que conhecemos. Uma escola 
em que as pessoas possam dialogar, duvidar, discutir, questionar e 
compartilhar saberes. Onde há espaço para transformações, para as 
diferenças, para o erro, para as contradições, para a colaboração 
mútua e para a criatividade. Uma escola em que professores e alunos 
tenham autonomia, possam pensar, refletir sobre o seu próprio 
processo de construção de conhecimentos e ter acesso a novas 
informações. Uma escola em que o conhecimento já sistematizado não 
é tratado de forma dogmática e esvaziado de significado. (REGO, 
2000, p.118) 

 

A partir do conceito de Paulo Freire de Leitura do mundo, que dialoga com o 

entendimento a partir dos pressupostos de Vygotsky que a aprendizagem se dá na 

relação do sujeito com os outros e com o mundo, Gadotti (2009) afirma que:  

A qualidade da educação precisa ser sociocultural e socioambiental: a 
partir de um jardim ou de um quintal, de uma rua ou de uma praça, em 
qualquer lugar, ‘em todos os cantos’, podemos considerar o mundo 
como educador e educando: o mundo é nosso primeiro livro de leitura, 
aberto e ensinante, mediatizando o processo de aprendizagem. (p. 49.) 

 
Não há uma definição de quais saberes devem ser somados àqueles já 

previstos no currículo básico, estipulados, por exemplo, pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Cada realidade pode construir (ou rever) sua proposta 

curricular, contemplar as questões peculiares daquele determinado contexto, assim 

como as expectativas da comunidade. O que tem se apresentado nas diversas 

experiências de Educação Integral como uma necessidade e, ao mesmo tempo, um 

grande desafio, é essa revisão curricular, de acordo com a publicação elaborada 

pelo Cenpec: 

A entrada de novos campos do conhecimento nas atividades 
desenvolvidas com as crianças e adolescentes vem abrindo caminho 
para debates sobre mudanças no currículo escolar que considerem os 
contextos locais, os saberes das comunidades e as especificidades dos 
territórios. (CENPEC, 2011, p. 46) 
 

Considerando que o currículo deveria representar, também, aquilo que a 

comunidade acolhe e valoriza como saberes necessários e importantes de serem 
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ensinados e aprendidos, é imprescindível que a definição desse currículo contemple 

a cultura e os saberes da população que hoje frequenta as redes públicas:  

Não basta matricular os pobres na escola (inclusão). É preciso 
matricular com eles, também, a sua cultura, os seus desejos, seus 
sonhos, a vontade de ‘ser mais’. (Paulo Freire). É preciso matricular o 
projeto de vida desses novos alunos numa perspectiva ética, estética e 
ecopedagógica. (GADOTTI, 2009, p. 54) 
 

Uma perspectiva integral da educação impõe, além da integração dos campos 

do conhecimento, uma mudança na relação do educador com os educandos, como 

já afirmado antes. Neste momento nos referimos ao que deve mudar na relação que 

o educador estabelece com a apropriação do conhecimento. Henz, tendo como base 

os postulados de Paulo Freire, nos mostra um caminho: 

Aprender a escutar a pergunta dos educandos e com eles buscar a 
resposta pode levar a professora ou o professor a rever suas respostas 
já elaboradas, ou simplesmente retiradas dos livros, além de 
desenvolver nela(e) a capacidade de falar com os educandos e o povo, 
e não para os mesmos ou sobre os mesmos; mais que um confronto, a 
pergunta coloca educandos e educadores lado a lado para juntos 
buscarem novas respostas, exercitando intersubjetivamente a 
curiosidade epistemológica. (HENZ, 2012, p. 87) 
 

As estratégias pedagógicas também precisam ser revisadas. Propor 

inovações no processo de ensino e aprendizagem é mais do que necessário, é 

fundamental. Porém, não se pode perder de vista a intencionalidade pedagógica das 

estratégias, não podemos justificar inovações apenas com o uso de diferentes 

linguagens, cada ação que se considera educativa deve estar profundamente 

justificada e articulada com a proposta político-pedagógica da escola. 

 

4.4 Articulação e integração com comunidade e território 

 

A questão da integração dos processos educativos com suas comunidades e 

territórios tem relação, como não poderia deixar de ter, com os três aspectos a que 

nos referimos anteriormente: integralidade do sujeito, reorganização de tempos e 

espaços e integração das diferentes áreas do conhecimento. Ao contemplar as 

diversas dimensões dos alunos, estaremos trazendo para dentro do processo de 

ensino e aprendizagem a cultura e os saberes de cada sujeito envolvido e que se 
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fazem presentes no território. E integrar as diversas áreas do conhecimento 

pressupõe a circulação nos diferentes espaços da comunidade e do seu entorno. 

Como já afirmamos, a aprendizagem se dá na mediação com os outros e o 

mundo, ou seja, com o território onde vivem. Assim, entendemos que um currículo 

apartado da realidade da comunidade da escola dificilmente promoverá 

aprendizagens significativas.  

Isso significa que a aprendizagem será tanto mais significativa quanto 
mais relações a criança conseguir estabelecer com seu cotidiano e 
com suas experiências. Além de ter uma participação ativa no seu 
processo de aprendizagem, não se pode esquecer que essa criança ou 
jovem tem uma origem, faz parte de uma família, mora num território, 
pertence a uma etnia ou a um grupo social e tem uma cultura própria. 
Assim, é importante que diminua a distância entre os chamados 
conhecimentos universais e os saberes locais, do território onde se 
localiza a escola e vivem as crianças: a vivência é um atributo do lugar; 
é nele que se estabelecem as relações sociais com as instituições e 
com o trabalho e que se desenvolvem a subjetividade e a cultura. 
(CENPEC, 2011, p. 53) 
 

A relação da escola com a cidade ou território onde está inserida deve se dar 

para além da circulação pelos espaços, para Gadotti (2009) é necessário que os 

educadores relacionem o aprendizado presente na cidade com a proposta curricular 

da escola. O currículo escolar deve contemplar de forma viva os saberes presentes 

na comunidade. A cidade ou território, por sua vez, será educador quando todos 

seus espaços e atores assumirem sua responsabilidade educativa e se envolverem 

em um projeto conjunto. 

 A apropriação do território, de seus saberes e de sua cultura, promovida pela 

escola que atua na perspectiva da Educação Integral, permite aos sujeitos a fruição 

da cultura local. É igualmente importante que se trabalhe com as culturas nacional e 

mundial, que se compreenda como são as culturas em que estamos imersos, quais 

são suas relações e implicações. Dessa forma, a escola estará exercendo sua 

função de possibilitar que os alunos questionem e problematizem a cultura da qual 

fazem parte. 

 Outro aspecto importante da abertura da escola para o território é que, ao 

realizar esse movimento, ela está revelando a valorização das diferentes culturas e 

de seus atores. Esse processo é vivenciado e apropriado pelos alunos, e por isso 

podemos afirmar que quando as atividades pedagógicas abarcam outros espaços, 

além do escolar, criam-se ambientes educativos voltados para uma maior 



45 
 

pluralidade cultural, o que influencia a formação de atitudes para a tolerância, para o 

respeito ao diferente, ao que é do outro. (CENPEC, 2011, p. 54) 

 A apropriação do território é condição fundamental para que as crianças e 

jovens exerçam sua participação na vida pública. É por meio dela que irão conhecer 

como os espaços são geridos e ocupados na comunidade, e como se estabelecem 

as relações nesse território. Trata-se, portanto, do reconhecimento e exercício do 

direito à cidade e de nossas responsabilidades como cidadãos. (CENPEC, 2011, p. 

58) 

Não há cidadania sem participação efetiva, daí a importância de que a escola 

promova a participação dos seus alunos nos espaços dentro e fora da escola. 

Reafirmamos essa posição com as palavras de Gadotti (2009): 

Uma educação de qualidade é uma educação cidadã, ativa e 
participativa, formando para e pela cidadania, empoderando pessoas e 
comunidades. Toda cidadania é por si mesma, ativa. Nós qualificamos 
a cidadania de ‘ativa’ para realçar o seu caráter participativo e 
mobilizador. (p. 56) 

 

É importante afirmar que não se trata do conhecimento objetivo de uma 

realidade, mas do conhecimento que permite uma apropriação dessa realidade e 

promove o pertencimento por parte dos integrantes da comunidade, sejam alunos, 

professores ou pais. Para Freire (1996), é imprescindível que o educador se abra 

para a realidade dos alunos com quem ele partilha a atividade pedagógica. Na 

perspectiva desse autor, essa abertura do educador é mais do que um 

conhecimento objetivo, é uma adesão ao direito de ser dos educandos. 

Para finalizar, é importante ressaltar que os fundamentos da Educação Integral 

descritos acima estão em permanente relação, não existe um sem o outro, é a 

composição entre eles que permite uma atuação na perspectiva integral. Sabemos 

que muito do que está representado nesses fundamentos já vem sendo defendido 

há bastante tempo, a questão que colocamos é a efetivação desses fundamentos 

que, ainda, não estão presentes na maioria das escolas da rede pública. 

A escola deve exercer sua função de ensinar e, para isso, como já dissemos, 

promover a ampliação das oportunidades de aprendizagem a partir de uma 

transformação de visão de mundo, de homem, de relação com a aprendizagem, com 

o conhecimento, onde os saberes não são compartimentados, mas ampliados por 

todos os saberes que envolvem a vida das crianças, jovens e adultos da 
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comunidade. Que o ensino dos conteúdos esteja articulado com as experiências 

vividas no dia a dia, que façam sentido e enriqueçam a participação das crianças no 

convívio social. 

Assim, estamos nos referindo a uma Educação Integral que não tem apenas o 

foco na proteção social, em ocupar as crianças e jovens para que não enveredem 

por caminhos equivocados. Ao invés de retirá-las da rua, a escola deveria devolvê-

las para a rua, incluí-las nos seus territórios e espaços de participação social. Para 

isso, a rua, ou a cidade, teria que se transformar, efetivamente, em um grande 

espaço educador como pressupõe a proposta de Cidades educadoras2. Acreditamos 

que a circulação das crianças na rua, nos espaços públicos, mobiliza a sociedade 

para torná-los lugares seguros e educativos. Gadotti (2006) define como seria uma 

cidade que educa: 

Podemos falar em cidade que educa quando ela busca instaurar, com 
todas as suas energias, a cidadania plena, ativa; quando ela 
estabelece canais permanentes de participação, incentiva a 
organização das comunidades para que elas tomem em suas mãos, de 
forma organizada, o controle social da cidade. (GADOTTI, p. 136) 

 
A proposta que está sendo defendida nesta perspectiva de Educação Integral 

diz respeito a um projeto de sociedade, em que os sujeitos tenham oportunidades 

educativas equânimes e com qualidade, que forme indivíduos comprometidos com o 

coletivo social, que cada um seja considerado na sua unidade e integralidade assim 

como na sua diferença. Sabe-se que este não é o projeto de sociedade hegemônico 

e, por isso, demanda grandes investimentos daqueles que acreditam que é possível 

mudar padrões enraizados que correspondem aos interesses de manter o privilégio 

de alguns em detrimento de outros.  

O sentido político da implantação da educação integral no sistema público de 

ensino, segundo Arroyo (2012), é uma tentativa de resposta pública à precarização 

de direitos, aos movimentos sociais que têm reivindicado tempos-espaços de um 

viver mais digno para as crianças e adolescentes das classes populares. 

                                                           
2 Cidades educadoras é um movimento que se iniciou em 1990 no I Congresso Internacional de Cidades Educadoras realizado em 

Barcelona. Nessa ocasião as cidades representadas escreveram a Carta das Cidades Educadoras que declara os princípios e pactua o 
objetivo comum de melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes por meio da participação ativa na utilização e evolução da própria 
cidade. 
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É, sem dúvida, um grande desafio e uma proposta ambiciosa. Mas não 

poderíamos almejar nada menos do que ambicioso para as crianças e jovens 

brasileiros. 
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Capítulo V – O Programa Tempo de Escola da Secretaria Municipal de 

Educação de São Bernardo do Campo. 

 

Antes de apresentar o Programa Tempo de Escola, faremos uma breve 

caracterização do município de São Bernardo do Campo. 

O município tem, segundo o Censo 2010/IBGE, 765.463 habitantes e 

pertence à região metropolitana de São Paulo. De acordo com esse Censo, havia na 

cidade no ano de 2010, 18.481 habitantes não alfabetizados com 15 anos ou mais, o 

que corresponde a 2,4% da população. 

Abaixo apresentamos alguns dados educacionais de São Bernardo do Campo 

no ano de 2012: 

 
Tabela 8 – Número de escolas e matrículas do Ensino Fundamental e Educação 
Infantil das redes municipal, estadual e privada de São Bernardo do Campo – 2012 
 

Rede 
Escolas Ensino 
Fundamental 

Matrículas 
Ensino 

Fundamental 

Escolas 
Educação 

Infantil 

Matrículas 
Educação 

Infantil 

Municipal 70 41.239 74 17.555 

Estadual 73 44.719 ----- ----- 

Privada 50 18.527 50 2.205 

Fonte: Inep, 2012 

 
Tabela 9 – Taxas de rendimento dos anos iniciais do Ensino Fundamental da rede 
municipal de São Bernardo do Campo - 2011 

 

Aprovação Reprovação Abandono 

97,2 2,6 0,2 

Fonte: Inep, 2011 

 

O IDEB observado em 2011, segundo o Inep, nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental da rede municipal, foi 5,8. Os dados demonstram que São Bernardo do 

Campo apresenta bons indicadores educacionais quando comparado aos demais 

municípios brasileiros. 

O Programa Tempo de Escola desenvolvido pela Secretaria Municipal de 

Educação de São Bernardo do Campo existe desde junho de 2010 e foi concebido a 

partir da implantação do programa do governo federal Mais Educação em nove 
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escolas do município no ano de 2009. A Secretaria assumiu a proposta político-

pedagógica do Programa Mais Educação e o adequou à realidade da cidade. 

 Foi definido e implantado um conjunto de inovações envolvendo a gestão 

municipal:    

Ampliação do foco de atuação do Programa Mais Educação, 
atendendo escolas em todas as regiões do município; definição das 
gestoras do projeto; construção de parceria com organizações da 
sociedade civil para a promoção das atividades educativas; articulação 
com outras políticas municipais em prol das crianças e adolescentes; 
identificação de espaços nas redondezas das escolas aptos a serem 
utilizados pelo Programa; contratação de educadores sociais e agentes 
de apoio; engajamento e contratação de professor articulador que se 
dedique integralmente à interface e gestão do Programa; construção de 
um sistema de metodologia de gestão, monitoramento e avaliação do 
Programa, ancorado em um sistema informatizado, e adesão dos 
demais agentes da escola, as famílias e as crianças, entre outros. 
(ALVES JUNIOR, 2011, p. 9) 
 

 O Tempo de Escola é uma iniciativa que pretende contribuir para a melhoria 

da qualidade da educação pública do Ensino Fundamental do município por meio da 

ampliação do tempo de permanência da criança na escola e da promoção de 

atividades educativas e culturais diversificadas.  

O Programa Tempo de Escola tem como objetivo ampliar 
progressivamente o tempo de permanência do aluno na escola, 
promovendo o contato com possibilidades de aprendizagens sobre a 
cultura, o esporte, a arte, a dança, a diversidade, enaltecendo a cultura 
popular brasileira, produzindo conhecimentos e compartilhando-os, 
agregando outros saberes já presentes nas comunidades e 
aproximando-os, promovendo novas leituras e interpretações do 
mundo. (ALVES JUNIOR, 2011, p. 3) 

  

Trata-se de uma experiência de implantação da Educação Integral em São 

Bernardo do Campo, na qual a Secretaria, sem diminuir a importância da educação 

formal para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, reconhece o valor das 

aprendizagens que acontecem fora dos muros da escola, presentes nas relações 

familiares e na comunidade. Ressalta a necessidade de que os alunos circulem 

pelos diversos espaços de aprendizagem presentes no território para promover a 

ampliação das aprendizagens. 

 O Programa foi implantado em 30 escolas no seu primeiro ano de 

funcionamento, 2010, abarcando todas as regiões do município e disponibilizando 

6.975 vagas para alunos de seis a 12 anos. As escolas indicaram alunos para 
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participar do Programa a partir de critérios de vulnerabilidade social e 

aproveitamento escolar, foram atendidos 30% dos alunos matriculados em cada 

uma das unidades escolares participantes. Em 2011, a Secretaria de Educação 

expandiu o Tempo de Escola para 37 escolas e 8.000 vagas. 

 A Secretaria de Educação realizou um chamamento público, divulgado no 

diário oficial de São Bernardo do Campo, para as organizações sociais do município. 

O objetivo da reunião era apresentar a proposta do Programa e convidar as 

organizações para serem conveniadas e coexecutoras do Programa. A inovação do 

Tempo de escola é precisamente este encontro entre os saberes acadêmicos da 

escola e os comunitários das organizações sociais, o estabelecimento de parcerias 

para a implantação do projeto de educação integral no município. 

 Após o encontro, foram realizadas visitas técnicas às instituições para 

conhecer o território e avaliar a infraestrutura para concretizar o trabalho com as 

crianças.  Dessas visitas foram selecionadas nove organizações para estabelecer 

convênio com a Prefeitura, as quais passaram a receber verba para o atendimento 

das crianças. Dessa forma, tornaram-se responsáveis diretas pela gestão 

compartilhada do Tempo de Escola. A responsabilidade da Secretaria de Educação 

é garantir o transporte, alimentação e uniforme do Programa para os alunos. 

Outra ação estratégica para o desenvolvimento do Programa é o 

estabelecimento de parcerias com diversos segmentos: Secretarias de Esportes e 

Lazer, Cultura, Saúde, Desenvolvimento Social e Cidadania e empresas privadas. 

Essas parcerias permitiram a circulação por diferentes espaços e a apropriação de 

equipamentos da cidade pelos alunos. Foi estabelecida, também, uma parceria para 

a realização da formação dos atores e o monitoramento e avaliação do Programa. 

Essa tarefa coube à ONG Cenpec durante o primeiro ano de implantação. 

A Secretaria pretendia, com o desenho do Programa, promover a articulação 

entre ONGs e escolas em prol de um projeto de educação integral. Nessa 

perspectiva a ONG se abre para os saberes e hábitos da escola e esta, por sua vez, 

também se abre para os saberes e hábitos presentes nas ações desenvolvidas 

pelas ONGs. 

Para a gestão e execução do Programa, conta-se com uma equipe de 

diversos atores das escolas, ONGs e Secretaria. A atuação desse conjunto de 
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profissionais deve estar em consonância com os projetos pedagógicos da escola e 

com as atividades de seus professores. 

Gestores de escolas e ONGs: têm papel estratégico na gestão compartilhada 

do Programa; são responsáveis pela articulação entre as ações das duas 

instituições, envolvendo desde a sua concepção, implementação, até monitoramento 

e avaliação. O processo da gestão aproxima todas as instâncias envolvidas, nos 

diferentes níveis de decisão e execução, num fluxo de interlocução constante. 

(ALVES JUNIOR, 2011, p. 18) 

Professor articulador/Coordenador de Programa (no início do Programa, este 

profissional era chamado de Professor Articulador, em 2013 mudou para 

Coordenador de Programa): é um dos principais gestores locais do Programa, cada 

escola conta com um professor articulador. Sua responsabilidade envolve a gestão 

da equipe de educadores, dos espaços, dos materiais e do trabalho pedagógico. 

Realiza a orientação pedagógica dos educadores sociais, produz relatórios e 

avaliações gerais sobre o Programa. É um profissional estratégico, pois promove a 

interface com a equipe diretiva, com a organização das atividades e com os 

educadores sociais, mantendo-se próximo das ações realizadas com as crianças. 

Educador social: seu papel é desenvolver oficinas com os alunos, para isso 

deve realizar seu planejamento, assim como produzir registros e avaliações a 

respeito da adequação das estratégias para o alcance das aprendizagens 

pretendidas. Deve estar em permanente diálogo com os outros educadores e 

profissionais da escola sobre o desenvolvimento dos alunos. 

Agente de apoio: este profissional tem como função dar suporte às ações 

desenvolvidas pelo educador social e pelo professor articulador. Dessa forma, estão 

envolvidos desde o planejamento geral, planejamento e registros das oficinas até o 

apoio na realização das atividades junto às crianças, realização de eventos, entre 

outras ações. (ALVES JUNIOR, 2011, p. 21) Desenvolve ações com os alunos na 

hora do intervalo, do almoço, na troca da turma da manhã e da turma da tarde. 

 

Concepção pedagógica 

O Programa ratifica na sua concepção pedagógica a importância de 

oportunizar experiências com as diferentes linguagens e considera as diversas 
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dimensões do ser humano no processo educativo: afetiva, cultural, física, ética, 

intelectual e lúdica. 

A intencionalidade pedagógica do Tempo de Escola é reforçada por 
meio da sinergia do currículo ofertado na sala de aula e nas atividades 
da jornada ampliada. Assim, consolida-se a integração das atividades 
do Programa com o Projeto Político-Pedagógico (PPP) das escolas. 
(ALVES JUNIOR, 2011, p. 23.) 
 

As atividades de ampliação de jornada são desenvolvidas por meio de 

oficinas e a proposta pedagógica está organizada a partir dos seguintes campos 

temáticos: Corpo e Movimento, Arte e Cultura e Ludicidade. (Segundo observação 

de documento da SME de 2011, algumas escolas ofereciam também atividades de 

Educomunicação, e se preparavam para oferecer atividades de acompanhamento 

pedagógico.) As oficinas acontecem diariamente ou duas vezes por semana, 

dependendo da escola onde está sendo desenvolvido o Programa.  

A intenção é promover espaços onde as crianças possam desenvolver 

integralmente suas potencialidades, onde possam brincar, conviver, aprender uns 

com os outros e com os educadores. 

As oficinas são concebidas como territórios de experimentação e 
aprendizagem, com vistas a possibilitar, a cada participante, a 
construção de espaços de pertencimento, descoberta de potências, 
expressão individual, senso de coletividade e convivência com a 
diversidade. Parte-se do princípio de que a infância é uma fase de 
descobertas, de muitas novidades e de brincadeiras. (ALVES JUNIOR, 
2011, p. 23) 
 

A definição dos campos temáticos foi orientada pelas premissas de ampliar o 

repertório de competências e habilidades dos alunos, assim como sua capacidade 

de conviver em grupo e participar na vida pública. Também foram referência para 

essa definição dois eixos norteadores que contemplam os fundamentos da 

educação integral: desenvolvimento de aprendizagens ligadas a atitudes e valores; e 

inclusão de saberes da família e da comunidade.  

Em relação ao primeiro eixo, de atitudes e valores, são destacadas as 

aprendizagens de conviver (a partir de princípios éticos de igualdade, liberdade, 

solidariedade e diversidade.) e de participar. O desenvolvimento das aprendizagens 

de participação na vida pública é condição para que as crianças e adolescentes se 

constituam como sujeitos sociais atuantes e capazes de comprometimento ético e 

político com as questões do bem comum. (ALVES JUNIOR, 2011, p.24) 
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O eixo inclusão de saberes da família e da comunidade se refere à 

compreensão de que é na escola, na família e na comunidade que se aprendem as 

regras, valores, práticas culturais, tradições e saberes que nos constituem. Apesar 

de a escola ser responsável por nossa formação intelectual e moral, é fundamental 

reconhecer a importância das aprendizagens que se dão fora de seus muros, no 

interior das relações familiares e na comunidade em geral. (ALVES JUNIOR, 2011, 

p. 25) 

Os campos temáticos se desdobram em categorias e se concretizam em 

oficinas: 

Corpo e Movimento 

As práticas neste campo temático contribuem para um melhor desempenho 

escolar ao promoverem habilidades e aprendizagens vinculadas à 

organização, atenção, capacidade de concentração e coordenação motora. 

(ALVES JUNIOR, 2011, p. 26) 

 

Danças: Danças populares brasileiras; Balé; Capoeira; Dança de rua. 

Modalidades esportivas: Skate; Tae-kwon-do; Futebol; Vôlei; Basquete; 

Handebol; Judô; Natação; Futsal; Atividades esportivas. 

 

Cultura e Arte 

Ampliar o universo cultural dos estudantes e relacioná-lo com o 
currículo escolar é uma necessidade emergente em um mundo 
globalizado. (...) Trabalhar com as diferentes maneiras de percepção 
do mundo por meio de variadas possibilidades de manifestações 
artísticas em consonância com o conteúdo curricular, foi o que motivou 
a criação do campo temático Cultura e Arte. (ALVES JUNIOR, 2011, p. 
30) 

 

Artes Cênicas: Teatro. 

Artes Visuais: Artes plásticas; Grafite; História em quadrinhos. 

Música: Banda; Fanfarra; Violão; Flauta; Canto coral; Percussão; Iniciação 

musical. 

 

Ludicidade: Jogos; brinquedos e brincadeiras. 
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Resgatar esses hábitos (de brincar) e abrir espaços para a 
manifestação da convivência lúdica entre os estudantes como 
possibilidade educativa, bem como reconhecer o brincar como direito 
da criança e, nesse sentido, explorar o repertório de jogos, brinquedos 
e brincadeiras, como ponte para o imaginário infantil, é função da 
escola. (ALVES JUNIOR, 2011, p. 36) 

 

Formação dos profissionais 

No começo do Programa, foi realizado um processo intensivo de formação 

inicial para os profissionais envolvidos com o Tempo de Escola, preparando-os para 

a fase de implantação do Programa. 

Participaram desse processo de formação: professores articuladores (a partir 

de 2013, chamados de coordenadores de programa), educadores sociais, agentes 

de apoio, gestores das ONGs parceiras e gestores das escolas (diretoria e 

coordenação pedagógica).  

A ação formativa teve como princípio qualificar os diferentes agentes 
que integram o Programa por meio do compartilhamento e socialização 
de saberes diversos dos diferentes agentes, num movimento dialético 
de refletir a partir da prática e redesenhar a prática a partir da reflexão. 
O processo de formação foi concebido e implementado por meio de um 
currículo e espaços de formação diferenciados, considerando as 
responsabilidades e competências de cada um desses atores do 
Tempo de Escola. (ALVES JUNIOR, 2011, p. 39) 
 

Após a formação inicial, foi desenvolvida a formação continuada desses 

mesmos atores. Optou-se por uma formação participativa em que os saberes e 

práticas dos diversos agentes foram articulados com as concepções de educação 

integral, comunidade de aprendizagem, cartografia dos territórios e conteúdos 

específicos relacionados aos campos temáticos e categorias de oficinas propostos 

pelo Programa. 

A formação foi organizada em três grupos formativos de acordo com os 

conteúdos que seriam abordados: gestão compartilhada; prática educativa e 

articulação. 

Formação em gestão 

Participam desse grupo os gestores de ONGs, gestores de escolas (diretores, 

vice-diretores e coordenadores pedagógicos) e professores articuladores (a partir de 

2013, chamados de coordenadores de programa). 

O objetivo dessa formação é fomentar e construir coletivamente a 
discussão sobre os princípios e os sentidos da educação integral, a 
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importância da construção de políticas públicas comprometidas com o 
desenvolvimento integral de estudantes de escolas públicas e as 
possibilidades de gestão, organização e articulação de iniciativas 
públicas comprometidas com a oferta de educação de qualidade para 
crianças e adolescentes. (ALVES JUNIOR, 2011, p. 42) 

 

A intenção desse grupo de formação é construir uma relação de solidariedade 

e cooperação entre os profissionais da escola e aqueles que se integram com ela 

para desenvolver o programa de educação integral - gestores das ONGs e 

professores articuladores (a partir de 2013, chamados de coordenadores de 

programa), para que assim possam organizar a gestão e monitoramento do 

Programa e promover a articulação curricular. 

 

Formação da prática educativa 

Neste grupo estão presentes os educadores sociais, professores articuladores 

(a partir de 2013, chamados de coordenadores de programa) e os agentes de apoio. 

O objetivo desse grupo é propiciar, por meio das oficinas, a integração entre 

os saberes da escola, da família e da comunidade, assim como o ensino de valores 

e atitudes (entre eles, solidariedade, cooperação e respeito à diversidade).  Para a 

construção dessa prática educativa, são desenvolvidos debates qualificados que 

permitem a reflexão sobre suas práticas, mediados pelos formadores – um 

pedagogo, com foco na prática pedagógica, e um especialista, com foco nas 

habilidades específicas por modalidade de oficinas. 

A base das construções de cada modalidade de oficina é o debate 
sobre o processo de desenvolvimento e aprendizado das crianças e 
adolescentes. Os encontros são permeados pela discussão de 
questões referentes às especificidades da infância e da cultura infantil, 
e à pertinência dessas particularidades para a elaboração de propostas 
pedagógicas e para o ‘fazer educativo’. (ALVES JUNIOR, 2011, p. 43) 

 

Formação em articulação 

Este espaço de formação é voltado especificamente para o professor 

articulador (a partir de 2013, chamados de coordenadores de programa). Neste 

momento há uma qualificação de sua função específica de articular as ações da 

escola e da organização social com a família e a comunidade. Nesse sentido, a 

participação do professor articulador em todos os grupos de formação reafirma a 
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intencionalidade de articulação, e acrescenta mais um caráter inovador ao desenho 

do Programa. (ALVES JUNIOR, 2011, p. 44) 

Fazem parte dos momentos específicos de formação desses agentes 
questões como a identificação de potencialidades e especificidades de 
cada território, a importância e as possibilidades de articulação entre 
família, comunidade e escola, estratégias de planejamento, registro, 
apoio e acompanhamento das oficinas e do trabalho de educadores 
sociais e agentes de apoio. (ALVES JUNIOR, 2011, p. 44) 

 

Uma outra estratégia formativa utilizada pelo Programa é a visita técnica 

realizada pelos especialistas para acompanhar as atividades junto às crianças. Esse 

momento tem como objetivo aproximar-se da prática dos educadores para torná-la 

tema de reflexão durante as formações. O processo formativo terá como referência a 

realidade concreta e não apenas o conteúdo teórico que desconhece as 

necessidades e condições nas quais serão realizadas as oficinas. 

 

Monitoramento e Avaliação 

Desde a concepção do Programa, a Secretaria investiu em estratégias de 

gestão, de monitoramento e de avaliação. O objetivo das ações de monitoramento e 

avaliação é produzir dados e informações sobre a execução e o desempenho do 

Programa que permitam a construção de consensos e tomadas de decisões a 

respeito do desenvolvimento do Tempo de Escola. 

Dessa forma, a construção da metodologia visou oferecer aos 
diferentes atores rotinas estruturadas capazes de garantir a coleta, a 
produção e a sistematização de informações relevantes para identificar 
a realidade, os problemas e experiências vivenciadas pela iniciativa de 
educação integral do município. (ALVES JUNIOR, 2011, p. 47) 
 

 Foram definidos os seguintes objetivos para o plano de monitoramento e 

avaliação: 

 Contribuir para a implementação de métodos e instrumentos de gestão da 

educação integral na cidade de São Bernardo, por meio da produção de 

informações relevantes sobre o seu funcionamento enquanto serviço de alta 

complexidade, que exige um alto grau de articulação no território; 

 Instrumentalizar o poder público com parâmetros e indicadores para o 

monitoramento e avaliação da Educação Integral; 
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 Favorecer a articulação e criação de sinergia entre os diferentes atores 

envolvidos por meio da socialização de informações; 

 Permitir agilidade no fluxo de informações entre atores sociais estratégicos, 

favorecendo a otimização dos resultados do atendimento às crianças e 

adolescentes. 

Foi desenvolvido um processo colaborativo e participativo para a definição dos 

objetivos, processos, instrumentos e dimensões do Programa que seriam 

monitorados e avaliados. Esse processo envolveu um grupo de trabalho que reuniu 

gestores e técnicos da Secretaria de Educação, diretores e coordenadores 

pedagógicos de escolas e de ONGs, professores articuladores e educadores sociais. 

Para a dimensão definida como “Implementação e desenvolvimento do 

Programa”, foram estabelecidos alguns aspectos e indicadores, os quais 

reproduzimos abaixo: 

Aspectos avaliativos Indicadores 

Implementação de núcleos de 
educação integral nos territórios 

Taxa de implementação dos núcleos 

Estabelecimento de parcerias 
para desenvolvimento do 

Programa 

Taxa de adesão de instituições ao 
Programa 

Taxa de utilização de espaços públicos 
e privados no bairro 

Disponibilização de profissionais 
para o desenvolvimento das 

atividades 

Grau de cobertura dos profissionais 

Taxa de frequência dos educadores às 
oficinas 

Capacitação dos profissionais 
para atuação no Programa 

Taxa de profissionais com formação 
adequada para desempenho das 
funções 

Taxa de profissionais formados para 
atuar no Programa 

Taxa de frequência dos profissionais 
nas formações 

Composição de turma de crianças 
e adolescentes para oficina 

Taxa de implementação de turmas em 
cada núcleo 

Implementação de oficinas 
diversificadas em diferentes 

campos temáticos 

Grau de diversificação das oficinas 

Oferta de espaços físicos 
adequados para realização das 

diferentes oficinas 

Taxa de espaços e de dependências 
adequados para realização de oficinas 

Oferta de equipamentos 
adequados e em número 

suficiente para a realização das 

Taxa de equipamentos adequados para 
o desenvolvimento das oficinas 
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oficinas 

Oferta de materiais adequados e 
em número suficiente para a 

realização das oficinas 

Taxa de uso de material didático 
adequado para o desenvolvimento das 
oficinas 

  

Foi desenvolvida uma ferramenta tecnológica para facilitar a produção, 

compilação e sistematização de dados, chamada de Sistema do ProgramaTempo de 

Escola. O sistema foi desenvolvido para viabilizar o acesso e a produção de 

informações por todos os atores envolvidos. Dessa forma, permite que cada um 

exerça sua responsabilidade na implementação do Programa. 

 Em entrevista realizada com a técnica responsável pelo Programa Tempo de 

Escola, no dia 18/06/2013, obtivemos os seguintes dados atualizados: 

 Número de escolas no município: 72 escolas do ensino fundamental 

 Número de escolas no Programa: 45 unidades escolares 

 Número de alunos no município: 45.000 alunos 

 Número de alunos no Programa: 10.000 alunos no Programa e 22.000 

alunos atendidos nas oficinas durante o turno. 

Os alunos são atendidos no Programa das 8h às 17h, no mínimo duas vezes 

por semana. A participação pode ser ampliada para mais dias na semana 

dependendo da situação da escola e do aluno. As atividades do Programa 

acontecem de segunda-feira a quinta-feira, pois na sexta-feira o dia é reservado 

para planejamento dos educadores. O transporte das crianças é feito pela Secretaria 

Municipal de Educação. 

Das 45 escolas no Programa, 15 têm o Programa Mais Educação. Nessas 

Unidades Escolares o salário dos educadores é complementado pela Secretaria. 

O Tempo de Escola conta com oito ONGs para atender os alunos 

participantes, as oito instituições estão desde o início do Programa. 

Cada ONG tem uma coordenadora técnica de 40 horas ou duas de 20 horas. 

O professor articulador mudou de nome para Coordenador de Programa, sua 

formação deve ser em pedagogia e sua responsabilidade é fazer a ponte entre a 

escola e a ONG, cada Unidade Escolar conta com um Coordenador. 

O educador social é de diferentes áreas, tem no mínimo 20 horas de 

dedicação. No início do Programa essas 20 horas de dedicação eram distribuídas 

em 12 horas de oficina e oito horas de formação/planejamento, em 2011 houve uma 



59 
 

mudança na distribuição dessas horas: das oito horas de planejamento ficaram 

quatro horas para oficinas com os outros alunos da escola que não estão no 

Programa e quatro horas para planejamento. A organização da realização das 

oficinas com os alunos que não estão no Programa é de responsabilidade de cada 

escola, que tem liberdade para definir a forma mais adequada de seu 

funcionamento. 

Para auxiliar na compreensão do funcionamento do Programa Tempo de 

Escola, relatamos de maneira breve com é o dia a dia dos alunos: 

O transporte escolar passa na casa das crianças que participam do Programa 

Tempo de Escola logo pela manhã e as leva para a escola onde estudam. Ao 

chegarem na escola, são recebidas pelos agentes de apoio, que são os profissionais 

da ONG parceira que acompanham as crianças no horário de entrada, saída, 

intervalos e refeições. Em seguida as crianças participam de duas oficinas de uma 

hora e trinta minutos cada, por exemplo de Capoeira e depois de Grafite. Nesse 

momento estão presentes todas as crianças atendidas pelo Programa no período da 

manhã e são agrupadas pelo eixo da oficina, misturando idades e turmas do regular. 

As oficinas são desenvolvidas pelos Educadores sociais que são profissionais 

contratados pela ONG e com formação em diferentes áreas: artistas plásticos, 

mestres de capoeira, atores, bailarinos etc. 

 Após as oficinas  as crianças vão para o refeitório almoçar, nesse momento 

serão acompanhadas pelos agentes de apoio e outros profissionais da escola, e 

encontram-se com os alunos que estavam pela manhã no período regular e que a 

tarde irão participar das oficinas. A tarde, as crianças que estiveram em atividades 

do Tempo de Escola pela manhã, vão para as salas encontrar com suas turmas do 

período regular e participar das aulas ministradas pelos professores. 

 Ao final do dia, o transporte escolar leva as crianças novamante para suas 

casas e essa rotina se repetirá duas ou quatro vezes na semana, dependendo da 

escola e do aluno.  Nos demais dias os alunos frequentam a escola apenas no 

período em que estão matriculados no regular, manhã ou tarde. 

 Sexta-feira não há oficinas do Tempo de Escola, pois os educadores sociais 

irão para as ONGs participar do planejamento coletivo com seus colegas. 

 Além das oficinas do Tempo de Escola com quem participa do programa, os 

educadores sociais desenvolvem oficinas com turmas do período regular no início do 
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dia e ao final do dia, durante uma hora. Nsse período as crianças do Tempo de 

Escola ficam com os agentes de apoio em alguma atividade, como filme ou 

brincadeiras. As escolas tem autonomia para definir como será o atendimento 

dessas oficinas no período regular e quantas turmas serão atendidas, a diretriz da 

SME é de que esse momento esteja articulado com o currículo que a turma esta 

trabalhando com seus professores. 

Um dos entrevistados, o Gustavo, fez um relato de como funciona um dia de 

uma escola que tem o Programa Tempo de Escola e incluímos este trecho por 

considerar que contribui na ilustração de como acontece a rotina: 

 

Então, funciona assim, o educador entra, por exemplo, às oito da manhã e aí ele vai 

no primeiro horário pra uma turma do ensino regular. Aí, por exemplo, hoje a 

Roberta [educadora social] entrou e foi com a professora Diana, então aí a turma da 

Diana sai da sala de aula, eles tem o período reservado para a Roberta na quinta 

feira e ela desenvolve atividades, aí vai depender da demanda da turma, por 

exemplo, tem turmas que fazem mais sensibilizações, tem turmas, por exemplo, que 

montam coreografias, dependendo vai ter uma festa no fim de ano a Roberta ajuda, 

e aí desenvolve esses trabalhos de uma hora com essas crianças, cinquenta 

minutos, cinquenta e cinco que dá pra desenvolver um pouco mais porque é perto, 

não tem que pegar transporte, aí enquanto isso, as agentes de apoio recebem as 

crianças que entram as oito e meia [participam do Programa pela manhã e a tarde 

vão para turma regular], aí vão fazer a primeira chamada, quando a Roberta sai da 

sala de aula ela vai encontrar com as agentes e essas crianças que entraram as oito 

e meia, são as crianças que estudam a tarde, elas vêm pra oficina específica, aí eles 

vão pro espaço, se envolvem nessas oficinas, tomam lanche e quando dá onze e 

quarenta, quinze pra meio dia, essas crianças que entraram de manhã vão almoçar 

e vão pra biblioteca, e aí juntam essas turmas conjuntas com as agentes, elas 

desenvolvem atividades ou passam filmes, o portão abre essas crianças que 

estavam com a gente desde de manhã vão para as turmas regulares e os alunos 

que ficarão no tempo de escola vão fazer o mesmo procedimento, então quando dá 

quatro horas as crianças do tempo de escola são liberadas enquanto as agentes 

ficam com elas, enquanto isso o educador volta pra pegar uma turma da aula da 

tarde, regular da tarde. 
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Capítulo VI – O problema e o caminho metodológico 
 

A situação atual de desigualdade social demonstrada pelos dados 

apresentados no Capítulo I, e a presença da Educação Integral na agenda de 

discussões de políticas públicas educacionais como um caminho para contribuir com 

a universalização da qualidade e equidade da educação nos levaram à definição do 

problema desta pesquisa. O estudo de uma experiência de Educação Integral como 

política pública de uma rede municipal de ensino apresenta-se como uma 

oportunidade de contribuir para as reflexões acerca dos novos rumos dessas 

políticas. 

Há sete anos, Guará (2006) já afirmava: 
 

Com diversas propostas políticas concretas sendo efetivadas por 
secretarias e órgãos públicos, em vários municípios e estados do País, 
a questão da educação integral tem alcançado maior visibilidade. Mas 
a concretização das propostas expõe os desafios da prática e faz 
emergir a necessidade de se estabelecer um patamar básico de 
compreensão do significado da experiência pretendida, alinhando 
entendimentos em torno da concepção que circula nas produções 
acadêmicas e nos programas políticos na área. (p. 16) 

  
Entendemos que esta afirmação ainda é pertinente e atual, o que justifica 

nosso foco de estudo na política de educação integral implantada pela Secretaria 

Municipal de Educação de São Bernardo do Campo, por meio do Programa Tempo 

de Escola. 

A escolha do Programa Tempo de Escola se deu a partir dos seguintes 

aspectos: está em desenvolvimento desde 2010, consideramos que três anos de 

experiência é um tempo suficiente para aparecerem questões referentes ao seu 

funcionamento; sua proposta pedagógica é convergente com a perspectiva que 

viemos elucidando neste trabalho para a Educação Integral; existe a intenção, por 

parte da Secretaria de Educação, de ampliar o atendimento do Programa para todas 

as escolas da rede e para todos os alunos e famílias que tiverem interesse, 

solidificando-se, dessa maneira, como uma política pública. 

Está presente em nossa discussão o entendimento da Educação Integral para 

além da ampliação do tempo, como uma perspectiva que considera a integralidade 

do sujeito, de forma a contemplar todas as suas dimensões (afetiva, cognitiva, física 

e social) nos processos educativos e prevê uma articulação das diferentes áreas do 

conhecimento, ampliando as oportunidades de aprendizagem, assim como a 
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integração com a comunidade e o território. Dessa forma, a análise do Programa 

Tempo de Escola se voltou ao fazer pedagógico, ao levantamento de informações 

que demonstrasse como os fundamentos da Educação Integral estão sendo 

contemplados no desenvolvimento do Programa. 

O objetivo da dissertação foi analisar o Programa Tempo de Escola, por meio 

da visão dos Coordenadores Pedagógicos das escolas e dos Coordenadores de 

Programa das ONGs em relação a: 

 Articulação entre os conteúdos trabalhados no turno regular e no Tempo de 

Escola;  

 Reorganização de tempos e espaços por meio da integração entre Escola e 

ONG; 

 Efeito do Tempo de Escola na prática pedagógica do professor regular, 

responsável por ministrar o conteúdo curricular da Base Nacional; 

 Articulação e integração com comunidade e território por meio das ações do 

Programa. 

Os aspectos acima indicados foram selecionados a partir de entrevista inicial 

realizada com a técnica da Secretaria Municipal de Educação de São Bernardo do 

Campo responsável pelo Programa Tempo de Escola. Nessa entrevista, pudemos 

perceber os principais desafios do Programa, assim como os profissionais que têm 

papel estratégico no seu desenvolvimento. 

Seguem abaixo alguns trechos dessa entrevista, no sentido de trazer 

exemplos dos conteúdos explicitados pela técnica da Secretaria Municipal de 

Educação que nos levaram à definição dos aspectos do Programa investigados pela 

nossa pesquisa. 

Quando a gente começou o educador tinha, no mínimo, 20 horas e alguns têm 40, 

mas a maioria tem 20, nós tínhamos 12 horas de atendimento às crianças e 8 horas 

destinadas à formação e planejamento, isso foi durante um ano e meio. No ano 

passado, a gente avaliou que precisava fazer uma inserção dentro das escolas. ...de 

alguma forma inserir essas pessoas dentro da escola. Quando a gente iniciou, 

quando trouxe a proposta ninguém queria, nenhum diretor disse “não quero essas 

pessoas, eu não quero nada disso”, foi tudo um processo de convencimento, na 

época a gente já começou com 30 unidades, então assim já começou num bum e foi 

super complicado, os nossos educadores, eles encararam as criticas, são muito 

diferentes dos nossos professores. Tem skatista, tem grafiteiro, eles têm toda uma 

característica diferente. ... Preciso de alguma forma que a escola reverencie o 

conhecimento que essas pessoas têm, e aí o que a gente fez, nós tiramos 4 horas 

de planejamento e essas 4 horas hoje são dedicadas ao atendimento das outras 
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crianças da escola que não são parte da educação integral. ... Nós deixamos muito 

aberto para que a escola definisse o desenho [das oficinas] e hoje, então, eles têm 

essa inserção dentro do turno com as outras crianças, o que foi uma diferença brutal 

porque aí os professores começaram a entender a importância de ter capoeira, de 

ter basquete, de ter tae kwon do, de ter artes, então essa ponte ficou bem legal, hoje 

essa barreira entre as escolas ... foi absolutamente quebrada e então, já te dizendo 

quais são as nossas dificuldades, de verdade hoje eu assumi o programa neste ano, 

né? A minha grande dificuldade é as equipes gestoras entenderem que as crianças 

[quando] colocam coletinhos [do Programa Tempo de Escola] elas continuam sendo 

da escola, então assim a gente tem algumas diretoras que não têm esse 

entendimento, ah tem a administração da ong então eu posso me isentar ... Onde 

que isso se demonstra? No horário de almoço. Porque no horário de almoço 

antigamente nas escolas ... era o horário de descanso da escola, porque  um período 

saía e o outro não tinha chegado, era um horário tranquilo dentro das escolas. Hoje 

isso não é verdade, às vezes eu tenho 350 crianças na escola neste horário, então 

as pessoas ainda não lidam muito bem com isso, de que agora a escola é “full time”, 

é o tempo todo. 

 

O coordenador de programa participa do HTPC da escola, porque o educador social 

não participa  ... ele está em planejamento ou ele está em atendimento à criança. O 

coordenador do programa, entre as tarefas dele é participar de todo HTPC, toda 

semana. Então, assim, ele tem que estar discutindo com a escola e ele é a ponte, 

olha a escola vai fazer um projeto de escola indígena, enquanto programa como é 

que a gente vai ajudar a escola a fazer essa discussão, então essa figura é a figura 

do coordenador. 

 

[O coordenador de Programa] tem que ter pedagogia, necessariamente ela tem que 

ser pedagoga, é uma pessoa que veio compor a equipe gestora, então, por exemplo, 

eu tenho escola que entendeu isso perfeitamente: olha é mais uma coordenadora, 

ela tem que ter uma sala dentro da escola porque ela acompanha as oficinas, e tem 

outras que ainda hesitam, aí eu digo que é uma via de mão dupla, se a pessoa não 

se põe nessa posição, a escola também não vai dar esse espaço, na verdade tem 

que ser conquistado esse espaço... 

 

Em relação à definição dos profissionais que participaram da pesquisa, 

escolhemos o Coordenador de Programa que deve ter formação em pedagogia e é 

responsável pela ponte entre a escola e a ONG, por considerarmos que é um 

profissional estratégico, pois, como já referido anteriormente, promove a interface 

com a equipe gestora, com a organização das atividades e com os educadores 

sociais, mantendo-se próximo das ações realizadas com as crianças. 

O Coordenador Pedagógico foi escolhido, pois, apesar de não ter uma 

função específica dentro do Programa, é um ator importante para implantação de 

mudanças curriculares e metodológicas na escola, que tem como foco da sua 
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função ser articulador dos processos educativos. Considerando que a implantação 

da Educação Integral nas escolas deveria ter como intenção mudar os processos 

educativos como um todo e não apenas aqueles que acontecem na ampliação da 

jornada, este profissional é essencial para nossa investigação. 

Nossa intenção com esta pesquisa é contribuir, por meio da análise de uma 

experiência de política pública de Educação Integral, para elucidar os desafios e 

avanços que podem iluminar o planejamento e implantação de outras políticas 

públicas de Educação Integral. Importante ressaltar que a análise se deu a partir da 

visão dos sujeitos envolvidos, pressuposto importante para que as políticas 

contemplem as realidades nas quais irão intervir. 

A investigação foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas. 

Escolhemos a utilização desse instrumento por considerar que os conteúdos que 

buscávamos alcançar se referiam a atitudes, condutas, valores e opiniões. De 

acordo com Szymanski (2004), esse instrumento é utilizado em pesquisas 

qualitativas com o objetivo de estudar os significados subjetivos e tópicos complexos 

que não poderiam ser obtidos por meio de instrumentos fechados. Para alcançar os 

dados de natureza subjetiva é necessária a contribuição dos sujeitos envolvidos. 

Ainda Szymanski (2004) nos ajuda a sintetizar a razão pela qual escolhemos 

como instrumento a entrevista, por considerá-la: 

 
...um encontro interpessoal no qual é incluída a subjetividade dos 
protagonistas, podendo se constituir um momento de construção de um 
novo conhecimento, nos limites da representatividade da fala e na 
busca de uma horizontalidade nas relações de poder. (p.14) 
 

A entrevista foi semiestruturada, pois não houve questões definidas e 

fechadas para serem respondidas pelo sujeito. Porém, teve objetivos claros e um 

roteiro no qual foram definidas as informações que se pretendia coletar. O roteiro foi 

orientador para o entrevistador e a condução da entrevista ocorreu a partir das falas 

do sujeito. 

Para o estudo das entrevistas, foi utilizada a Análise de Conteúdo, uma 

metodologia que tem como ponto de partida a mensagem, seja ela verbal (oral ou 

escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocada. 

(FRANCO, 2007, p.19) A busca foi pela compreensão do significado e sentido 

expresso pelas mensagens.  
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Ainda Franco (2007) nos alerta que, para compreender os sentidos, além do 

conteúdo expresso pelas mensagens, é preciso considerar as condições 

contextuais. 

Condições contextuais que envolvem a evolução histórica da 
humanidade, as situações econômicas e sócio culturais nas quais os 
emissores estão inseridos, o acesso aos códigos linguísticos, o grau de 
competência para saber decodificá-los, o que resulta em expressões 
verbais (ou mensagens) carregadas de componentes cognitivos, 
afetivos, valorativos e historicamente mutáveis. (FRANCO, p.19) 

 
 Partimos do conteúdo expresso pelos entrevistados para realizar o processo 

de análise. Este processo teve as seguintes etapas: Descrição das falas 

(transcrição); leitura flutuante das entrevistas para registrar primeiras impressões e 

compreensão do todo; inferência dos aspectos significativos para a construção de 

categorias e comparação dos dados coletados com os pressupostos teóricos 

relacionados à pesquisa (interpretação). As categorias de análise não foram 

definidas a priori, elas foram construídas a partir do conteúdo das respostas, e 

depois interpretadas segundo as teorias explicativas (FRANCO, 2007). Para a 

construção das categorias foram destacados trechos das entrevistas que ilustravam 

o significado que os profissionais explicitaram a respeito dos temas que esta 

pesquisa se propôs a investigar. Para melhor compreensão de cada categoria foram 

definidas subcategorias que se aproximavam dos significados atribuídos ao discurso 

dos entrevistados. Este processo resultou em uma tabela para cada entrevista que 

contém as categorias e suas subcategorias; os trechos do discurso e o significado 

atribuído pela pesquisadora (ANEXO). 

Destacamos que no processo de análise consideramos todos os sinais 

captados no momento da entrevista, não apenas a fala, mas também as expressões 

corporais do entrevistado, o contexto da entrevista, em que condições ela 

aconteceu; qual o grau de interesse do entrevistado em participar; como o 

entrevistado enxergou a situação da entrevista, etc.. Como afirma Szymanski (2004, 

p. 18) é preciso ficar atento para aquilo “que está se revelando na situação de 

entrevista.”. 

Para a realização das entrevistas, foram escolhidas duas escolas da rede 

municipal que desenvolviam o Programa Tempo de Escola. Apesar de termos 

definido que seriam entrevistados o Coordenador Pedagógico e o Coordenador de 

Programa, quando chegamos a uma das escolas, a Cora Coralina, fomos recebidos 
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pela Diretora que afirmou ser ela a responsável pela coordenação do Programa 

Tempo de Escola naquela unidade escolar. Segundo ela, a equipe gestora dividiu as 

tarefas e a Coordenadora Pedagógica da escola Cora Coralina não acompanhava 

diretamente o Programa e sim a Diretora. Dessa forma, nessa unidade escolar 

entrevistamos a Diretora (Carolina) e o Coordenador de Programa (Gustavo). Na 

outra escola, o CEU Tarsila do Amaral, entrevistamos a Coordenadora Pedagógica 

(Gabriela) e a Coordenadora de Programa (Neide), totalizando quatro entrevistas. 

 Segue abaixo o roteiro para as entrevistas com a Coordenadora 

Pedagógica/Diretora e com os Coordenadores de Programa: 

1. Momento Inicial: 

a) Apresentação da pesquisadora. 

b) Apresentação do objetivo do trabalho: 

O objetivo da dissertação é analisar o Programa Tempo de Escola, por meio da 

visão dos Coordenadores Pedagógicos das escolas e dos Coordenadores de 

Programa das ONGs em relação a: 

 Articulação entre os conteúdos trabalhados no turno regular e no Tempo 
de Escola;  

 Reorganização de tempos e espaços por meio da integração entre Escola 
e ONG; 

 Efeito do Tempo de Escola na prática pedagógica do professor regular, 
responsável por ministrar o conteúdo curricular da Base Nacional; 

 Articulação e integração com comunidade e território por meio das ações 
do Programa. 
 

c) Combinados sobre o procedimento. 

d) Apresentação do(a) entrevistado(a):  

Tempo de atuação na escola/ONG; funções que já exerceu na instituição; 

experiência anterior com Educação Integral; motivo da escolha da 

profissão. 

 

2. Questões orientadoras: 

 Articulação entre os conteúdos trabalhados no turno regular e no Tempo 

de Escola: 

o Conteúdo importante de se aprender na escola; 

o Conteúdo importante de se aprender na ONG; 

o Diferença entre o que é ensinado na escola e no Tempo de Escola; 
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o Ações desenvolvidas para promover a articulação entre os 

currículos; 

o Espaços para planejamento coletivo na escola e em conjunto com a 

ONG; 

o Objetivo do uso de diversas linguagens (teatro, artes plásticas, 

vídeos, dança). Momentos em que são trabalhadas essas 

linguagens. 

o Aprendizagens esperadas quando fazem uso das diversas 

linguagens; 

o Objetivo do trabalho com arte; 

o Apropriação/ inclusão dos saberes da comunidade no currículo 

trabalhado com as crianças do Programa Tempo de Escola; 

o Papel do Coordenador Pedagógico/Coordenador de Programa para 

que a articulação entre os conteúdos trabalhados no turno comum e 

no Tempo de Escola realmente aconteça. 

 

 Reorganização de tempos e espaços por meio da integração entre Escola 

e ONG: 

o Relação da ampliação do tempo e espaços com a ampliação da 

aprendizagem; 

o Uso dos espaços, dentro e fora da escola, antes e depois da 

implantação do Programa Tempo de Escola; 

o Organização dos tempos das aulas do currículo após a implantação 

do Programa Tempo de Escola; 

o Organização dos tempos nas atividades do Programa Tempo de 

Escola; 

o Papel do Coordenador Pedagógico/Coordenador de Programa para 

a reorganização de tempos e espaços por meio da integração entre 

Escola e ONG. 

 

 Efeito do Tempo de Escola na prática pedagógica do professor regular, 

responsável por ministrar o conteúdo curricular da Base Nacional: 
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o Prática dos professores regulares visando articular as diferentes 

áreas do conhecimento; 

o Prática do professor regular visando à articulação e integração com 

a comunidade e o território; 

o A atuação dos professores antes e depois do Programa Tempo de 

Escola; 

o Planejamento e objetivo das oficinas que acontecem no turno com 

todos os alunos; 

o Aceitação/resistência dos professores em relação ao Programa 

Tempo de Escola; 

o Papel do Coordenador Pedagógico/Coordenador de Programa para 

contribuir no aprimoramento da prática pedagógica do professor. 

 

 Articulação e integração com comunidade e território por meio das ações 

do Programa: 

o Ações do Programa que promovem a articulação e integração com 

comunidade e território; 

o  Atuação dos educadores sociais visando à articulação e integração 

com comunidade e território; 

o Envolvimento da comunidade nas ações do Programa; 

o Nível de participação dos responsáveis pelos alunos no Programa 

Tempo de Escola (contribuições/discussões sobre currículo, 

aprendizagem e avaliação...) 

o Relação escola/ONG, responsáveis, alunos, comunidade; 

o Papel do Coordenador Pedagógico/Coordenador de Programa para 

promover a articulação e integração com comunidade e território 

por meio das ações do Programa. 
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Capítulo VII - Análise das entrevistas 
 
 Após a definição das categorias por meio do procedimento descrito no 

capítulo anterior, desenvolvemos uma análise do discurso de cada entrevistado que 

nos possibilitou conhecer os posicionamentos pessoais e sua relação com o 

desenvolvimento do Programa Tempo de Escola nas escolas, no que se refere às 

questões que orientaram nossa investigação. 

 As entrevistas foram realizadas em duas escolas da rede municipal, CEU 

Tarsila do Amaral e Escola Cora Coralina3. 

 

CEU TARSILA DO AMARAL 

O CEU Tarsila do Amaral foi um grande investimento da Secretaria Municipal 

de Educação de São Bernardo do Campo, é um complexo que atende Creche, 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, está divido em dois blocos com 48 salas 

cada um, e estão sendo construídos um teatro, um ginásio e um campo de atletismo. 

O prédio é muito amplo, bonito e agradável, possui espaços construídos 

especialmente para as crianças pequenas. 

Este complexo foi construído em um antigo clube, que pertencia a uma 

empresa da região. Inaugurado em 2012, responde a uma demanda da comunidade 

por mais vagas para Educação Infantil em período integral, de 0 a 3 anos, e parcial, 

de 4 a 5 anos. 

Desde o início de seu funcionamento conta com a parceria do Programa 

Tempo de Escola, que atende cerca de 600 do total de 1600 alunos dessa unidade 

escolar.  

No CEU entrevistamos dois profissionais: 

 
Neide – Coordenadora de Programa 
 
 Neide é Coordenadora de Programa contratada por uma ONG e trabalha em 

um CEU do município de São Bernardo do Campo. Ela trabalhava no setor 

financeiro de uma empresa e decidiu abrir mão desse trabalho para fazer a 

faculdade de Pedagogia. Essa oportunidade surgiu por conta do PROUNI, programa 

do Governo Federal que concede bolsas de estudo integrais ou parciais em 

                                                           
3
 Para garantir a confidencialidade dos participantes da pesquisa, foram criados nomes “fantasia” para as escolas 

e para os entrevistados. 
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instituições privadas de ensino superior. Neide relatou que pertence a uma família 

muito pobre e não havia tido condições de fazer uma faculdade até aquele 

momento. 

 Realizou o estágio da faculdade em uma escola municipal próxima ao CEU 

onde trabalha atualmente. Nessa oportunidade, aprendeu muito com a diretora, à 

qual se refere de maneira muito positiva: mega maravilhosa e super parceira. Depois 

de terminar o estágio trabalhou em Santo André em uma creche. Nesse período, foi 

chamada pela diretora da escola onde estagiou para compor a equipe do Programa 

Tempo de Escola como educadora. Ficou como educadora durante três meses e foi 

convidada para ser Coordenadora de Programa devido ao seu destaque como 

articuladora. Está iniciando uma pós-graduação em Gestão Social e Políticas 

Públicas. 

Durante a entrevista percebemos sua empolgação com o Tempo de Escola e 

uma posição bastante favorável ao papel que a ONG tem nesse Programa. As 

categorias e subcategorias definidas foram: 

 Concepção de educação: função do Programa Tempo de Escola; concepção 
de Educação Integral. 

 Articulação entre o turno regular e o Tempo de Escola: gestão da escola/ 
condições para promover um trabalho na perspectiva da Educação Integral; 
articulação entre as áreas do conhecimento. 

 Articulação e integração com comunidade e território: relação família e 
escola; relação escola e comunidade. 

 Reorganização de tempos e espaços: ampliação de tempos, espaços e 
sujeitos; parceria escola e ONG. 

 Efeito do Tempo de Escola na prática pedagógica do professor regular: 
efeito no professor regular. 

 
 
Gabriela – Coordenadora pedagógica 
 

Gabriela trabalha na rede municipal de São Bernardo do Campo desde 2005, 

atuou como professora durante cinco anos e há três anos é coordenadora 

pedagógica. Desde que se tornou Coordenadora, acompanha escolas que tem o 

Programa Tempo de Escola. Há dois anos trabalha no CEU onde realizamos a 

entrevista. 

Ela é responsável pelo Ensino Fundamental do Bloco 1, que atende 

aproximadamente 800 alunos, sendo que desse total cerca de 300 participam do 

Programa Tempo de Escola. 
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Seu posicionamento é favorável ao Programa Tempo de Escola e apresenta 

uma visão de educação alinhada com a perspectiva da Educação Integral. Seu 

discurso aponta o desejo de que todos os alunos da rede tenham acesso ao Tempo 

de Escola. 

 As categorias e subcategorias definidas foram: 

 Concepção de educação: função do Programa Tempo de Escola. 

 Articulação entre o turno regular e o Tempo de Escola: gestão da escola/ 

condições para promover um trabalho na perspectiva da Educação Integral; 

articulação entre as áreas do conhecimento. 

 Articulação e integração com comunidade e território: relação família e 

escola; relação escola e comunidade. 

 Reorganização de tempos e espaços: gestão da escola/ condições para 

promover um trabalho na perspectiva da Educação Integral; ampliação de 

tempos, espaços e sujeitos. 

 Efeito do Tempo de Escola na prática pedagógica do professor regular: 

efeito no professor regular. 

 
ESCOLA CORA CORALINA 

 

A escola Cora Coralina fica distante do centro do município, em um bairro 

periférico de São Bernardo do Campo. Atende aproximadamente 400 alunos nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. O prédio tem uma planta térrea e é bastante 

agradável, possui poucos espaços externos para circulação dos alunos, mas os 

espaços internos são muito bem cuidados.  

Nessa unidade escolar entrevistamos dois profissionais: 

 

Gustavo – Coordenador de Programa 

Gustavo é coordenador de Programa do Tempo de Escola e é contratado por 

uma das ONGs parceiras do Programa. Tem formação em Artes Cênicas e 

Pedagogia, e sua experiência é em projetos sociais e culturais, como professor de 

teatro e também como gestor desses projetos. Começou a trabalhar no Programa 

Tempo de Escola no início de 2013, na mesma ONG e escola na qual estava 

atuando quando foi entrevistado. 

Pudemos perceber, por meio de seu discurso, que Gustavo acredita no 

Programa Tempo de Escola como uma mudança que se faz necessária na escola 

pública. Durante a entrevista, ele destacou bastante sua percepção sobre o trabalho 
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desenvolvido pelos educadores sociais e a diferença em relação à atuação dos 

professores. 

 As categorias e subcategorias definidas foram: 

 Articulação entre o turno regular e o Tempo de Escola: objetivo do 
Programa Tempo de Escola; articulação entre as áreas do conhecimento. 

 Articulação e integração com comunidade e território: relação família e 
escola; relação escola e comunidade. 

 Reorganização de tempos e espaços: gestão da escola/ condições para 
promover um trabalho na perspectiva da Educação Integral; ampliação de 
tempos, espaços e sujeitos. 

 Efeito do Tempo de Escola na prática pedagógica do professor regular: 
efeito no professor regular. 

 
 
Carolina – Diretora 
  

A entrevistada, Carolina, é gestora de uma escola que desenvolve o 

Programa Tempo de Escola desde 2010 e ela ocupa esse cargo desde 2011. 

Carolina está na rede municipal de educação de São Bernardo do Campo há 18 

anos, trabalhou 14 anos na Educação Infantil e há quatro anos está no Ensino 

Fundamental. 

A análise do discurso da diretora Carolina nos permite perceber que a gestora 

tem uma visão convergente com a perspectiva da educação integral e promove 

estratégias e espaços que permitem a articulação entre professores e educadores 

sociais. 

 As categorias e subcategorias definidas foram: 

 Concepção de educação: concepção de educação convergente com a 
perspectiva da Educação Integral; relação da diretora com a escola. 

 Articulação entre o turno regular e o Tempo de Escola: função da escola; 
articulação entre as áreas do conhecimento. 

 Articulação e integração com comunidade e território: relação família e 
escola; relação escola e comunidade. 

 Reorganização de tempos e espaços: gestão da escola/ condições para 
promover um trabalho na perspectiva da Educação Integral; ampliação de 
tempos, espaços e sujeitos. 

 Efeito do Tempo de Escola na prática pedagógica do professor regular: 
efeito no professor regular. 
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7.1 Análises das entrevistas realizadas no CEU Tarsila do Amaral 
 
7.1.1 Entrevistada Neide – Coordenadora de Programa 
 
Concepção de Educação 
 

Quando Neide discorreu sobre o objetivo do Programa, percebemos que, para 

ela, há uma intenção de ampliar as aprendizagens das crianças por meio das 

diferentes atividades desenvolvidas nas oficinas, conforme demonstra a seguinte 

fala: o objetivo do tempo de escola hoje eu entendo é potencializar conhecimentos. 

Segundo Neide, essas experiências educativas promovem o auto-

conhecimento e a percepção de suas próprias potencialidades. 

O grafite ele trouxe pras crianças algo, o reconhecimento delas mesmo, sabe, de 
potencializar. ... o professor de grafite, nesse caso, trabalha muito a autoconfiança, 
elas acreditavam que elas eram capazes, e tem sido cada vez mais maravilhoso. 
 

A partir dessas falas, podemos afirmar que, para Neide, o trabalho realizado 

pelo Tempo de Escola abarca questões do desenvolvimento integral das crianças, 

para além dos conteúdos e das linguagens. Encontramos nas ideias de Paulo Freire 

um posicionamento convergente com a visão acima descrita, na qual os sujeitos 

envolvidos no processo educativo são considerados de maneira integral. Henz 

(2012), tendo como referência a pedagogia defendida por Freire, nos descreve como 

seria essa educação: 

Trata-se de uma educação voltada para a pessoa enquanto 
corporeidade consciente, com emoções, sentimentos, olhares de 
espanto e admiração, desenvolvendo em todos e todas as capacidades 
da curiosidade, da sensibilidade para consigo mesmos, com os outros 
e com a realidade circundante, permitindo que as surpresas, as 
emoções, as pulsações, a imaginação, o gosto pelo risco, o corpo, a 
sexualidade e o sonho façam parte do seu modo de ser, viver e 
aprender como crianças, adolescentes, jovens e adultos. Na escola 
convivem sujeitos totais que vêm sendo na história, como corpos 
conscientes, como identidades de crianças, adolescentes, jovens e 
adultos. (HENZ, 2012, pp. 89 e 90) 

  
Nesse sentido, a entrevistada afirma que o propósito do Programa não é 

formar profissionalmente as crianças nas áreas específicas, mas promover vivências 

nessas diferentes áreas: Elas podem conhecer oficina de judô, mas pode não virar 

uma judoca, mas ela passou por aquele processo. 

Ainda sobre essa questão, Neide justifica que a formação não pode estar 

voltada apenas para a área específica, porque o Programa também tem que 
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contemplar o currículo compartilhado com a escola: Criar músico, difícil falar, porque 

a gente tem um, sempre tem um currículo digamos assim, porque a gente tem um 

currículo integrado pela escola. 

 Essa compreensão do Programa Tempo de Escola se aproxima do que vimos 

defendendo para a Educação Integral, na qual o currículo da escola é a referência 

para todos os tempos e espaços e não apenas para o período regular. 

O discurso de Neide indica que sua visão é de que o Programa Tempo de 

Escola é Educação Integral. Essa relação direta não apareceu em todas as 

entrevistas, por isso consideramos importante ressaltá-la.  A entrevistada afirma que 

falar de Educação Integral é um desafio. Talvez isso se deva à necessidade de 

mudar o paradigma atual para desenvolver um trabalho nessa perspectiva. 

 
Falar de educação integral hoje é um desafio, porque não são todas as escolas que 
têm esse objetivo de querer ampliar a permanência dessas crianças na escola, de 
trazer outras, de resignificar o tempo também pras crianças dentro da escola. 
 

Ainda sobre a Educação Integral, Neide compreende que esta se dá a partir 

da parceria da escola com o Programa, se não houver essa parceria, não teremos 

uma Educação Integral. Sua afirmação reforça a concepção de que não podem ser 

dois momentos independentes e sem articulação: 

 

Porque se não existe parceria da escola e tempo de escola, não existe a educação 
integral, porque se não fica parte da escola, então eu estou à parte, eu vou se eu 
quero, não tem o compromisso. 
 
 A parceria é importante porque permite que o Programa permeie os diferentes 

espaços da escola e com isso contribua para a educação da criança de maneira 

compartilhada. 

 
Quando existe essa integração de escola e tempo de escola, então ela reforça mais 
o compromisso com a educação da criança porque faz parte do currículo, da parte 
avaliativa, do conselho de classe também. 
 
Articulação entre o turno regular e o Tempo de Escola 
 

No que se refere às condições para promover um trabalho na perspectiva da 

Educação Integral, assim como a Coordenadora Pedagógica da escola, Neide 

relatou que não conseguem reunir com frequência os professores e os educadores 

sociais. A articulação dos conteúdos trabalhados acontece por meio do diálogo entre 
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as duas coordenadoras sobre o planejamento das oficinas que acontecem no 

período regular. 

 
Eu articulo com a Gabriela, a gente conversa a questão da grade de horários, e 
dentro dos conteúdos que os professores querem trabalhar. 
...então dentro disso eu acabo deixando o educador específico pra atender aquela 
professora. 
 
 Neide também contou que o único momento em que esses profissionais 

poderiam conversar seria no momento das oficinas, que é quando eles se 

encontram: ...então essa conversa, ela se dá se for dentro da oficina aula, que é 

onde eles conseguem fazer uma troca, mas, caso contrário, sempre articulando com 

a coordenadora do fundamental. É evidente que este não é um momento propício 

para estabelecer um diálogo, já que os dois profissionais estão ocupados em 

desenvolver as oficinas com os alunos. A falta de um espaço adequado para o 

planejamento coletivo dificulta, a nosso ver, o desenvolvimento de um trabalho 

articulado. 

 A partir do relato da entrevistada, percebemos que ela considera sua 

responsabilidade promover a articulação entre o Programa e a escola: 

 
Meu papel diante da escola é articular dentro de HTPC e reunião pedagógica, 
reuniões de equipe gestora, sempre integrar o tempo de escola nesses eventos 
dentro da escola, não deixar à parte, porque a gente sempre fala, o aluno é da 
escola, não é porque ele foi pro tempo de escola que ele virou outro aluno, de outra 
escola, ele continua sendo da escola, o espaço é dele. 
 

Nessa fala notamos sua preocupação para que a escola não se exima de sua 

responsabilidade sobre o aluno que está no Programa, como se pudessem adotar 

uma postura de que, quando ele está nesse espaço, não está mais na escola. Essa 

questão é importante, pois, se ocorrer, evidencia o fato de uma cisão entre esses 

dois espaços, escola e Programa. Como já dissemos anteriormente, a separação 

existe, de fato são dois espaços distintos, com funcionamento, equipes e propostas 

diferentes, o desafio é promover um trabalho articulado. 

Em relação à articulação dos conteúdos trabalhados no período regular e no 

Tempo de Escola, Neide descreve algumas situações em que é possível identificar 

essa articulação acontecendo: E se você for numa sala de aula, uma aula de dança, 

aula de grafite, balé, judô e capoeira, todas estão falando sobre o descobrimento do 

Brasil...   
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Vale ressaltar que ela sempre se refere aos momentos de trabalho da equipe 

do Tempo de Escola nas oficinas e não ao trabalho desenvolvido pelos professores. 

Fica explícito na sua fala que considera mais fácil para os educadores sociais 

realizarem essa articulação do que para os professores: 

 
Articular isso pra eles é assim, pros educadores é tranquilo, porque eles conseguem 
uma situação, buscar dentro da sala de aula e trazer pro tempo de escola . 
...eu entendo que é difícil pro professor da sala buscar no tempo de escola e trazer 
pra sala de aula essa linha, essa mão dupla nem sempre existe. 
 

A descrição de Neide sobre o trabalho realizado nas oficinas indica que 

promovem a aprendizagem dos conteúdos por meio do uso de diversas linguagens e 

áreas do conhecimento: 

 
Tem a parte dos índios, dos africanos que chegaram ao Brasil, dos navios negreiros 
e então é onde trabalham o grafite, a dança e a capoeira, como foi essa tradição da 
capoeira no Brasil, foram pros índios essa estadia dos portugueses aqui, e tudo 
mais. 
 

O relato de Neide sobre o trabalho desenvolvido pelo Programa revela que 

um investimento na ampliação do currículo da escola não é tarefa fácil, mas é 

fundamental para promover a Educação Integral. De acordo com Arroyo (2011), está 

mais do que na hora de a escola romper com um currículo enrijecido, já que este 

não contribui para o desenvolvimento integral das crianças. 

O ordenamento curricular secundariza esses delicados processos [de 
desenvolvimento] e reduz o tempo de escola dessas infâncias ao 
domínio de habilidades a serem avaliadas em provas-provinhas por 
resultados. A organização dos tempos de ensino-aprendizagem não 
respeita a especificidade de seus tempos de aprender, de socialização, 
de descobertas, de ação. A organização segmentada, linear, rígida do 
que aprender e como ensinar-aprender-avaliar se choca com os 
processos mentais próprios de mentes infantis. (ARROYO, 2011, 
p.189) 

 
A entrevistada também relata que a equipe gestora promove a articulação 

entre as atividades do Programa e a escola por meio de eventos realizados na 

escola: 

 
A gente conseguiu trazer pra escola, através do sarau, o que era mais ou menos o 
que as crianças tinham trabalhado dentro [do projeto] de Vinicius de Moraes, sarau, 
exposições, a gente fez com as crianças e a integração mesmo com a escola, o que 
a gente tinha como proposta. 
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 Esse relato evidencia momentos de articulação que se referem a eventos e 

culminância de projetos desenvolvidos, apesar de importantes, não são suficientes 

para promover que o trabalho dos dois grupos de profissionais esteja integrado. 

Como já mencionado anteriormente, os professores e educadores sociais não se 

reúnem para realizar um planejamento coletivo. Porém, a equipe do Programa 

Tempo de Escola tem momentos de planejamento coletivo e mantém um registro 

das atividades que desenvolve com as crianças. Esses momentos são muito 

importantes e, por meio da articulação entre as duas coordenadoras, do Programa e 

da escola, podem gerar ações que promovam a articulação entre os conteúdos 

abordados nos dois espaços. De qualquer forma, o encontro entre os dois grupos de 

profissionais seria muito importante e necessário para a continuidade desse 

trabalho. 

 
Articulação e integração com comunidade e território 
 

Sobre a articulação e integração com a comunidade, Neide se refere 

especificamente à relação entre a família e a escola, poucas vezes cita a 

comunidade de uma maneira mais ampla, incluindo os moradores do entorno, por 

exemplo. Ela afirma que a comunidade ainda não compreende a proposta do 

Programa, mas parece estar se referindo aos pais dos alunos: 

 

Na verdade, hoje a comunidade, esse conceito de tempo de escola pra eles ainda 
acho que é um pouco vago. ...falar da cultura corporal pra eles ainda é um tema, 
assim, que ainda tem que ser muito trabalhado, trazer esses pais pra escola. 
 

Outra questão voltada à relação com as famílias, abordada por Neide, foi 

sobre o investimento em estratégias para aproximar os pais do Programa Tempo de 

Escola. Ela descreve algumas dessas estratégias, entre elas a realização de oficinas 

com a participação dos pais: 

 
No segundo ano já começou trazer esses pais pra passeio com os filhos, então eles 
conseguiram ir com a gente pra poder conhecer um pouquinho. 
Então a gente tem amostra cultural, tem reunião de pais e tem em si a oficina com 
pais que é onde a gente tá promovendo essa integração de todos. 
 
 A proposta de envolver os pais em algumas oficinas parece uma boa maneira 

de fazê-los compreender o que seria uma Educação Integral. Neide relata que essa 

vivência permite que mudem a visão de que seus filhos vão só brincar no Tempo de 
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Escola. Os pais conseguem experimentar uma “aula” sobre descobrimento do Brasil 

e capoeira, por exemplo, e nada mais efetivo do que passar pela situação para 

compreender a proposta. 

 Ainda que sejam estratégias importantes para aproximar os pais, estão mais 

voltadas para a relação entre esses pais e o Programa Tempo de Escola e não com 

a escola como um todo. Essa aproximação com o Programa terá reflexo na relação 

com a escola, porém o investimento maior é para que os pais conheçam melhor o 

Tempo de Escola, como se não houvesse necessidade de que se aproximassem da 

instituição como um todo. 

Para Neide, a aproximação com o Programa pode promover o 

comprometimento dos pais com a educação dos filhos: eu acho que tudo isso pra 

eles se torna um convite de ter esse compromisso mesmo com a educação dos 

filhos. 

 A entrevistada também se refere à importância do compromisso dos pais 

devido à grande demanda pela participação no Programa:  

 
São 1600 crianças pra 600 vagas, então você tem que ficar monitorando essa lista 
de espera pra que haja um comprometimento dos pais, um comprometimento de 
eles estarem colocando essas crianças aqui.  
  

Se, por um lado, o fato de não haver vagas para todas as crianças que 

frequentam a escola faz com que os pais se comprometam mais em acompanhar 

seus filhos para garantir essas vagas, por outro, nos faz refletir sobre a dificuldade 

de estabelecer critérios justos e equânimes para definir quem participa ou não do 

Programa. Os critérios estão definidos e foram detalhados no capítulo V em que 

explicamos o funcionamento do Programa, porém são sempre um ponto de vista e 

nos parece difícil concretizar uma Educação Integral sem ter como perspectiva a 

universalização, pois, como já dissemos, é um direito de todos terem educação de 

qualidade. Há indicativos de que a Secretaria tenha intenções de universalizar, mas 

essa questão apareceu em apenas uma das quatro entrevistas realizadas. 

Ainda em relação à articulação e integração com comunidade e território, 

Neide se refere ao uso de espaços fora da escola:  

 
Porque são duas oficinas que fazem fora que é skate, que faz dentro da pista de 
skate mesmo, que é um lugar seguro, e a modalidade esportiva que faz em uma 
quadra do lado da ONG, então já tá mais resguardado as crianças. 
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Nessa passagem, a questão que a entrevistada enfatiza é a segurança das 

crianças, demonstrando que, para ela, as atividades realizadas fora da escola 

devem se preocupar com a segurança dos alunos. Em outro momento, Neide 

relaciona a circulação no território com a ampliação das aprendizagens, enxergando 

nisso uma conquista para os próprios alunos. 

 

Essa ampliação hoje, de aprendizagem isso tudo, eu acho que eleva mais o 
conhecimento das crianças, no sentido de conhecer primeiramente o seu bairro, o 
que tem, as questões, o que ele me proporciona, então eu vejo como isso, como 
uma conquista pra eles mesmos. 
 
 A integração e articulação com a comunidade pode se dar, também, por meio 

de um currículo que contemple os saberes dessa comunidade. Acreditamos que 

essa aproximação torna o processo de ensino mais significativo e, portanto, 

promove a ampliação da aprendizagem. Esta é uma questão abordada por Freire 

(1996), para quem era fundamental estabelecer uma necessária intimidade entre os 

saberes curriculares e as experiências sociais dos alunos. Esta questão não 

apareceu de maneira explícita no discurso de Neide. 

 
Reorganização de tempos e espaços 
 

Em relação aos tempos e espaços da escola, identificamos que há uma 

circulação entre o que é trabalhado nos dois espaços, período regular e Tempo de 

Escola. Os alunos estabelecem relações entre os conteúdos trabalhados na sala de 

aula e nas oficinas. 

 
Muitas vezes as crianças que trabalham dentro do tempo de escola um conteúdo, 
vai [por exemplo, o projeto sobre] “Vinícius [de Moraes]”, quando chega assim em 
sala, a criança acaba retratando aquilo que ela aprendeu lá no tempo de escola.
  
Muitas vezes acontece o contrário, a criança traz ‘olha, a minha professora falou 
isso, sobre esse assunto na sala’, então ele acaba contribuindo muitas vezes na 
roda com conhecimento que ele já tem. 
 
 Esses dois trechos da entrevista também nos mostram que o conhecimento 

prévio dos alunos é valorizado e considerado no trabalho desenvolvido com as 

crianças. Além disso, existe uma preocupação de que as oficinas sejam planejadas 

a partir da realidade dos alunos e das questões presentes no seu contexto, como 

mostra o trecho abaixo: 
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Como a gente tá com a copa do mundo no ano que vem, então a gente tá trazendo 
pras crianças também como é o Brasil, um pouco nos dias atuais, essa questão, 
Brasil é só futebol, samba? Não, ele vai além disso. 
 

Não aparece na entrevista de Neide se isso também acontece na sala de 

aula. Se as aulas trabalhassem de maneira contextualizada, essa seria uma grande 

contribuição do Programa para a prática pedagógica dos professores. 

Ainda sobre a reorganização de tempos e espaços, Neide considera que a 

ampliação de tempos e espaços promove a ampliação da aprendizagem, da visão 

de mundo. Essa concepção é convergente com a perspectiva da Educação Integral. 

A questão da ampliação de sujeitos responsáveis pela educação dos alunos 

na escola não foi abordada diretamente por Neide, porém acreditamos que todas as 

falas relacionadas ao trabalho da equipe do Tempo de Escola têm relação com essa 

questão. Essa equipe compartilha com os professores a tarefa e a responsabilidade 

de ensinar os alunos, dessa forma, são novos atores dentro do espaço da escola. 

 Uma questão que apareceu com bastante ênfase na entrevista de Neide foi a 

importância da parceria entre a escola e a ONG. Para ela, essa parceria é essencial 

para desenvolver um bom trabalho: 

 
...eu prezo muito pra isso e assim, a parceria da escola é fundamental, se não 
houver parceria não tem como haver um bom programa. 
 

Essa parceria se concretiza, por exemplo, quando as decisões são 

compartilhadas entre as equipes da escola e do Programa: 

 
Muitas vezes em parceria com a escola, se a escola falar ‘olha, eu vejo que essa 
criança precisa, essa criança vai participar os quatros dias’, então, assim, nada se 
dá sem eu buscar uma referência da escola, se pode ou não. 
 
Você fica com a parte da tarde, eu fico com a parte da manhã, não existe isso aqui 
no CEU, não existe isso, é integrado, então se tem um programa, se eu estou com 
problema com uma criança e no tempo de escola, eu consigo trazer pra gestão, pra 
gente pensar junto em estratégias. 
 

 Não apareceu na entrevista referência ao movimento contrário, da escola 

buscando a equipe do Tempo de Escola para tomar as suas decisões. Sem dúvida, 

da maneira como está estruturado o Programa, ele é quem está inserido em algo 

maior que é a escola. Essa compreensão fica evidente nas quatro entrevistas 

realizadas. Assim, faz sentido que a equipe do Programa consulte a equipe da 
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escola e não o contrário, porém seria interessante que, para outras decisões que, a 

princípio, não teriam relação com o Tempo de Escola, esse compartilhamento 

também acontecesse. A visão diferenciada dos profissionais do Tempo de Escola, 

relatada pela entrevistada, poderia contribuir para que a escola como um todo 

trabalhasse na perspectiva da Educação Integral. 

 Ainda sobre a relação entre a escola e a ONG, Neide relata qual é sua 

compreensão a respeito do papel da ONG nessa relação: tem a obrigação de inovar, 

fazer o melhor. 

 

Por sermos uma ONG, então assim, eu Neide, me sinto na obrigação de fazer 
sempre o melhor, entendeu, então buscar, buscar sempre um novo, eu tenho esse 
compromisso comigo, claro que com toda demanda nem sempre a gente consegue 
brilhar. 
 

Neide faz uma indicação da importância de que a parceria seja horizontal, de 

que as duas instituições tenham clareza e compartilhem o objetivo do trabalho: Eu 

entendo que essa articulação com a escola e ONG, acho que é uma parceria 

saudável desde quando ambos estão empenhados que o foco é a criança. 

A questão do tempo na perspectiva da Educação Integral não é apenas o 

aumento do tempo que a criança e o jovem ficam na escola, mas também como 

esse tempo é vivido por todos os envolvidos no processo educativo. Neide se 

aproxima sutilmente dessa questão, mas apenas em relação aos educadores sociais 

e não aos professores. Como bem nos mostra Arco-Verde (2012), essa questão 

ainda precisa ser aprofundada pelos profissionais da educação. 

O tempo é tido para a maioria dos educadores como algo posto, um 
Chrónos preexistente, como um elemento dado, sem possibilidades de 
interferência. É preciso retomar as reflexões e perceber que o tempo é 
humano, não é único, mas plural, distinto, individual e coletivo. Não há 
um só tempo escolar, mas tempos escolares que devem ser 
compreendidos como espaço, como relação com os conhecimentos, 
também como objeto histórico construído pelos homens. (...) Ainda há 
um hiato entre o tempo dado da escola e o tempo necessário do 
estudante. (ARCO-VERDE, 2012, p. 85) 

 
 
 
Efeito do Tempo de Escola na prática pedagógica do professor regular  
 

Quando questionada sobre o efeito do Programa Tempo de Escola na prática 

pedagógica do professor regular , Neide respondeu: Não, isso não tem como te 
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falar, seria mais a Gabriela nesse caso. Esse posicionamento indica que a questão 

do trabalho dos professores não está no âmbito da Coordenadora de Programa. Há 

uma coordenadora pedagógica responsável por isso, mas entendemos que esse 

fato não justificaria que Neide não pudesse ter uma opinião sobre o impacto que o 

Programa traz para o trabalho dos professores. Parece demonstrar uma fragilidade 

na relação entre a Coordenadora de Programa (Tempo de Escola) e os professores 

do período regular. 

Segundo Neide, a visão de alguns professores sobre o Tempo de Escola é de 

que são momentos de brincadeiras. 

 
O professor às vezes acha que no tempo de escola é só brincar e não é, a gente 
trabalha muito, com o corpo, com a mente, o movimento da criança, então essa 
parte corporal da criança, eles diagnosticam como brincar. 
 

Se essa afirmação corresponder à maioria dos professores, teremos uma 

situação em que estes não compreendem a proposta do Programa e, dessa 

maneira, dificilmente este terá impacto sobre suas atuações nas salas de aula. 

 Em outro trecho, Neide afirma que nem sempre o professor consegue 

promover a articulação entre as oficinas e a sala de aula, ou seja, trazer as 

diferentes linguagens usadas pelos educadores sociais para o trabalho na sala de 

aula e, portanto, não desenvolve um trabalho de mão dupla: 

 
...entendo que é difícil pro professor da sala buscar no tempo de escola e trazer pra 
sala de aula, essa linha, essa mão dupla nem sempre existe. 
 

Uma situação relatada pela entrevistada, que tem potencial para promover 

impacto na atuação dos professores, é o planejamento das oficinas. Mesmo que 

este não ocorra em espaços estruturados de planejamento coletivo, exige que o 

professor faça um planejamento do que pretende com essas oficinas, conforme 

demonstra a fala abaixo: 

 
Então dentro disso eu acabo deixando o educador específico pra atender aquela 
professora, e a professora faz o planejamento que é o plano de aula,(...) qual que é 
o objetivo da aula [oficina], onde ela quer atender com aquela atividade e um método 
de avaliação, que você vai avaliar a aula (oficina) como foi. 
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É possível que o fato de não existirem momentos de reflexão conjunta, entre 

professores e educadores sociais, dificulte um trabalho mais articulado e, portanto, 

de que o Programa tenha efeitos na prática e na compreensão do professor. 

Por outro lado, durante a entrevista, quando questionada sobre a resistência 

ou aceitação dos professores ao Programa, Neide responde: Então, nada fica a 

desejar com relação aos professores...  

Supomos que na visão da entrevistada, de um lado, os professores aceitam o 

Programa, no sentido de que fazem o que é necessário para o andamento do 

Programa e não se opõem diretamente a ele, mas, de outro, não conseguem 

trabalhar de maneira muito articulada. 

 O professor, assim como os demais atores presentes na escola, deve ser 

considerado na sua integralidade, com suas potencialidades e fragilidades. Deve 

haver grande investimento da equipe gestora do Tempo de Escola, tanto nas 

escolas e ONGs, quanto na Secretaria Municipal de Educação, para que os 

professores alcancem a compreensão da concepção que embasa o Programa.  

É necessário evitar uma visão estereotipada de que o professor não quer 

saber de mudar sua prática e está acomodado. Arroyo (2011) aponta, em uma 

publicação que discute o currículo, que os professores estão despertando para as 

mudanças que os próprios alunos exigem dos docentes. 

Professores (as) sentem o dever de reagir a essa subordinação diante 
das exigências que vêm dos educandos de que lhes seja garantido seu 
direito à educação, à formação, socialização, aprendizado dos saberes, 
dos valores, da cultura, das identidades. Reagindo a essa 
subordinação, os (as) professores (as) vão construindo em coletivo 
outra identidade profissional mais aberta, mais rica e enriquecedora, 
mais plural. Um dever profissional e existencial da condição docente-
educadora. (ARROYO, 2011, p.26) 
 

 Acreditamos que essa exigência é compartilhada entre todos os educadores, 

e, no caso da experiência de São Bernardo do Campo, envolve também os 

profissionais do Tempo de Escola. A partir da entrevista, percebemos que Neide 

visualiza a atuação dos educadores sociais como uma inovação que responde a 

essas exigências dos educandos, mas essa questão não aparece em seu discurso 

relacionado aos professores. 
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7.1.2 Entrevistada Gabriela – Coordenadora pedagógica 
 
Concepção de Educação 

 

A partir do relato de Gabriela, pudemos conhecer sua concepção de 

educação e sua compreensão a respeito do Programa Tempo de Escola. Para ela, 

essa experiência amplia a visão da criança de mundo. Também percebemos que ela 

valoriza as diferentes dimensões do sujeito, além da cognitiva, e o uso de diversas 

linguagens: 

 
Eu posso me expressar escrevendo, eu posso me expressar com o corpo, com a 
arte gráfica, então eu acho que amplia essa visão da criança, que ela tem várias 
formas de expressar o que ela sente, o que ela pensa, não sendo só com a escrita e 
com o papel. 
 

Outra afirmação da Coordenadora Pedagógica aponta que sua compreensão 

do Programa é convergente com a perspectiva da Educação Integral. Ela se refere à 

ampliação do tempo de permanência da criança na escola como algo a mais, que 

não é apenas mais tempo do mesmo e que as atividades desenvolvidas no 

contraturno devem estar articuladas com o período regular. 

 
É porque eu já tive experiências que não eram tão boas, quando eu tava na outra 
unidade, mas aqui eu vejo que ele não é, assim, ficar com o aluno no tempo integral, 
assim o tempo não é só o tempo, é um tempo que ele fica com qualidade, que tá 
articulado com o que a gente faz no turno da criança também. ... Eu vejo como algo 
a mais, não é um prejuízo pra criança, não é cansativo pra criança, não é um 
estorvo pra escola, porque a coisa é muito organizada. 
 

Chama a atenção essa fala de que o Programa não é um prejuízo, não é 

cansativo, não é um estorvo. Esse posicionamento pode ser compreendido como 

uma resposta a uma visão de que ficar mais tempo na escola poderia ser muito ruim 

para a criança. Apesar de ser uma afirmação pela negativa, pelo que não é, pode 

indicar sua própria mudança de posicionamento, antes descrente do Programa e 

agora percebendo que é bom para as crianças. De fato é importante preocupar-se 

de que essa ampliação de permanência na escola não seja mais do mesmo, como 

afirma Arroyo: 

Se pararmos aí, estaremos perdendo a rica oportunidade de mudar o 
nosso sistema escolar, por tradição tão gradeado, rígido e segregador, 
sobretudo dos setores populares. Se um turno já é tão pesado para 
tantos milhões de crianças e adolescentes condenados a opressivas 
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reprovações, repetências, evasões, voltas e para tão extensos deveres 
de casa, mais uma dose do mesmo será insuportável. (ARROYO, 
2012, p. 33) 
 

Ainda em relação à visão de Gabriela sobre o Tempo de Escola, ela 

considera positivo o modelo definido pela Secretaria Municipal de Educação para o 

desenvolvimento do Programa, no qual a gestão fica compartilhada com as ONGs. 

 
Eu acho que foi uma decisão muito feliz da secretaria de educação criar nos moldes 
que estavam, é uma ONG que cuida, mas a ONG sempre está muito próxima da 
gente. 
 

Fica evidente em seu discurso que Gabriela tem uma grande expectativa de 

que o Programa Tempo de Escola atenda todos os alunos da rede. Ela afirma isso 

algumas vezes durante a entrevista, inclusive se refere ao direito que todos os 

alunos têm a uma educação de qualidade, no caso uma Educação Integral. 

 
Eu acho que deveria ter pra todo mundo, por causa disso, porque amplia a visão da 
criança e trabalha ainda, como eu falei, as outras linguagens. 
 
É um programa sério, eu acho que a gente deveria ampliar nosso atendimento que é 
um desejo e ampliar pra outras escolas da rede, que ainda não têm, que estão 
próximas aqui da gente, mas ainda não têm o programa, acho que é isso. 
 
 Gabriela relata que costumam solicitar à SME que amplie o atendimento do 

Programa Tempo de Escola. É importante que equipes gestoras tenham essa 

posição e se mantenham firmes na reivindicação, pois a universalização da 

educação integral ainda é um desafio enorme para a maioria das redes escolares. 

 
A gente conversa, fala com a secretaria quase todo mês, a gente pede, mas a gente 
sabe que precisa de uma estrutura muito grande pra atender também, mas é um 
desejo. 

 
Articulação entre o turno regular e o Tempo de Escola 

 

Em relação à articulação entre o turno regular e o Tempo de Escola, Gabriela 

relatou algumas das condições que a gestão da escola oferece para promover um 

trabalho na perspectiva da Educação Integral. Segundo ela, a articulação entre os 

espaços coletivos da escola e do Programa se dá pelas gestoras desses espaços, 

que realizam reuniões semanais de planejamento, mas não há momentos de 

planejamento coletivo que envolvam professores e educadores sociais juntos. 
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A Neide sempre pergunta qual é a pauta pra ver se é interessante ela participar, 
então se a gente vai decidir alguma coisa coletiva, ela participa, os educadores por 
conta da carga horária, CLT e tem toda uma questão administrativa, é rara as vezes 
que eles participam do HTPC. 
 
A coordenadora [de Programa] sempre participa das nossas reuniões de gestão, 
então, a gente têm reuniões semanais (...) a gente decide a semana, decide os 
HTPCs futuros. 
 

A partir do seu relato, podemos considerar que não há condições estruturais 

para que os educadores sociais participem do HTPC da escola. A coordenadora de 

Programa participa de alguns, dependendo do conteúdo que será discutido, e a 

Coordenadora Pedagógica da escola participou de dois HTPCs dos educadores 

sociais que também ocorrem uma vez por semana. 

 
O tempo de escola tem um HTPC também, que eu já participei de dois ... então a 
gente já teve esses momentos também de participar do H deles, que é de sexta de 
manhã. 

 

É muito importante que haja momentos de planejamento coletivo, ainda que 

só de professores ou só de educadores sociais. Porém, considerando a importância 

que o planejamento aconteça de maneira realmente coletiva, não parece suficiente 

que apenas as gestoras consigam participar dos HTPCs de um grupo ou do outro. 

Vale ressaltar que estas são saídas que a equipe encontrou para promover o diálogo 

sem ter condições de reunir os dois grupos de profissionais. De qualquer forma, 

como essa possibilidade existe na outra escola em que realizamos as entrevistas, 

poderiam averiguar quais são as condições que precisam para garantir essa troca. 

A Secretaria Municipal de Educação promove momentos de parada que 

envolvem todos os profissionais da escola, são as reuniões pedagógicas. Os 

educadores sociais participam dessas reuniões que acontecem duas vezes por ano, 

estes são os únicos momentos em que todos os profissionais da escola se reúnem 

para discutir questões sobre a dinâmica escolar. 

 
Reunião pedagógica eles [educadores sociais] participam porque é de dia, no 
horário de trabalho. É uma reunião que, assim, dispensa os alunos, não tem aula, 
não seria um dia letivo, que é um momento de parar e rever o PPP, de discutir sobre 
a dinâmica escolar . 
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Outra situação em que aparece a articulação entre os profissionais do regular 

e do Tempo de Escola é quando há eventos na escola. Gabriela relata que os 

educadores sociais contribuem com os professores para essas atividades e eventos 

do regular. Parece-nos que nesse momento a articulação acontece mais como 

uma colaboração do que como um planejamento conjunto, com intencionalidade 

pedagógica: 

 
Os educadores até auxiliaram algumas professoras do regular a fazer coreografia, 
dando ideia, sugestões de músicas, de arte, o que elas podiam fazer. O educador de 
grafite ajudou a gente a fazer alguns painéis pro evento, então assim, há esse 
movimento. 
 

Em relação à visão sobre a articulação entre os conteúdos do período regular 

com o Tempo de Escola, Gabriela afirma que não há diferença nos conteúdos 

trabalhados, mas sim na metodologia, nas linguagens utilizadas.  

 
Os conteúdos são os mesmos (...) o que eu acho que difere é a forma que o tempo 
de escola trabalha com esses assuntos, esses temas e a forma como as “pros” 
trabalham em sala de aula.  
  

Considerando que os conteúdos são os mesmos, Gabriela descreve porque 

existe essa diferença na maneira de trabalhar: o tempo de escola trabalha com 

outras linguagens que às vezes a gente não consegue trabalhar ou ainda não tem 

domínio, conhecimento mesmo, de outras linguagens pra trabalhar em sala de aula.

 Em outro momento de seu discurso, ela afirma que as coordenadoras 

gostariam que as professoras levassem para a sala de aula um pouco da maneira 

como o Tempo de Escola trabalha com os conteúdos. 

Apesar de explicitar a valorização do uso de diferentes linguagens, não há 

referência ao trabalho com diferentes disciplinas em um mesmo momento, por 

exemplo, a partir de um projeto. Quando descreve o trabalho desenvolvido com o 

projeto sobre Vinicius de Moraes, ela se refere à música, não fazendo relação direta 

com outras disciplinas. Esse é um ponto importante, pois é um desafio para as 

escolas romper com a visão fragmentada que a organização por disciplinas 

estabelece. 

Para definir o que estamos buscando ao romper com a visão fragmentada do 

conhecimento, nos apoiamos nas ideias de Edgar Morin de que a educação deve 

contribuir para que os sujeitos compreendam a complexidade da realidade: 
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O conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade. Complexus 
significa o que foi tecido junto; de fato há complexidade quando 
elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo (como o 
econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o 
mitológico), e há um tecido interdependente, interativo e interretroativo 
entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o 
todo e as partes, as partes entre si. Por isso, a complexidade é a união 
entre a unidade e a multiplicidade. Os desenvolvimentos próprios à 
nossa era planetária confrontam-nos cada vez mais e de maneira cada 
vez mais inelutável com os desafios da complexidade. 
Em consequência, a educação deve promover a “inteligência geral” 
apta a referir-se ao complexo, ao contexto, de modo multidimensional e 
dentro da concepção global. (MORIN, 2011, p. 36) 

 
 A compreensão de Gabriela de que há possibilidade de articulação entre os 

conteúdos trabalhados no regular e no Tempo de Escola é muito importante. A partir 

de um trabalho articulado entre esses dois espaços da escola, poderão transformar, 

aos poucos, a maneira como o período regular trabalha com o conhecimento. 

 
...então sempre tá casando, nunca foge, nunca é uma coisa assim, a sala tá falando 
uma coisa e eles [o Programa Tempo de Escola] estão trabalhando uma coisa que 
não vai dar pra articular. 
 

Ainda no campo da articulação dos conteúdos, Gabriela relata que as oficinas 

no horário regular são articuladas com o conteúdo da sala de aula. 

 
E teve nesse primeiro semestre, nesse bloco também, a oficina-aula que é uma 
outra dinâmica que articula com o conteúdo da sala de aula. 
...fazer alguma oficina, de acordo com algum tema que a “pro” estava trabalhando, 
estava dentro do currículo que ela pensou no trimestre. 
 

É possível perceber que os profissionais entrevistados estão investindo para 

que a proposta da SME, de realizar oficinas no período regular, seja um trabalho que 

contemple os conteúdos curriculares. 

 
Articulação e integração com comunidade e território 
 

Durante a entrevista, Gabriela faz poucas referências à relação da escola com 

a família. Em uma dessas passagens, ela menciona a contribuição dos pais para a 

realização de um evento da escola. 

 
Os pais participaram e auxiliaram até na confecção do figurino pra amostra cultural, 
tanto os pais do tempo de escola como os pais do regular. 
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Além de ter abordado poucas vezes o assunto, Gabriela indica que a relação 

com a família e a comunidade é algo que está mais no âmbito do Programa Tempo 

de Escola: 

 
Eu sou coordenadora do regular e eu ainda não vi, talvez a Neide [coordenadora de 
programa] tenha essa visão melhor, então eu não vi muito essa articulação [com a 
comunidade]. 
 

Gabriela justifica não saber muito sobre como está a integração com a 

comunidade por ser coordenadora do regular e aponta que a coordenadora de 

programa poderia saber mais. Essa afirmação indica que, para ela, a relação com a 

comunidade é algo que está mais no âmbito da gestão do Programa Tempo de 

Escola do que da gestão da escola.  Mesmo que o Programa Tempo de Escola 

tenha mais condições para promover maior aproximação com a comunidade, essa 

também deveria ser uma tarefa e preocupação da equipe gestora da escola. 

Gabriela faz referências a que, na sua avaliação, a articulação com a 

comunidade não está muito boa. Ela acredita que usar os espaços do entorno da 

escola seria uma maneira de estabelecer maior contato com a comunidade, porém 

afirma que os professores não fazem uso ou não identificam esses espaços. 

 
Eu acho que assim, usar os espaços externos da escola é uma forma de a gente ter 
esse contato, apesar de a gente ter que, a gente não usa espaços no entorno aqui. 
 

Como dissemos acima, ela não reconhece espaços potencialmente 

educativos no bairro, e o único ao qual ela se refere, que seria o Clube Recreativo 

Esportivo Cultural (CREC), não pode ser usado, pois a comunidade não gosta de 

ceder o espaço. 

 
A gente tem o CREC aqui pra fazer algumas parcerias, mas às vezes não é viável 
porque ele é de uso da comunidade, a comunidade não gosta muito de ceder esse 
espaço que tem um embate meio social já. 
 
...não tem outro lugar que tenha quadra, que tenha espaço de lazer no bairro, pra 
eles fazerem oficinas, pra gente utilizar, acaba indo pra CRECs de outro bairro que 
já é mais fácil lá, entrar. 
 

Essa mesma questão, de não haver espaços no bairro, apareceu também nas 

entrevistas da outra escola. Como já dissemos, é necessário considerar que há 

territórios muito vulneráveis que não têm espaços que possam ser usados pela 
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escola, mas é de fundamental importância que a escola crie maneiras de usufruir o 

entorno da escola, por pouco que seja. A circulação das crianças é uma 

possibilidade de intensificar a demanda pela criação ou melhoria de espaços 

públicos adequados para esse público e, dessa maneira, transformar realidades tão 

vulneráveis. 

 Outro ponto que nos chamou a atenção foi o de que há um espaço público no 

bairro que não pode ser usado, pois a comunidade não permite. Parece-nos que 

esta seria uma questão fundamental para ser trabalhada por uma escola de 

Educação Integral, e que aponta para a importância de articulação entre os 

diferentes órgãos públicos para desenvolver o Programa.  

 Gabriela percebe que precisam investir na relação com a comunidade, não 

apenas no uso de espaços, mas na inclusão da cultura e dos saberes da 

comunidade no trabalho desenvolvido pela escola. 

 
É uma parte que a gente ainda tá falho, pelo menos como escola mesmo, assim 
falando da parte do regular, porque a escola tem um ano e meio de funcionamento, 
então a gente não conseguiu ainda caracterizar muito bem essa comunidade (...) ver 
o que essa comunidade pode contribuir culturalmente, de informação, pro nosso 
trabalho, então é até um desafio pra 2014, que já foi apontado até pela nossa OP. 
 

A importância de a escola incluir os pais nos processos educativos é discutida 

por Sacristán (2000): 

Os pais, de acordo com sua formação e experiência, ligadas 
naturalmente à classe social, são um capital cultural com efeitos diretos 
na experiência educativa geral e escolar de seus filhos. Uma influência 
que pode apoiar, ampliar e contrabalançar a socialização que a escola 
proporciona. Uma escola não pode desconhecer esta dinâmica social, 
mas também não pode ser apenas uma espectadora, deve intervir. (p. 
269) 
 

Ainda a respeito das oportunidades que o território do entorno da escola 

propicia, Gabriela ressalta que o Programa torna-se mais importante em uma 

comunidade que não tem condições de oferecer atividades diversificadas para suas 

crianças, e este passa a ser uma das únicas oportunidades que elas têm de ter 

acesso a atividades diferentes que ampliam sua visão de mundo. 

 
...é uma oportunidade deles terem [as oficinas] (...) a comunidade, principalmente 
onde a gente tá inserido, é uma comunidade carente, que às vezes não tem 
condição de levar a um teatro, de matricular numa escolinha de esporte, oferecer 
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essas oficinas fora, apesar de a prefeitura oferecer bastantes cursos gratuitos, mas 
aí já tem a questão de transporte... 
 
Reorganização de tempos e espaços 
 
 Podemos inferir, a partir do discurso de Gabriela, que há uma boa aceitação 

dos novos atores incluídos na comunidade escolar, os profissionais do Programa 

Tempo de Escola, assim como do trabalho que é desenvolvido. Essa avaliação 

positiva foi feita pelos pais e pelos professores. 

 
...e nessa síntese todas [professoras] citaram o tempo de escola, aí a gente ficou 
encantado com essa disposição delas de até perceber que elas fazem parte da 
escola, não é um programa à parte que usa o espaço e pega os alunos, porque os 
alunos que estão no tempo de escola são os mesmos que estão no regular ... depois 
a gente fez uma avaliação com os pais na reunião de pais, os pais também 
elogiaram muito o programa. 
 

A articulação entre as duas equipes, como já referido, se dá no âmbito das 

coordenações, pois não há condições estruturais para que os educadores sociais 

participem do HTPC da escola e nem que os professores participem do HTPC da 

ONG. Sendo assim, o espaço que já existia na escola, o HTPC, foi ampliado para o 

Tempo de Escola por meio da participação da Coordenadora de Programa, como 

representante de sua equipe. 

 
Sou mediadora, junto com a Neide, de tudo isso, pra fazer essa articulação entre os 
educadores do integral e os educadores do regular, planejamento. 
 

Outra mudança nos espaços e tempos da escola se deve à realização das 

oficinas do Programa durante o período regular. Além de ampliar o atendimento do 

Tempo de Escola para outras crianças da escola, esse momento teve repercussão 

na prática dos professores e esse impacto será detalhado na análise da próxima 

categoria. 

 
As professoras do regular elas têm um documento que elas preenchem diariamente 
sobre o que elas vão trabalhar, ... quando tinha oficina com o tempo de escola elas 
colocavam já que naquele horário tinha oficina e qual que seria a temática, como 
seria desenvolvido, tinha esse registro. 
 

Gabriela considera que seria importante que houvesse um momento 

estruturado de planejamento coletivo entre professores e educadores sociais. Ela 
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relata que isso ocorre de maneira informal, durante conversas entre esses 

profissionais.  

 
Há uma conversa entre os educadores durante o período, aquele planejamento de 
corredor, acaba funcionando um pouco assim  ... então é uma coisa informal, 
infelizmente, é uma coisa que fica pendente mesmo, não fica tão bem estruturado e 
documentado esse planejamento. 
  

Se a equipe gestora considera importante que haja momentos em que esses 

profissionais planejem em conjunto, poderia reivindicar junto à SME que houvesse 

condições para promover esses encontros, além de trocar possibilidades com outras 

escolas que conseguem realizar momentos coletivos. 

Ainda em relação à ampliação de sujeitos que participam da dinâmica da 

escola, além dos profissionais, os alunos também estão ficando mais tempo na 

escola e modificaram a rotina escolar. Em um primeiro momento, essa foi uma 

preocupação das professoras, mas, segundo Gabriela, o Programa está muito bem 

organizado e não atrapalha o andamento das atividades. 

 
Porque as professoras ficam apreensivas de como eu vou lidar com os pequenos 
junto com os grandes, e ter os grandes por um tempo maior dentro da escola. 
 
É tão organizado que não atrapalha, ficam tão inseridos na rotina da escola também 
que não atrapalha a rotina escolar das aprendizagens. 
 

Por um lado, essa afirmação é positiva, pois indica que o Programa foi aceito 

e aderiu ao funcionamento da escola, por outro lado, revela algo que é separado, o 

Programa se insere na rotina da escola, ele não é a escola. Essa questão tem 

relação com a maneira como a Educação Integral é compreendida pela gestão 

municipal, se como uma nova concepção de educação ou como um 

programa/projeto. 

 A importância da ampliação dos espaços educativos e da circulação pela 

cidade aparece no discurso de Gabriela, inclusive porque é uma possibilidade de a 

escola oferecer o que as famílias não conseguem ofertar. 

 
A ideia é que eles saiam, saiam realmente da escola, temos uma oficina que ocorre 
aqui dentro, outras que ocorrem na cidade, igual o skate, vai pro parque da 
juventude, que é um parque que tem as pistas de skate, o teatro eles fazem aqui 
dentro, mas eu gostaria que assim que possível usassem o espaço externo. 
Acho que o tempo de escola também traz essa oportunidade [atividades 
diversificadas] pra dentro da escola, nessa questão da educação integral. 
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 Essa ampliação de tempos e espaços é abordada por Paulo Freire. Para ele, 

todos os momentos podem ser de aprendizagem, tanto fora quanto dentro da 

escola. Assim, sua afirmação dialoga com a visão de Gabriela:  

Creio que uma das razões que explicam este descaso em torno do que 
ocorre no espaço-tempo da escola, que não seja a atividade ensinante, 
vem sendo uma compreensão estreita do que é educação e do que é 
aprender. No fundo, passa despercebido a nós que foi aprendendo 
socialmente que mulheres e homens, historicamente, descobriram que 
é possível ensinar. Se estivesse claro para nós que foi aprendendo que 
percebemos ser possível ensinar, teríamos entendido com facilidade a 
importância das experiências informais nas ruas, nas praças, no 
trabalho, nas salas de aula das escolas, nos pátios dos recreios, em 
que variados gestos de alunos, de pessoal administrativo, de pessoal 
docente se cruzam cheios de significação. (FREIRE, 1996, p. 49) 

 
Além de oportunizar situações educativas nos diversos espaços e tempos, a 

estrutura da escola também precisa ser apropriada e é importante para o 

desenvolvimento das oficinas:  

 
Eu acho que as escolas têm poucos espaços ainda, pra inserir toda a gama de 
oficina que eles podem oferecer, então a gente é uma escola que não tem quadra no 
prédio da escola. 
 
 O problema de espaços adequados para a realização das oficinas é comum a 

muitas escolas, entretanto, por se tratar de um CEU, essa escola tem a previsão de 

outros espaços que serão construídos no complexo e poderão ser utilizados pelos 

alunos. 

Percebe-se que um dos motivos para que a Coordenadora Pedagógica aceite 

muito bem o Programa se deve ao fato de que o trabalho realizado pela ONG é bem 

organizado e registrado. 

 
Eu tenho pouca experiência no tempo de escola, mas eu acho que as coisas 
funcionam muito bem por causa da organização ... a gente vê que tem, tem uma 
chamada, eles [ONG] têm livros de chamada, eles têm um planejamento, eles têm 
um registro de tudo. 
 

A afirmação de Gabriela pode indicar que o funcionamento esperado de uma 

ONG seria o contrário. Essa visão dialoga com a do senso comum de que essas 

instituições não seriam tão organizadas e nem preocupadas com os registros. Nesse 

sentido, é interessante que o Programa esteja contribuindo para romper, inclusive, 

com esses padrões pré estabelecidos de como funcionam as ONGs. 
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Efeito do Tempo de Escola na prática pedagógica do professor regular 
 

Gabriela relata que a expectativa da equipe gestora é de que o Programa 

promova mudanças na atuação do professor: é o que a gente tá querendo que elas 

tragam um pouquinho do tempo de escola pra dentro da sala, essa dinâmica 

diferenciada e outras linguagens, na verdade. 

Algumas mudanças nesse sentido foram relatadas por Gabriela, foram os 

próprios professores que afirmaram que os educadores sociais contribuíram para 

sua formação. 

 
...mais elogios, mais reflexões sobre a contribuição que o pessoal do tempo de 
escola, os educadores, os agentes, tiveram até pra formação delas, sobre corpo e 
movimento, então os professores até falaram, que ela aprendeu a olhar a educação 
física de uma outra forma pras atividades de corpo e movimento. 
 

A partir da aproximação com as oficinas do Programa, os professores 

percebem que é possível promover aprendizagem com as atividades desenvolvidas 

nas oficinas: 

 
Acho que o trabalho e a visão que os educadores trazem, que eu posso trabalhar 
uma coisa séria, um conteúdo sobre o descobrimento do Brasil, mas de formas 
diferentes, traz pra elas isso, eu posso mexer na minha sala, eu posso dramatizar 
uma aula de história, eu posso fazer uma experiência, posso fazer uma pintura, 
trabalhar um quadro pra trabalhar história ou geografia. 
 

Gonçalves (2006) corrobora a percepção de Gabriela ao afirmar que tal 

diversificação do que poderia ser uma aula tradicional, ocorrida na mesma sala de 

todos os dias, pode se constituir em uma experiência rica e significativa para todos 

os envolvidos e não apenas para os educandos. (p.134) 

Outro aspecto que indica efeitos do Programa na atuação dos professores se 

refere ao desenvolvimento de oficinas no período regular por esses profissionais. 

Essas oficinas só aconteceriam no primeiro semestre, pois no segundo o grupo de 

educadores sociais iria atender o outro bloco do CEU (o CEU onde Gabriela trabalha 

tem dois blocos com equipes gestoras distintas, mas que são atendidos pelos 

mesmos educadores sociais). Ela relatou que no segundo semestre a equipe 

gestora tem incentivado as professoras a continuarem realizando uma oficina no 

início do dia ou ao final, como eram realizadas pelos educadores sociais, e alguns 

professores mantiveram essa dinâmica. 
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Foi um incentivo nosso aqui, (...) que os professores continuem fazendo, atendendo, 
descer pro pátio ou usar esse espaço externo que a gente tem pra fazer essa 
atividade com músicas, com dança, com jogos e elas colocaram. 
  

Essa parece ser uma boa estratégia para propiciar mudanças na prática dos 

professores a partir do Programa, já que esse trabalho com as oficinas pode ser 

trazido para todo o período regular. Segundo Gabriela, os professores ficaram com 

vontade de manter esses momentos e perceberam o potencial educativo das 

oficinas. 

 Ela também se refere à resistência de alguns professores em mudar suas 

práticas: Tem algumas professoras que acho que demoram mais a ser atingidas, ser 

encantadas com alguma coisa diferente do que elas já estavam habituadas, sair do 

estável, do kit de segurança, às vezes demoram um pouquinho. Daí a importância 

para que os professores vivenciem algumas oficinas com os educadores sociais e 

possam, a partir dessa experiência, rever suas práticas. 

O relato de Gabriela aponta que o Programa faz um grande investimento no 

trabalho com Artes e isso teve efeito na escola: 

 
Acho que o efeito maior é a arte, porque a arte, ela é pouco trabalhada e eu acho 
que a parte de arte, tanto cênica como a plástica, foi bem difundida na escola. 
 
 O trabalho com Artes e demais áreas do conhecimento de maneira integrada 

é um dos eixos fundamentais da Educação Integral. Santomé (1998) faz uma 

indicação sobre essa questão: 

No trabalho cotidiano, nas salas de aula não têm porque existir de 
maneira visível áreas do conhecimento e experiência puras, pois, por 
exemplo, qualquer experiência científica tem dimensões sociais, 
estéticas, linguísticas, matemáticas... Embora algumas áreas possam 
ser identificadas mais claramente com campos do conhecimento muito 
específicos, isso não obriga a parcelá-las mediante o horário, por 
exemplo. Hoje em dia isto é frequente nos esquemas de organização 
por disciplinas, nos quais a cada cinquenta minutos, mais ou menos, 
ocorre uma mudança de disciplina, núcleo de interesse e mesmo figura 
docente. (SANTOMÉ, p.125) 
 

A questão da prática pedagógica dos professores do período regular é 

fundamental para alcançar, ou não, uma Educação Integral na perspectiva que 

vimos defendendo. Não teremos uma Educação Integral se as aulas no período 

regular continuarem iguais, mantendo a fragmentação das disciplinas e dos tempos 
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das aulas, mesmo que os alunos experimentem situações diferentes nas oficinas. A 

mudança deve ocorrer em todos os momentos em que os alunos estão na escola. 

 

7.2 Análises das entrevistas realizadas na Escola Cora Coralina 
 
7.2.1 Entrevistado Gustavo – Coordenador de Programa 
 
Articulação entre o turno regular e o Tempo de Escola 
 

Durante a entrevista, Gustavo descreveu algumas situações em que ele 

indica a articulação entre os conteúdos nos dois espaços, o regular e o Tempo de 

Escola. Essa articulação parece estar mais evidente quando o entrevistado se refere 

ao trabalho que é desenvolvido durante as oficinas que acontecem com as turmas 

regulares. Por meio de seu discurso, podemos apontar que Gustavo compreende a 

importância de se trabalhar de maneira contextualizada e articulada. 

 
O trabalho que está sendo desenvolvido com o pessoal do tempo de escola dentro 
da aula regular, por exemplo, esportes, o educador pegou as turmas que estão 
trabalhando com Japão, aí você fala ‘Nossa! E o que tem a ver esporte com Japão?’ 
Mas aí ele fez toda uma pesquisa com os esportes que são originários de lá, então 
as crianças se divertem, eles estavam trabalhando sumô e foi muito bacana. 
 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica de 2013, ao 

abordarem as formas para a organização curricular, explicitam diferentes maneiras 

de desenvolver essa organização dos currículos nas escolas, entre elas está a 

interdisciplinaridade. Podemos perceber que há proximidade entre o que Gustavo 

relata com o trabalho desenvolvido na escola e o que indicam as Diretrizes 

Curriculares Nacionais: 

A interdisciplinaridade é, portanto, entendida aqui como abordagem 
teórico-metodológica em que a ênfase incide sobre o trabalho de 
integração das diferentes áreas do conhecimento, um real trabalho de 
cooperação e troca, aberto ao diálogo e ao planejamento (Nogueira, 
2001, p. 27). Essa orientação deve ser enriquecida, por meio de 
proposta temática trabalhada transversalmente ou em redes de 
conhecimento e de aprendizagem, e se expressa por meio de uma 
atitude que pressupõe planejamento sistemático e integrado e 
disposição para o diálogo. (BRASIL, 2013, p.28) 

 
Gustavo enfatiza no seu discurso que considera importante que o Programa 

Tempo de Escola trabalhe outras dimensões nas atividades desenvolvidas, além da 



97 
 

cognitiva, assim como as relações humanas e a relação que os alunos estabelecem 

com a sociedade.  

 
Esse trabalho desenvolvido em sala aula tem um propósito de ajudar nesse outro 
tipo de desenvolvimento, nesse desenvolvimento do aluno na escola, não só o 
desenvolvimento alfabético, em termos mais simples, das matérias que são 
propostas, enfim... mas esse desenvolvimento no sentido dessa relação, eu com o 
outro, esse contato mesmo com a sociedade. 
 

O discurso do entrevistado revela sua compreensão sobre o objetivo do 

Programa, que seria contribuir para mudar a relação que os alunos estabelecem 

com a escola. Na sua perspectiva, os alunos estão distantes da escola, não se 

sentem pertencentes e isso tem sido mudado com as ações desenvolvidas pelo 

Tempo de Escola, como demonstram as falas abaixo: 

 
Eu vejo essas ações que são desenvolvidas como uma tentativa de aproximação, 
para que o aluno perceba, de fato, que a escola é dele mesmo e isso desperta para 
o aluno outros tipos de questões (...) levar o aluno a perceber a escola com outros 
olhos. 
 

Para Gustavo, a arte tem um papel fundamental na educação, nessa 

possibilidade de mudanças: eu acredito na arte como transformadora ... ela propicia 

outro olhar.  

Há alguns estudiosos do currículo que afirmam a importância de realizar um 

trabalho articulado e ampliado como o que vimos defendendo para a Educação 

Integral e que aparece no discurso do entrevistado. Abaixo um trecho da obra de 

Santomé, no qual o autor discute a globalização e a interdisciplinaridade, que 

descreve a importância de trabalhar para um currículo integrado: 

...as diferentes áreas do conhecimento e experiência deverão 
entrelaçar-se, complementar-se e reforçar-se mutuamente, para 
contribuir de modo mais eficaz e significativo com esse trabalho na 
construção e reconstrução do conhecimento e dos conceitos, 
habilidades, atitudes, valores, hábitos que uma sociedade estabelece 
democraticamente ao considerá-los necessários para uma vida mais 
digna, ativa, autônoma, solidária e democrática. (SANTOMÉ, 1998, 
p.125) 
 

Ainda sobre a articulação das áreas do conhecimento, na visão de Gustavo é 

preciso romper com a compreensão dos conhecimentos de maneira fragmentada, e 

as atividades desenvolvidas no Programa possibilitam essa nova relação com o 

conhecimento: 
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Ano passado a professora de primeiro ano desenvolveu com o educador de 
capoeira, através de parlendas, eles desenvolveram cantigas de capoeira com a 
roda de capoeira pra alfabetização, através dessas parlendas, e aí o aluno vai e vê 
isso na aula do tempo de escola, ele vai pro regular e vê isso também e aí você cria 
a percepção dele de ‘Nossa, quantos lugares’, como as coisas se integram, o que é 
de capoeira não é só de capoeira, o que é de matemática não é só de matemática 
ou português ou história, são diferentes e se integram com a escola, então o objetivo 
é extremamente positivo. 
 

Essa visão é um dos eixos fundamentais do pensamento de Edgar Morin: 

A supremacia do conhecimento fragmentado de acordo com as 
disciplinas impede frequentemente que se opere o vínculo entre as 
partes e a totalidade e deve ser substituída por um modo de 
conhecimento capaz de apreender os objetos em seu contexto, sua 
complexidade, seu conjunto. (MORIN, 2011, p. 16) 
 

A experiência do Programa Tempo de Escola aponta para uma aproximação 

do que seria essa nova supremacia indicada por Morin, porém não há uma ruptura 

radical com a fragmentação, já que o currículo ainda é organizado por disciplinas 

isoladas entre si. Porém, se forem trabalhadas e compreendidas de maneira 

articulada, na sua complexidade e no seu conjunto, estaremos aos poucos 

caminhando para que o currículo seja compreendido dessa maneira. 

 
Articulação e integração com comunidade e território 
 

Quando a relação da escola com as famílias dos alunos foi abordada na 

entrevista, Gustavo descreveu sua percepção de que a escola é uma referência para 

a comunidade por se tratar de um bairro distante do centro do município e tem 

poucos equipamentos públicos e de lazer. A participação efetiva dos pais nos 

eventos promovidos pela escola pode estar relacionada ao fato desta ser uma das 

poucas instituições presentes no território. 

 
A comunidade aqui do bairro é muito participativa nas ações da escola, bastante 
mesmo, eu acho que talvez, eu acho não, acaba sendo um bairro mais isolado e, a 
população, ela adere à escola, ela é um centralizador das pessoas, tanto que de fim 
de semana ela fica aberta, as pessoas utilizam a quadra, (...) a escola fica lotada o 
dia inteiro porque as pessoas, elas vêm mesmo, elas precisam. 
 

Notamos que há também um esforço da equipe da escola e do Programa em 

acolher os pais dos alunos do Tempo de Escola. Essa preocupação fica explícita na 

fala de Gustavo:  
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Uma prática que nós temos aqui, que não é regular no tempo de escola, ela não é 
comum, (...) nós fazemos reunião de pais específica com os pais do tempo de 
escola. 
 

É possível que esse acolhimento contribua para uma maior adesão dos pais. 

Gustavo relatou que a participação dos responsáveis nas reuniões supera suas 

expectativas:  

 
A gente marcou a reunião numa terça, que era um dia de HTPC, numa terça à noite 
(...) vieram cento e vinte pais, eu fiquei impressionado porque eu não imaginava que 
em uma terça à noite iriam vir, não é?  
 
 Outra questão que aparece com bastante ênfase na fala de Gustavo é que os 

educadores sociais estabelecem um vínculo com os alunos que continua mesmo 

quando eles deixam a escola, as crianças continuam querendo participar das 

atividades ou passam na escola para cumprimentar e contar o que estão fazendo.  

 
Os alunos vêm, cumprimentam, e vêm falar e vêm atrás, querem contar o que 
aconteceu e aí acho que os educadores têm essa relação muito próxima com os 
alunos, é bem interessante. 
 

Vale ressaltar que este vínculo se dá com os educadores sociais e não com 

outros profissionais da escola, o que nos leva à hipótese de que isso acontece pela 

maneira como os educadores se relacionam com as crianças e das propostas que 

desenvolvem com eles. 

Ainda sobre a articulação e a integração com comunidade e território, o 

entrevistado abordou a relação da escola com o bairro, com o entorno e seus 

moradores. Gustavo não identifica as potencialidades do bairro e da comunidade:  

 
O bairro, em si, não tem uma tradição, você não tem, por exemplo, uma peça 
específica ou afazeres, enfim, eu acho que a escola acaba trazendo pro bairro 
algumas tradições que não as mais comuns. (...) o bairro não tem essa mobilização, 
que dê para abarcar dentro do conteúdo. 
 

A partir dessa fala, levantamos alguns questionamentos, pois, apesar de se 

tratar de um território muito vulnerável, com pouca oferta de espaços culturais e de 

lazer, sempre haverá algo da cultura das pessoas que vivem ali para ser trabalhado 

pela escola. 

Se a perspectiva da Educação Integral aponta para a importância que o 

processo educativo contemple os saberes e as experiências do cotidiano das 
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crianças e suas famílias, é preciso que a escola reconheça a cultura local, seja ela 

qual for. Esta afirmação é reforçada pelo trecho abaixo: 

Isso significa que a aprendizagem será tanto mais significativa quanto 
mais relações a criança conseguir estabelecer com seu cotidiano e 
com suas experiências. Além de ter uma participação ativa no seu 
processo de aprendizagem, não se pode esquecer que essa criança ou 
jovem tem uma origem, faz parte de uma família, mora num território, 
pertence a uma etnia ou a um grupo social e tem uma cultura própria. 
(CENPEC, 2011, p. 53) 

 
 Gustavo considera que há mais influência da escola sobre o território do que 

o inverso, na verdade acho que era mais do interno pro externo, influência do 

externo pro interno acho que ainda é pouca, a não ser essa parte de participação 

nos eventos. 

 Nessa passagem, ele reconhece que a participação dos pais é uma maneira 

de influenciar a escola, porém o impacto dessa participação depende, em grande 

parte, da forma como a escola recebe a contribuição dos pais.  

 
Reorganização de tempos e espaços 
 
 Assim como na entrevista realizada com a gestora da escola, aparece na fala 

de Gustavo o acolhimento dos profissionais do Tempo de Escola pela gestão da 

escola. Ele ressalta que há uma relação de confiança e articulação entre as equipes 

gestoras da escola e do Programa e que isso possibilita um trabalho de qualidade: 

 
Pra tudo existe essa parceria, muito grande, acho que é isso que facilita muito as 
coisas dentro do trabalho, essa cumplicidade mesmo, essa confiança. 
 
A Diretora deixa isso muito claro, que eu faço parte da gestão escolar e eu acho que 
esse tipo de relação fortalece a escola no projeto. 
 

Por meio de seu discurso percebemos que os profissionais do Tempo de 

Escola se sentem integrantes da instituição, essa inclusão de novos atores dentro da 

escola reflete-se em mudanças nos seus tempos e espaços. Um dos espaços que 

consideramos central para um bom desenvolvimento da proposta pedagógica da 

escola é o HTPC, o horário de trabalho pedagógico coletivo, e é nesse espaço que o 

Programa tem trazido mudanças:  
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...participamos do HTPC do ensino fundamental, da equipe da escola: a gestão toda 
e as professoras; da equipe do tempo de escola participam todos: então participo eu, 
os três educadores e as duas agentes de apoio. 
 

Além da inclusão de todos os atores no HTPC, é importante que o trabalho 

desenvolvido nesse momento, entre outras coisas, promova o desenvolvimento de 

um currículo integrado. Sacristán (2000) indica a relevância da condução de um 

espaço de planejamento integrado na escola: 

A qualidade do projeto educativo depende desse espaço de 
planejamento integrado. As escolas definem funções de coordenação 
pedagógica e de dinamização que não podem ser confundidas com a 
gestão administrativa, financeira e de recursos. Em nossas escolas 
sobra burocracia e falta liderança educativa e expansão deste espaço 
intermediário de elaboração e desenvolvimento que é um projeto 
educativo. (p. 267) 

 
Ainda sobre a participação no HTPC, em uma de suas falas Gustavo se refere 

à frequência com que a equipe do Tempo de Escola participa. Ele diz que tem o 

costume de participar muito do HTPC da escola então as coisas acabam sendo 

desenvolvidas em parceria. Porém, quando questionado sobre qual a frequência, 

Gustavo responde:  

 
Normalmente é uma vez por mês, porque também a escola acaba tendo outras 
questões, enfim, de todo o quadro de funcionários, então a gente acaba se 
articulando pra já deixar agendado pra, pelo menos, uma vez por mês, um HTPC 
focado para o tempo de escola ou a cada dois meses. 
 

Esta frequência nos parece pouco se considerarmos que o Programa atua 

diretamente com as crianças quatro dias na semana. O que nos chama a atenção é 

que Gustavo justifica que não participam todas as semanas, pois a escola acaba 

tendo outras questões. Esta fala revela que o Programa Tempo de Escola, apesar 

de integrado, não é a escola e, portanto, não precisa ou não deve participar de todas 

as decisões da equipe escolar. 

Se compreendermos a Educação Integral como uma perspectiva que é 

adotada por toda a escola e não apenas como atividades que são desenvolvidas no 

âmbito de um projeto ou programa, faria sentido que o coletivo de profissionais, 

gestores, professores, educadores sociais e agentes de apoio trabalhassem de 

maneira articulada, e que as decisões fundamentais relacionadas à escola fossem 

compartilhadas. Não haveria uma escola que tem questões para encaminhar que 
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não dizem respeito a uma parte dos educadores, no caso os profissionais do Tempo 

de Escola. 

 Vale ressaltar que, aparentemente, Gustavo considera esse funcionamento 

normal, não houve nenhuma fala que indicasse alguma ressalva a não participação 

em alguns HTPCs, ao contrário, ele afirma que não existe diferença entre a gestão 

da escola e a gestão do tempo de escola. 

 Gustavo se refere, diversas vezes durante a entrevista, à diferença entre o 

professor e o educador social, tanto no trabalho que desenvolvem quanto na relação 

que estabelecem com os alunos. Apesar de não enfatizar um julgamento do que é 

melhor ou pior, fica evidente que considera o trabalho do educador social mais livre, 

mais próximo do aluno e, portanto, com um resultado diferenciado. 

 
E aí, eu acredito que o educador, por conta das atividades, ele acaba conseguindo 
desenvolver melhor, são atividades mais livres, são atividades que você sai da 
estrutura da carteira e da lousa, que te propicia sentar em rodas com a turma e 
conversar um assunto que às vezes a estrutura da escola não permite. 
 

Esse trecho nos trouxe algumas indagações: por que o professor do período 

regular não consegue romper com a estrutura rígida da escola? Seria uma questão 

de ter liberdade para isso ou são visões diferentes? São os próprios professores que 

mantêm a estrutura rígida ou isso cabe mais à equipe gestora? Seria uma visão 

estereotipada dos sujeitos professor e educador social ou corresponde à realidade? 

Apesar de não termos as respostas, é interessante notar que outros 

profissionais dentro dessa mesma instituição conseguem realizar um trabalho mais 

livre e prazeroso, mesmo que não haja indicações se este trabalho promove as 

aprendizagens esperadas. Na percepção de Gustavo, é a estrutura, o 

funcionamento definido para a escola que não permite um trabalho nas aulas 

regulares como o que é realizado nas oficinas do Tempo de Escola. 

Em outro momento da entrevista, Gustavo afirma que os educadores sociais 

têm uma visão diferenciada em relação aos professores, mas que estes também 

podem contribuir com outra perspectiva, ou seja, há complementaridade na atuação 

desses dois profissionais:  

 
...a educadora social tem formação em dança, ela fez balé clássico, ela fez jazz, ela 
fez não sei o quê, então ela tem uma visão diferenciada, por mais que ela tenha feito 
pedagogia, ela tem uma visão diferente que às vezes as professoras não têm (...)  
do mesmo jeito  (...) no Programa, quando esta relação se estabelece 
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horizontalmente, as professoras acabam contribuindo pra uma visão que às vezes 
os educadores sociais ainda não têm. 
  

Ao descrever o desencadeamento do trabalho realizado no projeto anual do 

Programa sobre Vinicius de Moraes, no qual trabalhou a música A casa, Gustavo 

relata que a criança contou para sua mãe que a casa poderia ser a barriga de uma 

mãe. Ele afirma que essas diferentes interpretações foram trabalhadas nas 

atividades do Programa e que dificilmente isso aconteceria nas aulas regulares: 

 
...é muito bacana você ver a criança construindo a opinião dela a respeito do 
assunto que você fala, talvez, não diminuindo, mas no regular ela não tivesse essa 
percepção disso, isso é muito... Ela veria a música da casa como um objetivo, sei lá, 
de alfabetização, de entender uma casa no sentido... eu acho, e aí eu volto no que 
te falei, acho que a arte propicia outro olhar sobre esse tipo de coisa. 
 

Novamente aparece a ideia de que apenas nas oficinas do Programa é que 

pode haver maior criatividade e autonomia. O trabalho nas aulas regulares é visto 

como se fosse sempre aprisionado pela rigidez dos objetivos definidos e não 

houvesse possibilidade de criação ou inovação, não abrindo espaço para ampliar 

essas aprendizagens. 

Além das situações descritas anteriormente, Gustavo relata outra mudança 

nos espaços e tempos da escola a partir do Programa, na qual é possível perceber 

flexibilidade em relação a quem participa das oficinas, misturando o Ensino 

Fundamental com a Educação Infantil. 

 
Às vezes a gente junta no horário regular, sobem algumas crianças do infantil, vêm 
fazer alguma atividade junto com as do fundamental, porque existe essa procura e 
existe esse interesse dos educadores de fazer essa integração mesmo, então existe, 
é bem gostoso. 
 

 Mais uma vez nos deparamos com a questão de por que as atividades 

regulares da escola não podem ter a mesma flexibilidade que as oficinas do Tempo 

de Escola. No discurso do entrevistado, essa diferença entre os dois momentos 

aparece como uma constatação e não como um questionamento. 

 
Efeito do Tempo de Escola na prática pedagógica do professor regular 

 
Gustavo nos descreve algumas situações em que se evidencia a mudança na 

prática dos professores, a partir do Programa Tempo de Escola. A maioria 

aconteceu após as experiências das oficinas com as turmas regulares, 
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provavelmente porque essa situação exige maior integração entre os dois 

profissionais. Essa proposta do Programa parece ter trazido bastante impacto 

positivo para a escola. 

 
A Renata [professora] trazendo práticas para a sala de aula dela, como a roda que é 
uma coisa que a Estela [educadora social] trabalha muito para que a Fabiana [aluna 
com deficiência auditiva] veja todos os alunos, porque ela é ótima pra ler lábios. 
 

Ainda nesse sentido, o entrevistado relata que, ao acompanhar o trabalho do 

educador social, que desenvolve um trabalho mais solto, o professor percebe que 

essa maior liberdade e flexibilidade é possível e traz benefícios para o trabalho 

educativo. 

 
O educador do tempo de escola não vem com tantos dedos, e não é no sentido 
negativo, mas ele não vem tão fechado assim pras coisas, então ele permite mais a 
coisa do movimento, e isso faz a professora ver que cada criança tem a percepção e 
‘Nossa, que bacana! Dá pra fazer isso’. 
 

Quando questionado sobre por que existe essa diferença entre a maneira de 

trabalhar dos educadores e dos professores, Gustavo aponta uma possibilidade de 

que os professores sofram pressão por resultados, têm objetivos a serem 

alcançados e ficam presos a isso. 

 
Eu acho que o motivo maior, muitas vezes, é de que o professor tenha objetivos 
muito específicos, por exemplo, o ano tem que terminar com a maioria da turma 
alfabetizada e ponto. 
 

Por outro lado, não se refere aos resultados que o educador social precisa 

alcançar. Nesse sentido, consideramos importante que o trabalho das oficinas seja 

acompanhado e avaliado, e que a escola como um todo, e isso inclui os dois 

momentos – regular e Tempo de Escola, defina quais são as aprendizagens 

esperadas.  

 No final da entrevista, Gustavo relativiza suas críticas e tenta explicar o 

motivo da diferença entre esses dois profissionais, e novamente aparece a questão 

da liberdade. 

 
Nossa, do jeito que eu estou falando, eu estou acabando com os professores e não 
é isso, mas é nesse sentido de você conseguir ver o aluno individualmente também, 
não só o coletivo, mas enxergar e ter percepções dos alunos, é óbvio que as 
professoras fazem isso porque elas acompanham os alunos durante um ano, todos 
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os dias da semana, mais do que os educadores do tempo de escola, mas é então 
óbvio que elas percebem, elas acompanham o aluno, claro, mas eu acho que o 
tempo de escola traz liberdade e possibilita um tipo de visão, e esse tipo de visão de 
trabalho também, então acho que funciona bastante assim. Talvez no trabalho 
direto, no conteúdo que você tem que aplicar, talvez a transformação, ela não seja 
absurda... 
 

É interessante notar que para Gustavo o Programa tem maior impacto na 

visão/relação com o aluno e não tanto no trabalho com o conteúdo. Parece que essa 

parte fica mais sob responsabilidade do trabalho no horário regular. Esta visão pode 

refletir um processo ainda cindido de momentos de lazer, de aprendizagens no 

campo dos valores e da cultura, que permitem uma relação interpessoal mais 

próxima, e aqueles em que o foco é o estudo, apreensão de conteúdos de maneira 

mais objetiva e fechada. 

 
7.2.2 Entrevistada Carolina – Diretora 
 

Concepção de Educação 
 
A entrevista realizada com a gestora permitiu conhecer sua concepção de 

educação. Essa concepção é convergente com a perspectiva da Educação Integral 

e se relaciona com os fundamentos apresentados no capítulo IV. 

Nesse sentido, pudemos perceber que Carolina tem uma visão integral de 

sujeito, na qual o aluno deve ser contemplado em suas diversas dimensões, como 

evidenciado em uma de suas falas: A educação tem que ser feita de corpo inteiro. 

Também pudemos perceber que a entrevistada considera importante que a 

escola contemple e valorize outros conhecimentos, para além das disciplinas 

curriculares. Na sua visão, a escola deveria ser promotora da ampliação de 

repertório e a criança teria autonomia para fazer suas escolhas a partir do que lhe é 

ofertado. 

A diretora tem uma relação de pertencimento com a escola e de 

responsabilidade para com o público atendido. Suas falas evidenciam a concepção 

que ela tem sobre o papel da escola e de como é importante que todas as crianças 

tenham acesso a uma educação de qualidade. 

 
Eu tinha um objetivo, uma meta, que é reconstruir essa escola porque é a única 
escola aqui do bairro, então tem que ter uma escola com excelentes instalações 
para essas crianças. 
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Articulação entre o turno regular e o Tempo de Escola 
 
O relato da diretora de como são planejados e desenvolvidos os projetos 

institucionais indica que os professores e educadores sociais trabalham de forma 

articulada, pois fazem planejamento coletivo sobre as ações do projeto. O mesmo 

acontece com o planejamento das oficinas que são realizadas no período regular. 

Há uma preocupação de que o educador social e o professor dialoguem para definir 

um trabalho que tenha relação com o conteúdo previsto para as turmas. 

Carolina se refere à importância de que a escola trabalhe com outras áreas 

do conhecimento, além de Matemática e Língua Portuguesa: 

 
A arte, a educação física são áreas que elas são até abordadas, mas às vezes de 
modo muito superficial porque tem a Língua Portuguesa e a Matemática, então a 
gente tem que fazer um projeto para dar vazão a essas áreas dentro da escola. 
 

Essa afirmação de Carolina indica algo que é comum às redes públicas de 

ensino, o foco em Língua Portuguesa e Matemática, são raras as escolas que 

investem igualmente nas diferentes áreas do conhecimento. Isso se deve em grande 

parte aos indicadores utilizados para avaliar as escolas, principalmente o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) que tem tido grande repercussão na 

sociedade brasileira e considera apenas resultados nessas duas disciplinas. Em 

artigo que discute os limites e possibilidades da avaliação da educação básica, 

Ronca (2013) corrobora a percepção de Carolina: 

...em decorrência da atual sistemática de avaliação em vigor, observa-
se um efeito perverso da implantação do Ideb, ou seja: há um 
afunilamento curricular na educação básica, em virtude da 
supervalorização de leitura e matemática. Como somente essas áreas 
são utilizadas para se chegar ao Ideb, as escolas e os sistemas 
municipais e estaduais tendem a dar-lhes maior importância, em 
detrimento das outras que compõem o projeto curricular, como artes, 
ciências, história etc.(RONCA, 2013, p. 82) 

 
Quando Carolina descreve os trabalhos realizados a partir dos projetos 

institucionais, aparecem ações que articulam diferentes sujeitos e saberes. Como, 

por exemplo, na seguinte descrição:  

 
Vieram três jovens de Angola que moram perto da casa da professora de D.A. , que 
faz o trabalho do terceiro ano (no projeto institucional estão estudando o país 
Angola), que tem uma aluna de D.A e ela trouxe esses jovens, as crianças também 
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preparam a entrevista, eu participei dessa entrevista e fizeram várias perguntas do 
que eles ouviram, do que eles leram, do que eles pesquisaram. 
 

Apesar de não ter sido descrito pela gestora, supomos que o projeto 

institucional propicia, além do acesso a espaços e sujeitos que estão fora da escola, 

a integração entre o conteúdo das diferentes disciplinas. 

A visão e posicionamento relatados pela diretora demonstram sua 

convergência com a perspectiva da Educação Integral que vimos afirmando, além 

disso, responde ao Artigo 37 da resolução CNE/CEB 7/2010, na qual o Conselho 

Nacional de Educação se refere à proposta educacional da escola de tempo integral: 

 ...promoverá a ampliação de tempos, espaços e oportunidades 
educativas e o compartilhamento da tarefa de educar e cuidar entre os 
profissionais da escola e de outras áreas, as famílias e outros atores 
sociais, sob a coordenação da escola e de seus professores, visando 
alcançar a melhoria da qualidade da aprendizagem e da convivência 
social e diminuir as diferenças de acesso ao conhecimento e aos bens 
culturais, em especial entre as populações socialmente mais 
vulneráveis. (BRASIL, 2010, p.10) 

 
A indicação de que a escola deve contribuir para diminuir as diferenças de 

acesso ao conhecimento e aos bens culturais também aparece no discurso da 

diretora. Segundo ela, a escola deve ampliar o repertório dos alunos para além do 

currículo regular. Ela afirma que a instituição escolar é a responsável por essa 

ampliação, o que sugere uma visão integrada entre Programa e escola, o Tempo de 

Escola poderia ser visto como uma ação da própria escola para oferecer atividades 

diversificadas. 

 
Eu acho que a escola tem obrigatoriedade de ampliar esse universo, a gente sabe o 
que eles ouvem em casa a gente tem que respeitar, porém a escola não pode 
reproduzir, ela tem que ampliar isso, você dá o grande repertório para a criança para 
depois ela selecionar aquilo que ela gosta. 
 

Ao mesmo tempo em que sua visão indica que o Programa poderia ser uma 

ação da própria escola, no seu discurso fica evidente que a prática se dá a partir de 

dois momentos distintos, por exemplo: Todo projeto que se faz nessa escola a gente 

pensa como que o Tempo de Escola pode contribuir, como eles podem nos 

subsidiar. Essa afirmação aponta que o Programa ainda é uma instância separada, 

que se articula, agrega, mas não é a escola. 
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A própria forma como se refere aos dois grupos indica a separação entre os 

dois momentos e profissionais das duas instituições. Ao se referir à escola, a 

diretora está falando dos professores e, ao se referir ao Tempo de Escola, está 

falando dos educadores sociais e outros profissionais da ONG. Se ela entende o 

Tempo de Escola como parte integrante da escola, poderia se referir a eles como 

escola também.  

É importante frisar que, mesmo com esta visão de duas instâncias diferentes, 

percebemos na sua fala que há articulação entre os dois grupos de profissionais, e a 

responsabilidade pelas crianças é compartilhada entre as duas instituições. 

  Outra questão que se relaciona com o quanto ONG e escola estão integradas 

ou articuladas é o fato de que os educadores sociais participam do HTPC apenas 

uma vez por mês. Esse fato é muito importante e, provavelmente, traz benefícios 

para a articulação entre os dois grupos, porém, para estabelecer uma integração 

maior faria sentido que a participação dos educadores sociais tivesse a mesma 

frequência que a dos professores, afinal eles estão quatro dias da semana com os 

alunos da escola. 

Ainda sobre a categoria Articulação entre o turno regular e o Tempo de 

Escola, aparece o posicionamento de Carolina em relação a uma nova proposta do 

Programa Tempo de Escola, na qual, a partir de 2013, os educadores sociais 

passaram a desenvolver oficinas com algumas turmas do período regular. Essa 

proposta é avaliada positivamente por Carolina. Segundo ela, a estratégia permitiu 

que a relação entre os profissionais da escola e da ONG se estreitasse mais, e que 

os professores conhecessem melhor o trabalho e as propostas do Tempo de Escola, 

permitindo uma boa articulação do trabalho. 

 
Em 2012, com a entrada deste educador na sala de aula [oficinas no período 
regular], a relação estreitou mais, eles acabaram conhecendo melhor o trabalho e as 
propostas, então eu falo que tem uma boa articulação do trabalho. 
 

Zanchett e Loss (2012), em artigo que pretende discutir o currículo na jornada 

ampliada, validam a importância de propostas similares ao Programa Tempo de 

Escola: 

É preciso realizar a articulação de outros setores: os atores sociais, as 
metodologias de trabalho, novos olhares nos currículos e na prática 
pedagógica, possibilitando oportunidades e uma nova visão de tempos 
e espaços. (ZANCHETT e LOSS, 2012, p. 338) 
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 A diretora explicita a consideração pela veracidade dos diferentes saberes: 
 
A escola trabalha com parceiros que não precisa necessariamente ser professor, 
quando você coloca educador [social], você amplia muito e cada um vai abrindo a 
bagagem de conhecimento que tem, vai compartilhando, socializando.  
 

Ou seja, cada pessoa tem conhecimentos que merecem ser compartilhados e 

socializados. Essa visão é importante para uma gestora e educadora de uma escola 

que pretende trabalhar na perspectiva da Educação Integral. A valorização dos 

diferentes saberes é um pressuposto essencial para abrir de fato a escola para 

outros atores e instituições. 

 
Articulação e integração com comunidade e território 
 

Quando Carolina relata as ações da escola que envolvem os pais, como 

inauguração da quadra, festas e reuniões, fica evidente a importância que ela atribui 

aos pais se sentirem pertencentes à escola, que usufruam de seus espaços e se 

sintam felizes. 

 
A quadra foi inaugurada ... eu falei essa quadra é para vocês, para fazer atividades 
recreativas, esportivas e de lazer.  
Você via o sorriso das crianças, você via o apoio dos pais... 
 

No entanto, o relato da entrevistada não revela situações mais contínuas de 

participação. Apesar da importância que ela atribui à boa relação com os pais, os 

momentos de envolvimento são pontuais. Não foram descritas ocasiões de consulta 

e decisões coletivas com as famílias e comunidade. Quando afirmamos a 

importância da articulação com a comunidade, estamos propondo uma ampliação 

para além de convites para festas e contribuições em momentos de celebração. 

Essas situações também são importantes, mas não serão suficientes para promover 

uma relação mais compartilhada dos encaminhamentos em relação à escola. 

Outra questão refere-se à importância de dar retorno para os pais sobre o 

período em que seus filhos estão no Programa. O procedimento anterior da escola 

era realizar reuniões relativas ao período regular, e ela decidiu fazer, também, uma 

reunião para atender os pais com filhos no Tempo de Escola. Nesse momento, 

participam os educadores sociais, ela afirma que os pais têm que ter contato com 

esses educadores... o que meu filho faz quando fica no contraturno? Essa 

passagem demonstra o acolhimento e reconhecimento dado por ela para os pais 
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dos estudantes da escola e que ela assume o Programa como uma ação que 

precisa ser cuidada pela equipe gestora. 

A descrição de como acontecem os projetos institucionais nos permite 

compreender o envolvimento da comunidade nas ações desenvolvidas. Por 

exemplo, quando são entrevistados alguns angolanos que vivem próximo a uma das 

professoras, quando está sendo planejada a apresentação de talentos da 

comunidade para o evento de finalização do projeto. Assim como quando ela 

justifica a importância de envolver os pais nos projetos institucionais: 

 
É um projeto que envolve todas as modalidades, neste ano foi infantil, fundamental e 
a EJA, do tempo de escola então foi bem articulado até porque nós sabemos que os 
pais sentem falta daquelas festas tradicionais da nossa época, festas juninas, onde 
se abria a escola para os pais poderem apreciar, fotografar, isso faz parte da cultura, 
ou seja, o que aconteceu: o Tempo de Escola não tem mais aquela festa junina nos 
moldes tradicionais, porém a gente tem que colocar alguma coisa no lugar, algo que 
seja desenvolvido durante o ano dos alunos e algo que tenha significado para as 
crianças. 
 

Nesse sentido, podemos afirmar que a equipe escolar se mostra aberta para 

a participação de outros atores no cotidiano da escola e que há ações que 

promovem esse envolvimento e participação da comunidade, ainda que de maneira 

pontual. 

 

Reorganização de tempos e espaços 
 
A partir do relato de Carolina, apreendemos que a escola está permeada pelo 

Programa Tempo de Escola. Segundo ela, houve um acolhimento por parte dos 

profissionais da escola, o que ela descreve como um abraço coletivo. E esse 

acolhimento tem impacto na organização dos tempos e espaços: as crianças 

circulam pela escola o dia todo, os educadores sociais participam do HTPC uma vez 

por mês, as oficinas e as aulas são planejadas a partir do projeto institucional e 

também há oficinas acontecendo com os alunos da escola no período regular. 

Podemos compreender a estratégia, citada anteriormente, de realizar oficinas 

com algumas turmas no período regular como um efeito do Tempo de Escola nos 

tempos e espaços da escola. Além da implicação direta de ter atividades diferentes 

daquelas previstas pelo currículo regular, essa proposta trouxe, segundo relato da 

entrevistada, a demanda de que professores e educadores sociais realizassem 
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planejamentos conjuntos, pois as oficinas deveriam estar articuladas ao currículo 

trabalhado com a turma regular. Esta experiência também trouxe maior aproximação 

entre os professores e educadores sociais, como ressaltado em fala citada 

anteriormente: 

 
Em 2012, com a entrada deste educador na sala de aula, a relação estreitou mais, 
eles acabaram conhecendo melhor o trabalho e as propostas, então, eu falo que tem 
uma boa articulação do trabalho. 
 

Há uma parceria com a Igreja próxima à escola para a utilização de seu 

espaço para a realização das oficinas do Tempo de Escola. Percebe-se que o uso 

dos espaços, dentro da escola, foi ampliado depois da implantação do Programa. 

Porém, não houve relato de deslocamentos para além do salão da Igreja, não foram 

explicitadas situações de apropriação do território no próprio bairro e nem em outros 

espaços da cidade. Não houve problematização da entrevistada sobre a pertinência 

ou não do uso da Igreja como o único espaço extensivo da escola. Ponderamos que 

este é um ponto que pode trazer discordâncias se considerarmos que as crianças e 

os pais seguem diferentes religiões ou até nenhuma. 

A gestora aponta uma questão relacionada ao uso de espaços. Ela afirma que 

a escola não tem a infraestrutura ideal para o desenvolvimento da Educação 

Integral, indicando que há uma relação importante entre as condições de 

infraestrutura e a realização de um trabalho com qualidade. Essa questão aparece 

na seguinte fala: 

 
...aqui, só falta realmente uma escola nova, com mais espaço pra gente oferecer 
condições melhores de instalações para as crianças. 
 

Sua preocupação encontra respaldo em parecer do Conselho Nacional de 

Educação, no § 4º, Artigo 37, resolução CNE/CEB 7/2010: 

Os órgãos executivos e normativos da União e dos sistemas estaduais 
e municipais de educação assegurarão que o atendimento dos alunos 
na escola de tempo integral possua infraestrutura adequada e pessoal 
qualificado, além do que esse atendimento terá caráter obrigatório e 
será passível de avaliação em cada escola. (BRASIL, 2010, p.11) 

 
Ainda em relação à falta de espaços adequados para o desenvolvimento do 

Programa, a gestora apontou outra dificuldade: 
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A gente improvisa, a gente não tem uma sala pra usar para o tempo de escola, não 
tem sala para fazer atividade, tanto que a gente usa a igreja como sendo um espaço 
físico extensivo da escola. 
 

Nessa passagem é importante destacar a questão do improviso, que no 

sentido apresentado por ela não deveria ser um atributo da educação pública. É 

preciso esclarecer que improviso frente a questões inesperadas é necessário e 

importante, em qualquer instituição, porém, não pode ser algo contínuo e que 

prejudique a qualidade da educação oferecida. Outra diferenciação indispensável é 

que um trabalho mais solto, com maior liberdade em relação ao que está pré-

definido pelo currículo da escola, como fazem as ONGs, não deveria acontecer sem 

planejamento, muito menos compreendido como improviso. A educação oferecida 

pelo Estado não pode ser um improviso. Por outro lado, uma maior flexibilidade nas 

formas de trabalhar os conteúdos curriculares poderia, sim, ser experimentada pela 

escola pública. 

O acolhimento dos profissionais do Tempo de Escola, como se fossem 

funcionários da escola, é um indício da abertura que a gestão da escola tem em 

relação à parceria estabelecida com a ONG. Esse acolhimento é demonstrado pelo 

relato de que há de fato uma integração entre professores e educadores sociais. 

 
A gente não tem problema de relacionamento entre todos os funcionários do tempo 
de escola, ao contrário, eles fazem, sim, parte do quadro de funcionários. 
 
 
Efeito do Tempo de Escola na prática pedagógica do professor regular 

 
A questão do impacto do Programa Tempo de Escola na atuação do 

professor do período regular aparece de maneira geral e superficial, não há 

detalhamento do que e como mudou. Essa ausência pode indicar que a mudança na 

prática pedagógica do professor regular não tem sido o foco da equipe gestora. O 

problema de não se trabalhar com essa intenção é a possibilidade de se criarem 

dois mundos distintos dentro da escola, o turno regular e o Tempo de Escola. 

Percebemos no discurso da gestora uma fala que parece ser uma justificativa 

de por que o professor não muda sua forma de atuar e não amplia o conteúdo 

trabalhado. 

 
No contraturno, ele [aluno] vai ter uma atividade que não vai ter no regular, pela 
própria gama de conteúdos que o professor muitas vezes tem que dar conta. 
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É um discurso comum nas escolas, que o professor tem que trabalhar tantos 

conteúdos que não tem tempo, nem condições, para mudar a sua prática ou 

trabalhar com outras áreas do conhecimento. Essa justificativa não se aplica se 

estivermos falando de trabalhar com os conteúdos de uma forma mais articulada, e 

não de incluir novos (ponderando que nesta experiência a ampliação dos conteúdos 

acontece nas oficinas do Tempo de Escola), assim como promover situações de 

aprendizagem mais diversificadas do que apenas aulas expositivas. Considerando 

que a quantidade de conteúdos que o professor precisa trabalhar com os alunos não 

o impediria de experimentar novas formas de desenvolver esses mesmos 

conteúdos, acreditamos que a dificuldade está em apostar que mudanças na sala de 

aula poderiam alcançar os resultados de aprendizagem pelos quais os professores 

são tão cobrados. 

A divisão dos trabalhos em turno e contraturno, escola e ONG, como já 

dissemos, traz uma mensagem de que a mudança está com mais força no tempo 

que é ampliado e sob responsabilidade de novos atores, os educadores sociais. Na 

perspectiva que vimos defendendo, a mudança deveria acontecer na escola como 

um todo. Não estamos indicando que não seja possível essa mudança no modelo de 

Educação Integral que envolve a parceria entre escolas e ONGs, porém, evidencia o 

desafio de investir também no trabalho desenvolvido no turno regular. Não basta que 

a ONG desenvolva um trabalho de qualidade e articulado com o conteúdo curricular 

no contraturno se não houver mudanças na forma como os professores abordam os 

mesmos conteúdos no período regular. 

A participação dos educadores sociais e coordenador de programa no HTPC 

pode ser um indicativo de mudanças no trabalho do professor, ao menos no seu 

planejamento. 
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Considerações finais 

 

A concepção de educação dos quatro profissionais entrevistados se mostrou 

convergente com os fundamentos escolhidos para explicitar a perspectiva de 

Educação Integral defendida neste trabalho: integralidade do sujeito contemplado 

em todas as suas dimensões; reorganização de tempos e espaços; proposta 

curricular integrada e ampliada; articulação e integração com comunidade e 

território. Os discursos revelaram uma visão de homem na qual o sujeito é 

compreendido em sua totalidade, conforme define Freire: É como uma totalidade – 

razão, sentimentos, emoções, desejos – que meu corpo consciente do mundo e de 

mim capta o mundo a que se intenciona. (FREIRE, apud HENZ, 2012, p. 89) 

Em relação à proposta pedagógica do Programa Tempo de Escola, 

encontramos objetivos comuns à perspectiva da Educação Integral, entre eles: 

oportunizar experiências educativas por meio do uso de diversas linguagens e 

considerar as diversas dimensões do ser humano no processo educativo: afetiva, 

cultural, física, ética, intelectual e lúdica. A escolha dos campos temáticos teve como 

referência a ampliação do repertório de competências e habilidades dos alunos, 

assim como sua capacidade de conviver em grupo e participar na vida pública. 

Ainda essa escolha teve como eixos norteadores o desenvolvimento de 

aprendizagens ligadas a atitudes e valores e a inclusão de saberes da família e da 

comunidade. Todas essas premissas dialogam com os fundamentos da Educação 

Integral. 

Nas entrevistas realizadas, tivemos indicações de que o Programa Tempo de 

Escola consegue realizar um trabalho articulado com o período regular, apesar de os 

discursos apontarem desafios para concretizar a plena integração entre o trabalho 

desenvolvido pelas duas equipes. A possibilidade de articulação se deve, em grande 

parte, à gestão desse Programa que promove situações e condições para que isso 

aconteça. Foram relatadas algumas dessas estratégias, entre elas: participação dos 

educadores sociais no HTPC da escola uma vez ao mês (isso ocorre em uma das 

escolas que entrevistamos); realização de oficinas pelos educadores sociais no 

período regular; reuniões com pais dos alunos do Tempo de Escola e alocação de 

um profissional que tem como responsabilidade promover a articulação entre esses 

dois momentos: o coordenador de programa. 
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Em relação ao investimento na articulação entre o período regular e o 

Programa Tempo de Escola, ressaltamos uma das estratégias da gestão da SME: a 

existência da função do coordenador de programa. No documento da SME sobre o 

Programa, encontramos a descrição do foco da formação desse profissional que 

indica qual é o objetivo de sua atuação: 

Fazem parte dos momentos específicos de formação desses agentes 
questões como a identificação de potencialidades e especificidades de 
cada território, a importância e as possibilidades de articulação entre 
família, comunidade e escola, estratégias de planejamento, registro, 
apoio e acompanhamento das oficinas e do trabalho de educadores 
sociais e agentes de apoio. (ALVES JUNIOR, 2011, p. 44) 

 

Noam (2006) em artigo sobre a conexão entre as escolas e os programas de 

pós-turno, afirma a importância de se definir um profissional para promover a 

integração interpessoal e curricular entre o programa e a escola. No caso de SBC, 

seria o papel do coordenador de programa, decisão que nos parece muito acertada 

e que tem trazido grandes contribuições para o desenvolvimento do trabalho. 

A equipe do Programa realiza um trabalho articulado com a equipe escolar, 

inclusive os profissionais entrevistados chegam a dizer que ele faz parte da escola. 

Porém, os mesmos discursos se referem à escola, quando falam dos profissionais 

da rede, e ao Programa, quando falam dos profissionais contratados pela ONG. A 

questão que se coloca em relação a essa constatação é de que existem dois 

momentos distintos no período em que o aluno fica na escola: período regular 

(descrito pelos entrevistados como escola) e o contraturno (Tempo de Escola). O 

desafio de tornar todo o período de permanência do aluno na escola mais orgânico 

está relacionado ao fato de que as oficinas acontecem em período oposto ao 

regular; os profissionais do Programa são contratados e geridos pela ONG; e 

trabalham com outra perspectiva pedagógica (oficinas). Aqui estamos diferenciando 

dois momentos que se articulam, como é o caso do Programa Tempo de Escola, 

com a possibilidade de um trabalho orgânico no qual as horas que o aluno fica na 

escola seriam permeadas continuamente pelo que esses dois momentos 

representam: saber acadêmico e saber da comunidade; aulas expositivas e uso de 

diversas linguagens; professores e educadores sociais; circulação e apropriação do 

território; trabalho com valores e ética. A Educação Integral, na perspectiva 
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apresentada neste trabalho, se propõe a mudar a escola como um todo e não 

apenas o momento do contraturno. 

Nesse sentido, acreditamos que é um desafio concretizar uma educação com 

uma proposta pedagógica integrada quando temos duas instituições distintas 

responsáveis por essa educação. A parceria entre escola e ONG tem aspectos 

muito importantes como a ampliação de repertório cultural e inclusão de outros 

sujeitos na educação das crianças, que trazem em sua experiência profissional, na 

maioria das vezes, uma relação mais próxima com as crianças, na qual há mais 

espaço para a escuta, o acolhimento e a consideração por suas realidades na 

escolha dos temas desenvolvidos. Tudo isso, segundo Gustavo, um dos 

entrevistados, contribui para mudar a relação que a criança tem com a escola, 

fazendo-a perceber que a aprendizagem pode ter sentido na sua vida, assim como 

propiciar sua relação de pertencimento à escola. 

Noam (2006) também aponta para as razões pelas quais um programa pós-

escola estabelece relações com as crianças e suas famílias de maneira diferente do 

que faz a escola. Estamos compreendendo o Tempo de Escola como um programa 

pós-escola, conforme terminologia adotada por Noam: 

Programas pós-escola, devido a sua informalidade, permitem o 
desenvolvimento de relações profundas e flexíveis entre a criança e o 
adulto, podem convidar as famílias e a comunidade para participar da 
programação e têm a capacidade de estabelecer a conexão com a 
escola. Logo, eles têm o potencial para funcionar como um ambiente 
essencial, interligando os múltiplos mundos das crianças (NOAM, p.32)  

 

As considerações de Noam são pertinentes e indicam uma das razões pelas 

quais tem se optado por promover a parceria entre ONG e escola nos programas de 

Educação Integral. Porém, consideramos importante ressaltar que é preciso investir 

para que essa parceria com a ONG seja uma maneira de transformar todo o período 

escolar, que o acolhimento dos alunos e o acesso a um trabalho mais diversificado 

não aconteça apenas no momento do contraturno. Por que o período regular não 

poderia promover essas interações e se tornar também um espaço de acolhimento? 

A intenção do Programa Tempo de Escola é de que essa parceria contribua para 

que a escola se torne mais aberta e que as ONGs também se alimentem dos 

saberes escolares: 

As práticas típicas do universo escolar contribuem para atuação dos 
profissionais e educadores que atuam nas ONGs. O educador social, 
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como representante das organizações sociais, se apropria de hábitos já 
incorporados ao cotidiano escolar, passa a relacionar o planejamento 
de suas atividades ao currículo escolar, ... Como resultado, a escola 
reforça a sua possibilidade de interagir com a cultura local, ganha em 
leveza ao ampliar a esfera de seu currículo, abre suas portas para os 
saberes comunitários e passa a reconhecer os educadores sociais 
como atores essenciais na formação dos estudantes. É a ideia do 
distinto complementar. (ALVES JUNIOR, 2011, p. 15) 

 

É preciso que haja investimento em condições que propiciem essa troca entre 

as duas instituições, e para que isso aconteça, seria necessário garantir espaços de 

planejamento coletivo em que as duas equipes se encontrem, além de realizar 

formação continuada dos professores com esse objetivo. Das duas escolas que 

participaram da entrevista, apenas uma consegue reunir os dois grupos de 

profissionais para realizar esse planejamento coletivo, na outra a articulação fica por 

conta das coordenadoras. O período regular não pode continuar trabalhando da 

mesma maneira que fazia antes do Programa Tempo de Escola, pois assim a 

experiência da SME estará ratificando a existência de dois tempos dentro da escola. 

Considerando o momento atual de implantação de novas políticas de 

Educação Integral nas redes públicas brasileiras, no qual estão sendo propostos 

diversos desenhos de ampliação de jornada (extensão do período regular dentro 

da escola - aumento do tempo das atividades que já eram realizadas na escola; 

extensão do período regular com atividades dentro e fora da escola – inclusão 

de atividades diversificadas, mesclando com as aulas regulares; ampliação da 

jornada com atividades no contraturno dentro ou fora da escola - parcerias com 

ONGs ou com outros espaços públicos e privados), é importante identificar os 

desafios que se apresentam para essas diferentes experiências. Um dos pontos da 

discussão sobre o desenho de parcerias com ONGs, implantado em São Bernardo 

do Campo, é o desafio de promover a integração entre duas instituições com 

culturas e histórias distintas, pois não se quer transformar a ONG em escola e nem a 

escola em uma ONG. Ainda verificamos que em São Bernardo do Campo existe 

uma articulação importante entre essas duas instituições, mas que diante do exposto 

requer investimento em alguns aspectos para que se efetive integralmente. 

Nesse sentido, há na política de Educação Integral de São Bernardo do 

Campo alguns investimentos que indicam uma intenção de alcançar um desenho em 
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que todo o período que a criança está na escola seja transformado, como por 

exemplo, as oficinas que acontecem no período regular. 

 A Secretaria Municipal de Educação propôs, em 2011, uma alteração no 

funcionamento do Programa: os educadores sociais passaram a usar uma parte de 

sua carga horária para desenvolver oficinas com algumas turmas do regular no início 

e no final do dia, além de continuar a realizar as oficinas no contraturno com os 

alunos que participam do Tempo de Escola. Os entrevistados consideram que essa 

estratégia contribuiu muito para que os professores conhecessem e valorizassem o 

trabalho dos educadores sociais. A indicação é que essas oficinas trabalhem de 

maneira articulada com os conteúdos que a turma está desenvolvendo. Essa 

proposta é um incentivo para que professores e educadores sociais exercitem o 

planejamento conjunto. 

A realização de um trabalho na perspectiva da Educação Integral com os 

alunos no período regular é uma possibilidade de impactar a atuação dos 

professores, no sentido de promover mudanças na maneira fragmentada como o 

conhecimento é trabalhado na maioria das escolas. Arroyo (2011), em livro que 

discute o currículo das escolas públicas brasileiras, afirma que a forma como a 

escola está organizada precisa ser revista, para promover uma formação plena para 

seus alunos. 

É preciso nos convencer de que a inadequação dessa organização à 
especificidade desses tempos de formação e de aprendizagem é o 
maior responsável de tantos percursos truncados e negados. Enquanto 
não mexermos nessa organização, nesse ordenamento e nessa 
estrutura o direito à educação das infâncias de 6-10 anos e até dos 
adolescentes continuará ameaçado. (...) Seremos obrigados a inventar 
algo que não temos, uma organização e uma estrutura específica que 
respeite, não violente os processos de formação, socialização, 
desenvolvimento pleno, de aprendizagens próprios do tempo humano, 
social, cultural, identitário da infância. Uma tarefa nada fácil, mas 
imprescindível. (ARROYO, 2011, p.191) 

 

Outro aspecto que poderia ser o eixo da articulação entre o período regular e 

o Tempo de Escola é a perspectiva de promover um currículo integrado. Diversos 

autores, Arroyo (2011), Morin (2011), Sacristán e Pérez Gómez (2000) e Santomé 

(1998), dialogam com a necessidade de rever a maneira fragmentada e hierárquica 

que os conteúdos assumem nos currículos escolares.  
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O documento da SME sobre o Programa Tempo de Escola afirma que este 

tem como objetivo ampliar as aprendizagens e agregar outros saberes da 

comunidade.  

O Programa Tempo de Escola tem como objetivo ampliar 
progressivamente o tempo de permanência do aluno na escola, 
promovendo o contato com possibilidades de aprendizagens sobre a 
cultura, o esporte, a arte, a dança, a diversidade, enaltecendo a cultura 
popular brasileira, produzindo conhecimentos e compartilhando-os, 
agregando outros saberes já presentes nas comunidades e 
aproximando-os, promovendo novas leituras e interpretações do 
mundo. (ALVES JUNIOR, 2011, p. 3) 

 

Esses objetivos têm relação direta com o currículo que é trabalhado nas 

escolas, pois para ampliar as aprendizagens, envolver as diversas áreas e 

linguagens e agregar os saberes da comunidade é necessário se voltar para o 

currículo. E, por sua vez, a relação que se estabelece com o conhecimento também 

se relaciona com a visão de homem e de mundo, portanto, em uma concepção de 

educação que considera que as pessoas aprendem com o corpo inteiro, 

sentimentos, emoções e mente crítica, é essencial que a escola trabalhe de maneira 

a contemplar todas as dimensões dos sujeitos (FREIRE 1993) e considere a 

complexidade da realidade para promover a aprendizagem. Morin (2011) descreve o 

impacto de uma visão fragmentada da realidade sobre a relação com o 

conhecimento: 

Desse modo, as realidades globais e complexas fragmentam-se; o 
humano desloca-se; sua dimensão biológica, inclusive o cérebro, é 
encerrada nos departamentos de biologia; suas dimensões psíquica, 
social, religiosa e econômica são, ao mesmo tempo, relegadas e 
separadas umas das outras nos departamentos de ciências humanas; 
seus caracteres subjetivos, existenciais, poéticos encontram-se 
confinados nos departamentos de literatura e poesia. A filosofia, que é 
por natureza a reflexão sobre qualquer problema humano, torna-se, por 
sua vez, um campo fechado em si mesmo. (MORIN, p.37) 

  

Além da questão da divisão do conhecimento em disciplinas que não são 

trabalhadas de maneira articulada, Santomé (1998) também questiona a maneira 

como a escola organiza os processos de aprendizagem: 

No trabalho cotidiano, nas salas de aula não têm porque existir de 
maneira visível áreas do conhecimento e experiências puras, pois, por 
exemplo, qualquer experiência científica tem dimensões sociais, 
estéticas, linguísticas, matemáticas... Embora algumas áreas possam 
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ser identificadas mais claramente com campos do conhecimento muito 
específicos, isso não obriga a parcelá-las mediante o horário, por 
exemplo. Hoje em dia isto é frequente nos esquemas de organização 
por disciplinas, nos quais as cada cinquenta minutos, mais ou menos, 
ocorre uma mudança de disciplina, núcleo de interesse e mesmo figura 
docente. (SANTOMÉ, p.125) 

  

Nesse sentido, a proposta de oficinas do Programa Tempo de Escola é uma 

possibilidade para desenvolver um trabalho que rompe com a organização em aulas 

de 50 minutos, que abordam apenas uma disciplina, como se não houvesse relação 

entre elas. As oficinas permitem, como relatado pelos entrevistados, trabalhar os 

conteúdos do currículo por meio de diversas linguagens em um tempo maior, por 

exemplo, quando o educador social trabalha questões do corpo e do movimento com 

a capoeira e articula o significado e história dessa luta ao conteúdo do projeto 

institucional da escola sobre países africanos. Entendemos que esta seria uma 

oportunidade para promover maior integração entre as áreas do conhecimento 

também dentro da sala de aula, no período regular. 

Vale ponderar que, ao se pensar em novas possibilidades e arranjos para a 

organização escolar, em relação aos tempos e conteúdos, há diferença entre os 

anos iniciais do Ensino Fundamental (E.F.), no qual um professor polivalente leciona 

em todas as áreas de conhecimento do currículo, e os anos finais do E.F., em que 

há professores especialistas para cada disciplina. Nitidamente, os anos finais são 

um desafio maior, pois para esse segmento é preciso avançar em como os 

professores com formação inicial em uma determinada disciplina podem fazer um 

trabalho que promova a integração entre as áreas do conhecimento.  

Em texto que aborda quais são os conteúdos do ensino, Sacristán (2000) 

ressalta um dos pontos que ele considera essenciais para o currículo comum: 

Esta condição integral do currículo tem consequências decisivas para 
se pensar, planejar, desenvolver e avaliar os currículos. Se o papel 
socializador da educação obrigatória é total, atinge toda a 
personalidade e não consiste apenas em transmitir conhecimentos, o 
currículo tenderá a ser também totalizador nos aspectos que diz cobrir 
– suas áreas – e nas condições e meios de desenvolvimento. Seus 
conteúdos não são apenas os que entram dentro da concepção 
tradicional acadêmica: resumos de conhecimentos pertencentes às 
áreas ou disciplinas clássicas nas quais os especialistas elaboraram e 
classificaram o saber pertencente à “alta cultura”. (SACRISTÁN, p.175) 
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Corroboramos a afirmação do autor de que há outros conteúdos para além 

das disciplinas clássicas que podem ser contemplados pelo currículo, como por 

exemplo, corpo e movimento; valores e ética; participação cidadã; sustentabilidade 

ambiental; arte e cultura; tecnologias digitais, entre outras, assim como Freire (1996) 

afirma que a escola deve: 

...não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os 
das classes populares, chegam a ela - saberes socialmente 
construídos na prática comunitária - mas também, (...) discutir com os 
alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o 
ensino dos conteúdos. (p. 33) 

  

Promover a articulação entre os saberes socialmente construídos na prática 

comunitária e os conteúdos das disciplinas é uma tarefa que está prevista na LDB, 

conforme indicação das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação 

Básica, sobre princípios e objetivos curriculares gerais: 

A LDB definiu princípios e objetivos curriculares gerais para o Ensino 
Fundamental e Médio, sob os aspectos: 
I – duração: anos, dias letivos e carga horária mínimos; 
II – uma base nacional comum; 
III – uma parte diversificada. 
 
Entende-se por base nacional comum, na Educação Básica, os 
conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos 
nas políticas públicas e que são gerados nas instituições produtoras do 
conhecimento científico e tecnológico; no mundo do trabalho; no 
desenvolvimento das linguagens; nas atividades desportivas e 
corporais; na produção artística; nas formas diversas e exercício da 
cidadania; nos movimentos sociais, definidos no texto dessa Lei, 
artigos 26 e 3315, que assim se traduzem: 
I – na Língua Portuguesa; 
II – na Matemática; 
III – no conhecimento do mundo físico, natural, da realidade social e 
política, especialmente do Brasil, incluindo-se o estudo da História e 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena; 
IV – na Arte em suas diferentes formas de expressão, incluindo-se a 
música; 
V – na Educação Física; 
VI – no Ensino Religioso. (BRASIL, 2013, p. 31 e 32) 

 

A parte diversificada enriquece e complementa a base nacional 
comum, prevendo o estudo das características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da comunidade escolar. 
Perpassa todos os tempos e espaços curriculares constituintes do 
Ensino Fundamental e do Médio, independentemente do ciclo da vida 
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no qual os sujeitos tenham acesso à escola. É organizada em temas 
gerais, em forma de áreas do conhecimento, disciplinas, eixos 
temáticos, selecionados pelos sistemas educativos e pela unidade 
escolar, colegiadamente, para serem desenvolvidos de forma 
transversal. A base nacional comum e a parte diversificada não podem 
se constituir em dois blocos distintos, com disciplinas específicas para 
cada uma dessas partes. (BRASIL, 2013, p. 32) 

 
 Está previsto e indicado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da 

Educação Básica e pela LDB que o currículo desenvolvido pelas escolas tenha 

espaço para conteúdos que se relacionem com a realidade e contexto da 

comunidade escolar. Também enfatizam a importância de que não sejam dois 

blocos distintos e que um complemente e enriqueça o outro. Essa proposição 

independe da duração da jornada, ou seja, escolas que atendem os alunos durante 

quatro horas também deveriam trabalhar nessa perspectiva. O que vemos na 

maioria das escolas é que essas questões que se referem à parte diversificada 

constam de suas diretrizes e PPPs, mas dificilmente acontecem na prática. Nesse 

sentido, o Programa Tempo de Escola responde ao conteúdo que estaria previsto na 

parte diversificada, o que é muito importante, porém é preciso avançar para que não 

se constituam em dois blocos distintos, com disciplinas específicas para cada uma 

dessas partes como orientam as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da 

Educação Básica. A inclusão dos saberes da comunidade em termos de currículo 

ainda é um desafio para as escolas. 

Outra questão que se coloca para o desenho de ampliação da jornada com 

atividades no contraturno, como é o Tempo de Escola, é a atuação do professor do 

período regular. O que encontramos, seja no documento da SME, seja nas 

entrevistas, é um grande investimento nos atores e nas atividades do Tempo de 

Escola e menos nos professores e nas aulas do período regular. As entrevistas 

apontam que os professores têm mais dificuldade para promover a ampliação da 

aprendizagem dos alunos, seja pelo uso de diferentes linguagens, seja pela 

ampliação do currículo, e os entrevistados não identificam muitas mudanças em sua 

atuação. No documento da SME, o professor é considerado como um dos atores do 

Programa, mas não foi envolvido no processo formativo que iniciou a implantação do 

Programa, apenas o gestor da escola foi incluído. 

Considerando que é essencial que toda a escola, independentemente do 

modelo adotado, trabalhe na perspectiva da Educação Integral, ressaltamos que o 
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impacto do Programa Tempo de Escola sobre a atuação do professor do período 

regular é um aspecto que deve ser investigado com maior aprofundamento e sobre o 

qual há de pesar maiores investimentos por parte da SME. Uma integração entre os 

saberes da escola, da família e da comunidade pressupõe que todos os espaços da 

escola estejam trabalhando dessa maneira. Assim, afirmamos novamente que o 

ideal seria ter a implantação de uma política de Educação Integral, na qual seria 

construída com toda a rede municipal uma “nova” concepção de educação que teria 

impacto direto em todos os profissionais responsáveis pelo trabalho educativo com 

as crianças. 

As hipóteses levantadas pelos entrevistados sobre por que os professores 

não conseguem trabalhar de maneira a contemplar a diversidade de linguagens e 

promover a articulação entre as áreas do conhecimento dizem respeito à pressão 

que recebem para apresentar resultados em um tempo determinado. Essa questão 

diz respeito a uma política de avaliação nacional e por isso dificilmente será 

superada apenas pela gestão municipal de educação. Apesar das limitações, há 

caminhos possíveis, como por exemplo, envolver os professores em um processo de 

formação que permita vivenciar situações de aprendizagem como as propostas 

pelas oficinas do Programa Tempo de Escola. 

Se, por um lado, os professores não conseguem trabalhar com todos os 

conteúdos que estão sob sua responsabilidade de maneira mais integrada e 

diversificada, por outro, os educadores sociais têm maior liberdade e flexibilidade 

para desenvolver as atividades e conseguem estabelecer uma relação mais próxima 

e significativa com os alunos. Essa visão de educador social presente no discurso 

dos entrevistados se aproxima do que UDE (2014) considerou em artigo que 

discorre sobre o Educador social e aponta a influência da educação popular 

proposta por Paulo Freire na atuação desses profissionais:  

Evidenciou-se a contribuição da “Pedagogia da Presença” por meio da 
presença solidária do educador junto aos educandos nos seus distintos 
momentos existenciais como possibilidade de escuta para a 
reconstrução dos seus projetos de vida, seja nas ruas ou oficinas 
pedagógicas, diferentemente do “pedagogo de gabinete” das 
instituições tradicionais (SILVA, 2009, apud UDE, 2014, p.69) 

  

A profissão Educador social está identificada historicamente com o 

atendimento e proteção de pessoas em situação de risco e adolescentes em conflito 
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com a lei, conforme a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, instituída por 

portaria ministerial nº. 397, de 9 de outubro de 2002. No código 5.153 da CBO, que 

se refere aos Trabalhadores de atenção, defesa e proteção a pessoas em situação 

de risco e adolescentes em conflito com a lei, há o título 5.153-05 - Educador social, 

no qual estão contemplados: Arte educador, Educador de rua, Educador social de 

rua, Instrutor educacional, Orientador socioeducativo. 

Ainda assim, nota-se que há um avanço da sociedade em compreender a 

função educativa desse profissional em diversos espaços, para além da rua ou 

situações de risco, e a experiência do Programa Tempo de Escola é um exemplo 

disso ao trazê-lo para dentro da escola, compartilhando com o professor a 

responsabilidade pela educação dos alunos da rede municipal. 

No entanto, é preciso considerar a advertência que aponta para a dicotomia 

presente em experiências de Educação Integral feita por Coelho e Hora (2011): 

Contudo, em algumas experiências de ampliação da jornada escolar 
implantadas pelo Brasil, ao professor cabe o trabalho docente, 
identificado muitas vezes com uma prática tradicional, presa à 
verborragia e a atividades mecânicas e repetitivas; já aos sujeitos não-
docentes cabe o trabalho educativo, caracterizado como lúdico, 
participativo, compartilhado. Ao primeiro – ao docente – pertencem as 
atividades identificadas como do currículo prescrito, ou seja, as que se 
fundam nos conteúdos historicamente construídos; aos segundos, 
agregam-se as atividades complementares, diversificadas, ou como as 
denominem – aquelas que promovem a auto-estima do aluno. 
(COELHO e HORA, p.11) 

 

Apesar de estar presente em muitas experiências de Educação Integral, essa 

dicotomia entre a prática tradicional e a prática informal não contribui para efetivar 

um trabalho integrado e que contemple o sujeito em sua integralidade, como prevê a 

perspectiva da Educação Integral. Nesse sentido, reforçamos a importância de 

promover a integração entre esses dois grupos de profissionais para concretizar um 

trabalho mais orgânico, para a qual pesará o desafio de integrar, sem 

descaracterizar, dois grupos de profissionais com culturas e histórias diferentes, 

assim como entre as ONGs e as escolas. Esta questão também esbarra nas 

condições de trabalho e de contratação, ponto essencial para contribuir com a 

implantação de políticas públicas de Educação Integral, mas que não será 

aprofundado neste trabalho.  



125 
 

Diante do exposto acima, outro estudo futuro que este trabalho nos permitiu 

identificar como necessário para o avanço da discussão a respeito da Educação 

Integral é sobre a inclusão de educadores sociais como responsáveis pelo trabalho 

educativo nas escolas. 

Outra questão comum no discurso dos entrevistados é o pouco investimento 

no entorno da escola e do bairro como espaços potencialmente educativos, e na 

inclusão de sujeitos para contribuir com as atividades educativas e enriquecê-las. 

Como já dissemos anteriormente, é necessário considerar que realmente existem 

territórios muito vulneráveis e com pouca presença de equipamentos públicos, 

porém, um trabalho de Educação Integral precisa estar voltado para identificar as 

potencialidades do território. Além disso, dificilmente as pessoas que vivem no 

entorno da escola e as famílias dos alunos não têm possibilidades de contribuição. 

Sempre haverá histórias de vida, ocupações, costumes, enfim, culturas para serem 

envolvidas no processo educativo. 

Posicionamento que é corroborado por Sacristán (2000): 

Por comunidade educativa se entende a base social que rodeia a 
escola e na qual esta se insere e nela se destaca o papel primordial 
dos pais. (...) o sentido democrático que implica a descentralização 
supõe reverter o projeto educativo escolar para a comunidade à qual 
serve, que deve se apossar paulatinamente de seus destinos. (...) Os 
setores da comunidade não apenas devem conhecer o que se faz nas 
escolas, participar de sua gestão e na escolha de cargos diretivos por 
meio de seus representantes, mas também envolver-se também na 
atividade interna, resguardando a autonomia dos professores/as. 
(p.268) 
 

É importante considerar que a Educação Integral tem a oportunidade de 

promover a interface entre duas agências educativas que são a família e a escola, 

isso porque a expansão do horário leva também a uma expansão da função 

socializadora da escola. Szymanski (2007) descreve o papel que a escola e a família 

compartilham em relação à educação das crianças:  

O que ambas as instituições têm em comum é o fato de prepararem os 
membros jovens para sua inserção futura na sociedade e para o 
desempenho de funções que possibilitem a continuidade da vida social. 
Ambas desempenham um papel importante na formação do indivíduo e 
do futuro cidadão. (p. 98) 

 

Considerando a citação acima, reforçamos a importância de que o processo 

educativo envolva a comunidade e as famílias e que, ao ampliar a função 
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socializadora da escola, sejam contempladas as demandas dessas famílias e 

comunidade. Assim, aprimorar a integração com a comunidade e a apropriação do 

território se coloca como desafio para o Programa Tempo de Escola. A experiência 

relatada por uma das entrevistadas de envolver os pais em atividades do Programa, 

chamando-os para participar das oficinas junto com seus filhos, aponta para um 

caminho de como promover essa aproximação e integração. 

Outro aspecto sinalizado pelas entrevistas foi a importância da adequação de 

espaços para desenvolver um bom trabalho de Educação Integral. Na análise de 

uma das entrevistas, abordamos a questão de que a educação oferecida pelo 

Estado não pode ser um improviso. A decisão de uma secretaria de educação de 

implantar uma política ou um programa de educação integral deve estar ancorada 

em amplo diagnóstico de que sua rede tem condições para desenvolver a proposta. 

No caso do município de São Bernardo do Campo, a maioria das escolas da rede 

tem boas condições de infraestrutura e, mesmo assim, os entrevistados indicaram a 

necessidade de espaços mais adequados para o desenvolvimento do trabalho, o 

que reforça a importância da infraestrutura e dos espaços físicos para uma escola 

de Educação Integral. 

Se a intenção é mudar a proposta pedagógica e contemplar o sujeito na sua 

integralidade, os espaços também devem ser humanizados. É na interação com eles 

que a criança será estimulada para a aprendizagem. O projeto arquitetônico deveria 

estar integrado à proposta pedagógica e esse tem sido um desafio para a 

implantação de propostas de Educação Integral, pois muitas vezes são necessárias 

intervenções nos espaços da escola para adequá-los e as Secretarias não possuem 

recursos para as reformas. Este é mais um ponto que precisa ser encaminhado de 

maneira intersetorial, para buscar soluções possíveis e não deixar que a 

potencialidade das propostas pedagógicas se fragilize pela falta de espaços 

adequados. 

Em texto que discute os territórios da infância, Faria (2009) aborda a relação 

entre a Arquitetura e a Pedagogia e mostra o quanto o espaço reflete a concepção 

de educação na qual está inserido: 

O diálogo, quando, raramente, se dá, tem sido na velha base da 
pergunta-resposta, da forma-função. A resposta-forma arquitetônica à 
pergunta-função pedagógica. Seguindo códigos e legislações 
seculares, esses projetos resultam em espaços cuja pedagogia 
silenciosa, inscrita em suas paredes nos ensina a disciplina, a 
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segregação, o controle, a punição. E por isso não acolhem nem 
promovem a autonomia e a criatividade, as múltiplas linguagens, a 
curiosidade, o imprevisto e a liberdade das crianças e dos adultos. 
Além disso, não consideram, em seu programa, a presença da 
comunidade. (FARIA, 2009, p.95) 

 

Ao ampliar o tempo das crianças na escola, o espaço escolar assume um 

papel importante, pois pode dificultar ou facilitar um trabalho diferenciado. Não se 

deve confundir o trabalho mais livre, dinâmico e lúdico que a parceria com uma ONG 

traz, ou pode trazer, com situações de improviso por parte de educadores frente às 

condições precárias de infraestrutura. A apropriação dos espaços e a circulação pelo 

território é uma estratégia que contribui para que as aprendizagens tenham 

significado e promovam a efetivação da condição de cidadãos dos alunos e não 

como uma maneira de resolver os problemas de não ter ambientes apropriados. 

Assim, ressaltamos que a apropriação dos espaços da comunidade é importante 

para a proposta pedagógica e pode resolver, em parte, a questão da falta de 

ambientes para ampliar o atendimento. Porém não se deve perder de vista o 

investimento em espaços adequados, pois estes são condição necessária para 

desenvolver um processo educativo com qualidade e respeito pelos alunos e 

educadores. 

A questão da universalização do Programa Tempo de Escola na rede 

municipal de São Bernardo do Campo apareceu em uma das entrevistas e 

consideramos um tema pertinente para ser destacado nestas considerações finais.  

Essa questão é importante para a implantação de políticas de Educação Integral, 

pois orienta a expectativa do Programa em médio e longo prazo. 

Em um primeiro momento se faz necessário retomar a relação da Educação 

Integral com a desigualdade social já apresentada no Capítulo I deste trabalho. A 

Educação Integral é uma política pública que reconhece a importância das ações 

afirmativas para enfrentar a desigualdade social, pois considera que essa 

desigualdade restringe oportunidades e liberdades. (MOLL e LECLERC, 2012). 

A dívida histórica do Brasil em oferecer uma educação de qualidade – como 

qualidade entendemos uma série de variáveis, entre elas, a universalização, 

diversidade de oportunidades de aprendizagem, proposta pedagógica que 

contemple a realidade dos alunos e promova seu desenvolvimento integral, 

ampliação do tempo em atividades educativas – encontra possibilidade de ser 
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gradativamente sanada por meio da garantia de direitos sociais e, como direito, deve 

valer para todos os cidadãos.   

 Compreendemos a política pública de Educação Integral como uma ação do 

Estado para efetivar o direito à educação de qualidade: 

Nesse cenário, a formulação de uma proposta de ampliação da jornada 
escolar, associada à perspectiva de educação integral, ganha forças, 
sob o pressuposto da criação, ampliação e efetivação de direitos 
sociais, com consequência para a administração pública, em vista da 
correção de iniquidades sociais históricas. (MOLL e LECLERC, 2012, 
p.25) 

 

Nesse sentido, a universalização da Educação Integral deveria ser um dos 

objetivos das gestões públicas. Sabemos que os desafios para efetivar essa 

universalização são grandes e se referem a diversos setores das políticas públicas, 

por exemplo, recursos humanos e financeiros, infraestrutura, formação de 

profissionais, e outros. De qualquer forma, há que se manter esse objetivo e 

trabalhar de maneira a cumpri-lo em médio ou longo prazo.   O critério pelo qual 

muitas experiências de Educação Integral têm iniciado a ampliação da jornada é o 

de priorizar alunos e/ou escolas em situação de vulnerabilidade social. 

Consideramos que este é um ponto de partida coerente, mas que deve ser seguido 

de uma perspectiva de universalização.  

Essa questão é importante para que a política de Educação Integral não seja 

entendida como compensatória. Ela deve estar articulada com ações afirmativas e 

dessa maneira contribuir para diminuir a desigualdade social que priva tantos grupos 

do acesso a seus direitos sociais. As ações afirmativas, ao alcançarem seus 

objetivos de inclusão ou garantia de direitos de determinado grupo da população, 

deixarão de existir, pois terá sido alcançada uma transformação social que não mais 

promoverá a discriminação daquele grupo. Dessa maneira, a Educação Integral 

pretende contribuir para a diminuição da desigualdade social por meio da garantia 

do direito à educação de qualidade para todos, e a priorização para a população 

historicamente excluída ocorrerá apenas em determinado momento, desde que seja 

mantida a meta de alcançar todas as crianças e jovens. 

Gadotti (2009) aponta qual seria o papel da escola que trabalha na 

perspectiva da Educação Integral: 

A escola não deve apenas constatar a existência da pobreza e do 
desemprego, mas também explicar porque existem periferias urbanas, 
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pobreza e desemprego. (...) compreendê-los criticamente. E isso 
significa entender que a pobreza não pode ser eliminada somente por 
meio da educação integral. (GADOTTI, p. 34) 

 

O Programa Tempo de Escola tem como público prioritário crianças e escolas 

em situação de vulnerabilidade social. A partir da discussão acima, afirmamos que a 

universalização da Educação Integral em São Bernardo do Campo é um desafio no 

qual a SME deve investir. Moll e Leclerc (2012) legitimam essa afirmação: 

Para todos? Sim, criando-se as condições para que, na construção de 
médio prazo, já iniciada, sejam priorizadas as populações 
historicamente excluídas, que habitam as periferias das grandes, 
médias e pequenas cidades brasileiras, e as populações que habitam 
os territórios considerados como “campo”, (...) em um diálogo no qual 
sejam sujeitos e que aponte para a ampliação do direito ao tempo de 
escola em uma perspectiva de educação integral. (p.45) 

 
 É preciso superar a dívida histórica de oferecer educação de qualidade para 

todos, ou seja, de garantir quantidade e qualidade ao mesmo tempo. Como 

mencionado no Capítulo II, a universalização do Ensino Fundamental no Brasil 

aconteceu sem investimento na qualidade da educação pública, e isso aconteceu 

devido às escolhas políticas feitas naquele momento em relação à forma como se 

ampliou o atendimento.  Dessa maneira, ressaltamos que não é o aumento da 

quantidade que leva, necessariamente, à perda da qualidade. Há caminhos para 

enfrentar o desafio de alcançar com qualidade a grande escala com a qual a rede 

pública brasileira trabalha, e é por isso que acreditamos que as gestões públicas 

têm, por meio da Educação Integral, a oportunidade de concretizar, mesmo que em 

médio prazo, a universalização da educação básica com qualidade. 

 Ainda em relação à universalização, Moll e Leclerc (2012) afirmam que é 

preciso refletir sobre as condições de escolha de pais e estudantes sobre quem 

participa ou não do tempo integral. Compreendemos que a definição de quanto 

tempo será a nova jornada também poderia ser mais compartilhada com a 

comunidade escolar, o aumento da quantidade de horas pode acontecer de maneira 

gradativa. Muitas experiências ampliaram de quatro horas para oito ou nove horas o 

tempo que os alunos permanecem na escola ou em atividades educativas, é preciso 

atentar para o impacto dessas mudanças na percepção das famílias.  

A técnica da SME responsável pelo Programa Tempo de Escola também fez 

referência a essa questão em sua entrevista. Segundo ela, a equipe da Secretaria 
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tinha a expectativa de que todas as famílias teriam interesse, mas perceberam que 

não é um desejo de todas elas. 

 Nesse sentido, é importante envolver a comunidade escolar para comunicar e 

aprofundar o que se pretende com a ampliação do atendimento e considerar seus 

posicionamentos para tomar decisões sobre a política de Educação Integral que 

será implantada. Se a comunidade compartilhar dos objetivos da perspectiva da 

Educação Integral e compreender a contribuição que poderá trazer para o 

desenvolvimento integral das crianças e jovens, maior a chance de satisfazer as 

demandas colocadas. 

Conforme o exposto acima, acreditamos que haverá um percurso entre a 

escola atual, de turno parcial, e uma escola que amplia a jornada e trabalha na 

perspectiva da Educação Integral. Nesse sentido, se trabalharia com um público 

prioritário no início, ao mesmo tempo em que se promoveria a mudança de 

concepção de educação, e depois se caminharia gradativamente para a 

universalização. 

 O último tema que consideramos importante abordar nestas considerações 

finais diz respeito à avaliação. No documento da SME sobre o Tempo de Escola 

consta a proposta de avaliação e acompanhamento do Programa. Os indicadores 

definidos se referem à implementação e desenvolvimento do Programa. É muito 

importante acompanhar as ações que serão desenvolvidas no âmbito do Tempo de 

Escola e cada vez mais uma exigência para as políticas públicas, porém a proposta 

de avaliação não está voltada para os resultados do trabalho com os alunos e sim 

para as informações sobre a implementação do Programa. 

Identificamos que este ponto precisaria de investimento por parte da SME. 

Certamente os alunos estão sendo acompanhados e avaliados no que diz respeito à 

aprendizagem no período regular, mas não em relação às aprendizagens 

promovidas pelas atividades do Tempo de Escola. Esta questão se coloca como um 

desafio para a Educação Integral: como avaliar as aprendizagens que se referem à 

formação humana dos alunos? Se o Programa se propõe a ampliar as 

oportunidades de aprendizagem, como ele tem medido os resultados que alcança 

com as crianças? Seria relevante que a SME propusesse a avaliação, junto aos 

alunos, das aprendizagens relacionadas às oficinas do Tempo de Escola. 
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Esse é um grande desafio, pois não há muito acúmulo sobre como avaliar a 

aprendizagem de outros campos para além das disciplinas tradicionais, por exemplo, 

relacionadas ao corpo e movimento, à cultura popular, ao desenvolvimento de 

valores e atitudes, à autonomia e à participação cidadã. Destacamos este campo 

como uma possibilidade para futuras investigações e experimentações. 

Vale apontar que o avanço em propostas de avaliação dessas aprendizagens 

também traria contribuições para a questão, abordada anteriormente neste trabalho, 

de que as avaliações em larga escala, que têm como principal indicador o IDEB, não 

contemplam outras áreas do conhecimento além de Língua Portuguesa e 

Matemática e, dessa maneira, têm produzido um afunilamento do currículo 

trabalhado nas escolas (RONCA, 2013). 

A análise da experiência de Educação Integral em São Bernardo do Campo 

apontou para avanços e desafios a serem superados. Há aspectos inovadores como 

a parceria entre o professor e o educador social, entre a escola e a ONG, assim 

como a revisão do funcionamento e do currículo trabalhado com os alunos. O 

Programa Tempo de Escola, além de mostrar que é possível efetivar uma educação 

pública que contemple os sujeitos na sua totalidade e complexidade, apresenta uma 

proposta pedagógica e de ampliação de parcerias que pode ser referência para 

outras políticas de Educação Integral. 

Para finalizar, consideramos importante ressaltar que nosso papel foi 

contribuir com um olhar de estrangeiro para que as pessoas imersas no cotidiano da 

escola consigam refletir sobre sua atuação e promover um olhar crítico, a partir de 

seus discursos, que os faça avançar. 

Nesse sentido, é importante observar que os posicionamentos estabelecidos 

a partir das análises não pretendem ser verdades absolutas. Foram construídos 

considerando as dificuldades que se apresentam na prática, no dia a dia da escola, 

e que, muitas vezes, impedem que o trabalho aconteça da maneira ideal. A intenção 

é trazer pistas e insumos para que as políticas de Educação Integral sejam 

planejadas e implantadas de forma que alcancem os diversos atores da educação, 

tendo como foco principal o desenvolvimento integral dos estudantes das redes 

públicas de ensino. 
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ANEXO – Categorias de análise 
 
CEU Tarsila do Amaral: Entrevistada Neide - Coordenadora de Programa 
 

 
 
 

  

CATEGORIA SUBCATEGORIA DISCURSO SIGNIFICADO

Criar músico, difícil falar, porque a gente tem um, sempre 

tem um currículo digamos assim, porque a gente tem um 

currículo integrado pela escola.

elas podem conhecer oficina de judô, mas pode não virar 

uma judoca, mas ela passou por aquele processo.

o objetivo do tempo de escola hoje eu entendo é 

potencializar conhecimentos.
Ampliação das aprendizagens.

o grafite ele trouxe pras crianças algo, o reconhecimento 

delas mesmo, sabe de potencializar.

Experiências educativas que 

promovem auto conhecimento, 

percepção de suas 

potencialidades.

o tempo de escola trabalha com produto final, não tem como, 

porque as crianças trabalharam o ano todo, no caso nós 

trabalhamos dois semestres conteúdos, então existe uma 

vontade de mostrar pro outro como se dá isso.

Orgulho do trabalho realizado.

falar de educação integral hoje é um desafio, porque não são 

todas as escolas que tem esse objetivo de querer ampliar a 

permanência dessas crianças na escola, de trazer outras, de 

resignificar o tempo também pras crianças dentro da escola.

A mudança de paradigma que a 

Educação Integral propõe é um 

desafio.

Porque se não existe parceria da escola e tempo de escola, 

não existe a educação integral, porque se não fica parte da 

escola, então eu estou a parte, eu vou se eu quero, não tem 

o compromisso.

quando existe essa integração de escola e tempo de escola, 

então ela reforça mais o compromisso com a educação da 

criança porque faz parte do currículo, da parte avaliativa, do 

conselho de classe também.

primeiro é motivar sempre essas pessoas, porque trabalhar 

com educação não pode ser uma... tem que ser sempre o 

novo, propostas diferenciadas.

eu articulo com a Gabriela, a gente conversa a questão da 

grade de horários, e dentro dos conteúdos que as 

professores querem trabalhar.

qual que é o objetivo da aula onde ela quer atender com 

aquela atividade e um método de avaliação, que você vai 

avaliar a aula como foi.

então essa conversa, ela se dá se for dentro da oficina aula, 

que é onde eles conseguem fazer uma troca, mas, caso 

contrário, sempre articulando com a coordenadora do 

fundamental.

meu papel diante da escola é articular dentro de HTPC e 

reunião pedagógicas, reuniões de equipe gestora, sempre 

integrar o tempo de escola nesses eventos dentro da escola, 

não deixar a parte, porque a gente sempre fala, o aluno é da  

escola, não é porque ele foi pro tempo de escola que ele 

virou outro aluno, de outra escola, ele continua sendo da 

escola, o espaço é dele.

meu papel mesmo é articular entre os educadores e escola, 

toda essa demanda que tem o tempo de escola.

a gente acompanha o planejamento, eles fazem um diário de 

bordo que é um registro de todas as aulas como foram.

toda sexta feira a gente tem um encontro, isso já é pra estar 

pontuando algumas questões tal, existe um planejamento 

que eles fazem semestral.

O objetivo não é promover uma 

formação específica, mas 

experiências nas diferentes áreas.

Articulação das oficinas com o 

período regular fica no âmbito da 

coordenação.

Existência de planejamento 

coletivo da equipe da ong.

Concepção de 

Educação Integral

Concepção de 

educação

Gestão da escola/ 

condições para 

promover um trabalho 

na perspectiva da 

Educação Integral

Função do Programa 

Tempo de Escola

Articulação entre 

o turno regular e 

o Tempo de 

Escola

Importância da parceria da escola 

com o Programa para efetivar uma 

Educação Integral.

Responsabilidade da 

coordenadora de programa é 

articular o Programa com a escola.
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articular isso pra eles é assim, pros educadores é tranquilo, 

porque eles conseguem uma situação, buscar dentro da sala 

de aula e trazer pro tempo de escola.

eu entendo que é difícil pro professor da sala buscar no 

tempo de escola e trazer pra sala de aula, essa linha, essa 

mão dupla nem sempre existe.

tem a a parte dos índios, dos africanos que chegaram ao 

Brasil, dos navios negreiros e então é onde trabalham o 

grafite a dança e a capoeira, como foi essa tradição da 

capoeira no Brasil, foram pros índios essa estadia dos 

portugueses aqui, e tudo mais.

E se você for numa sala de aula, uma aula de dança, aula de 

grafite, balé, judô e capoeira todas estão falando sobre o 

descobrimento do Brasil, todas eu ensino. 

a gente conseguiu trazer pra escola, através do sarau, o que 

era mais ou menos o que as crianças tinham trabalhado 

dentro de Vinicius de Moraes, sarau, exposições, a gente fez 

com as crianças e a integração mesmo com a escola, o que 

a gente tinha como proposta.

Eventos que promovem a 

articulação entre as atividades do 

Programa e a escola.

Na verdade, hoje a comunidade, esse conceito de tempo de 

escola pra eles ainda acho que é um pouco vago.

falar da cultura corporal pra eles ainda é um tema, assim, 

que ainda tem que ser muito trabalhado, trazer esses pais 

pra escola.

Então a gente tem amostra cultural, tem reunião de pais e 

tem em si a oficina com pais que é onde a gente tá 

promovendo essa integração de todos.

vai acontecer uma oficina com pais pra eles conhecerem a 

rotina dessas crianças quando vêm para o tempo de escola, 

‘será que meu filho vai lá só brincar mesmo?’ Não, ele tem 

outras coisas dentro da rotina, outros procedimentos.

essa reunião de pais que é onde a gente mostra o trabalho 

pra esses pais, além da amostra cultural, que é onde a gente 

também trabalha com o produto final.

 no segundo ano já começou trazer esses pais pra passeio 

com os filhos, então eles conseguiram ir com a gente pra 

poder conhecer um pouquinho.

a cultura ainda não tá estabelecida, o que é tempo de escola 

pra eles, eles acham que é brincar e não é, quando o pai vê, 

‘poxa, meu filho tá falando sobre o descobrimento do Brasil, 

que os imigrantes fizeram isso e aquilo…'

Mudança na compreensão dos 

pais sobre o Programa.

são 1600 crianças pra 600 vagas, então você tem que ficar 

monitorando essa lista de espera pra que aja um 

comprometimento dos pais, um comprometimento de eles 

estarem colocando essas crianças aqui.

Importância do compromisso dos 

pais devido à grande demanda.

eu acho que tudo isso pra eles se torna um convite de ter 

esse compromisso mesmo com a educação dos filhos.

O Programa pode contribuir para o 

comprometimento dos pais com a 

educação dos filhos.

porque são duas oficinas que fazem fora que é skate, que faz 

dentro da pista de skate mesmo, que é um lugar seguro, e a 

modalidade esportiva que faz em uma quadra do lado da 

ONG, então já tá mais resguardado as crianças.

Atividades realizadas fora da 

escola devem se preocupar com a 

segurança das crianças.

Essa ampliação hoje, de aprendizagem isso tudo, eu acho 

que eleva mais o conhecimento das crianças, no sentido de 

conhecer primeiramente o seu bairro, o que tem, as 

questões, o que ele me proporciona, então eu vejo como 

isso, como uma conquista pra eles mesmo.

Ampliação das aprendizagens é 

uma conquista para os próprios 

alunos.

Comunidade ainda não 

compreende a proposta do 

Programa.

Para educadores sociais é mais 

fácil trabalhar de maneira articulada 

do que para professores.

Aprendizagem de conteúdos por 

meio do uso de diversas 

linguagens e áreas do 

conhecimento.

Articulação e 

integração com 

comunidade e 

território

Articulação entre as 

áreas do 

conhecimento

Articulação entre 

o turno regular e 

o Tempo de 

Escola

Investimento em estratégias para 

aproximar os pais ao Programa 

Tempo de Escola.

Relação família e 

escola

Relação escola e 

comunidade
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muitas vezes as crianças que trabalham dentro do tempo de 

escola um conteúdo vai Vinicius, quando chega assim em 

sala a criança acaba retratando aquilo que ela aprendeu lá 

no tempo de escola.

muitas vezes acontece o contrário, a criança traz ‘olha, a 

minha professora, falou isso, sobre esse assunto na sala’, 

então ele acaba contribuindo muitas vezes na roda com 

conhecimento que ele já tem.

como a gente tá com a copa do mundo no ano que vem, 

então a gente tá trazendo pras crianças também como é o 

Brasil, um pouco nos dias atuais, essa questão Brasil é só 

futebol, samba, não, ele vai,além disso.

Trabalho com as crianças a partir 

de sua realidade, das questões 

presentes no seu contexto.

então a gente tá articulando isso a que eles ampliem a 

mente, tanto o que pode acontecer dentro, como fora da 

escola.

Ampliação de tempos e espaços 

promove a ampliação da 

aprendizagem e da visão de 

mundo.

Muitas vezes em parceria com a escola, se a escola falar 

‘olha, eu vejo que essa criança precisa, essa criança vai 

participar os quatros dias’, então, assim, nada se dá sem eu 

buscar uma referência da escola, se pode ou não.

você fica com a parte da tarde, eu fico com a parte da 

manhã, não existe isso aqui no CEU, não existe isso, é 

integrado, então se tem um programa, se eu estou com 

problema com uma criança e no tempo de escola, eu 

consigo trazer pra gestão, pra gente pensar junto em 

estratégias.

Por sermos uma ONG, então assim, eu Neide, me sinto na 

obrigação de fazer sempre o melhor, entendeu, então buscar, 

buscar sempre um novo, eu tenho esse compromisso 

comigo, claro que com toda demanda, nem sempre a gente 

consegue brilhar sempre.

Ong tem a "obrigação"de inovar, 

fazer o melhor.

eu entendo que essa articulação com a escola e ONG, acho 

que é uma parceria saudável desde quando ambos estão 

empenhados que o foco é a criança.

Importância de que a parceria seja 

horizontal.

nossos encontros, a maioria são formativos, eu prezo muito 

pra isso e assim, a parceria da escola é fundamental, se não 

houver parceria não tem como haver um bom programa.

Importância da parceria da escola 

com o Programa para efetivar uma 

Educação Integral.

Não, isso [mudanças na atuação do professor] não tem como 

te falar, seria mais a Gabriela nesse caso.

Atuação dos professores não está 

no âmbito da Coordenadora de 

Programa.

o professor às vezes acha que no tempo de escola é só 

brincar e não é, a gente trabalha muito, com o corpo com a 

mente, o movimento da criança, então essa parte corporal da 

criança, eles diagnosticam como brincar.

Visão de alguns professores 

sobre o Tempo de Escola é que 

são momentos de brincadeiras.

Ampliação de 

tempos, espaços e 

sujeitos

Efeito do Tempo 

de Escola na 

prática 

pedagógica do 

professor regular

Efeito no professor 

regular

Parceria escola e 

ONG

Decisões relacionadas ao 

Programa Tempo de Escola são 

compartilhadas entre escola e 

ONG.

Os alunos estabelecem relações 

entre os conteúdos trabalhados na 

sala de aula e nas oficinas. O 

conhecimento prévio dos alunos é 

valorizado.

Reorganização 

de tempos e 

espaços
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CATEGORIA SUBCATEGORIA DISCURSO SIGNIFICADO

amplia a visão da criança de mundo, ... eu posso me 

expressar escrevendo, eu posso me expressar com o corpo, 

com a arte gráfica, então eu acho que amplia essa visão da 

criança, que ela tem várias formas de expressar o que ela 

sente, o que ela pensa, não sendo só com a escrita e com o 

papel.

Valorização de outras dimensões 

do sujeito, além da coginitiva. Uso 

de diversas linguagens.

o tempo não é só o tempo, é um tempo que ele fica com 

qualidade, que tá articulado com o que a gente faz no turno 

da criança também.

Importância de que haja qualidade 

no tempo ampliado, assim como 

sua articulação com o regular.

eu vejo como algo a mais, não é um prejuízo pra criança, não 

é cansativo pra criança, não é um estorvo pra escola, porque 

a coisa é muito organizada.

Valorização do Programa - 

resposta à uma visão negativa.

Eu acho que foi uma decisão muito feliz da secretaria de 

educação criar nos moldes que estavam, é uma ONG que 

cuida, mas a ONG sempre está muito próxima da gente.

Aceitação do desenho do 

Programa.

eu acho que deveria ter pra todo mundo, por causa disso, 

porque amplia a visão da criança e trabalha ainda, como eu 

falei, as outras linguagens.

 a gente conversa, fala com a secretaria quase todo mês, a 

gente pede, mas a gente sabe que precisa de uma estrutura 

muito grande pra atender também, mas é um desejo.

Então acho que o interessante seria que todos esses 800 

tivessem, é o direito de ter acesso há essas outras 

linguagens também, esse outro conteúdo, sei lá, outra visão 

também.

Perspectiva do direito a uma 

educação de qualidade, uma 

educação integral.

Reunião pedagógica eles [educadores sociais] participam 

porque é de dia no horário de trabalho. É uma reunião que, 

assim, dispensa os alunos, não tem aula, não seria um dia 

letivo, que é um momento de parar e rever o PPP, de discutir 

sobra à dinâmica escolar.

Momentos de parada que 

envolvem todos os profissionais 

da escola.

a coordenadora [de Programa] sempre participa das nossas 

reuniões de gestão, então, a gente têm reuniões semanais ...  

a gente decide a semana, decide os HTPCs futuros. 

o tempo de escola tem um HTPC também, que eu já 

participei de dois ... então a gente já teve esses momentos 

também de participar do H deles, que é de sexta de manhã.

A Neide sempre pergunta qual é a pauta pra ver se é 

interessante ela participar, então se a gente vai decidir 

alguma coisa coletiva, ela participa, os educadores por conta 

da carga horária, CLT e tem toda uma questão administrativa, 

é rara as vezes que eles participam do HTPC.

Não há condições estruturais para 

que os educadores sociais 

participem do HTPC da escola.

os educadores até auxiliaram algumas professoras do regular 

a fazer coreografia, dando ideia, sugestões de músicas, de 

arte, o que elas podiam fazer. O Laerte, que é o educador de 

grafite, ajudou a gente a fazer alguns painéis pro evento, 

então assim, há esse movimento. 

Contribuição dos educadores 

sociais para atividades e eventos 

do regular.

os conteúdos são os mesmos ... o que eu acho que difere é a 

forma que o tempo de escola trabalha com esses assuntos, 

esses temas e a forma como as “pros” trabalham em sala de 

aula. 

o tempo de escola trabalha com outras linguagens que às 

vezes a gente não consegue trabalhar ou ainda não tem 

domínio, conhecimento mesmo, de outras linguagens pra 

trabalhar em sala de aula.

E teve nesse primeiro semestre, nesse bloco também, a 

oficina aula que é uma outra dinâmica que articula com o 

conteúdo da sala de aula.

Oficinas no horário regular são 

articuladas com o conteúdo da 

sala de aula.

auxiliando as professoras nesse momento de corpo, com 

algum movimento.

Contribuição no campo das 

especialidades dos educadores 

sociais.

... então sempre tá casando, nunca foge, nunca é uma coisa 

assim, a sala tá falando uma coisa e eles estão trabalhando 

uma coisa que não vai dar pra articular.

Há possibilidade de articulação 

entre os conteúdos trabalhados no 

regular e no tempo de escola. 

Concepção de 

educação

Articulação entre as 

áreas do 

conhecimento

Articulação entre 

o turno regular e 

o Tempo de 

Escola

Expectativa da universalização do 

Programa Tempo de Escola.

Função do Programa 

Tempo de Escola

Gestão da escola/ 

condições para 

promover um trabalho 

na perspectiva da 

Educação Integral

Não há diferença nos conteúdos 

trabalhados, mas na metodologia, 

linguagens utilizadas.

Articulação entre os espaços 

coletivos da escola e do 

Programa.
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os pais participaram e auxiliaram até na confecção do 

figurino pra amostra cultural, tanto os pais do tempo de 

escola como os pais do regular.

Participação dos pais nos eventos 

da escola.

eu sou coordenadora do regular e eu ainda não vi, talvez a 

Neide tenha essa visão melhor, então eu não vi muito essa 

articulação.

Articulação com comunidade está 

mais no âmbito do Tempo de 

Escola e não do regular.

eu acho que assim, usar os espaços externos da escola é 

uma forma de a gente ter esse contato, apesar de a gente ter 

que, a gente não usa espaços no entorno aqui.

Maior circulação dos alunos no 

território promoveria maior 

integração com comunidade.

não tem outro lugar que tenha quadra, que tenha espaço de 

lazer no bairro, pra eles fazerem oficinas, pra gente utilizar, 

acaba indo pra CRECS de outro bairro que já é mais fácil lá, 

entrar.

Bairro sem espaços 

potencialmente educativos.

É uma parte que a gente ainda tá falho, pelo menos como 

escola mesmo, assim falando da parte do regular, porque a 

escola têm um ano e meio de funcionamento, então a gente 

não conseguiu ainda caracterizar muito bem essa 

comunidade.

Pouca articulação e conhecimento 

da comunidade.

o que essa comunidade pode contribuir culturalmente, de 

informação, pro nosso trabalho, então é até um desafio pra 

2014, que já foi apontado até pela nossa OP. 

Desafio conhecer a comunidade 

para reconhecer seu potencial 

educativo.

...a comunidade, principalmente onde a gente tá inserido, é 

uma comunidade carente, que às vezes não tem condição de 

levar a um teatro, de matricular numa escolinha de esporte, 

oferecer essas oficinas fora, apesar de a prefeitura oferecer 

bastantes cursos gratuitos, mas aí já tem a questão de 

transporte...

Comunidade sem condições de 

oferecer atividades culturais e 

diversificadas.

a gente tem o CREC aqui pra fazer algumas parcerias, mas 

às vezes não é viável porque ele é de uso da comunidade, a 

comunidade não gosta muito de ceder esse espaço que tem 

um embate meio social já.

Não há articulação com 

comunidade para o uso de um 

espaço público.

depois a gente fez uma avaliação com os pais na reunião de 

pais, os pais também elogiaram muito o programa.

em cima disso a gente montou um H pra elas, um HTPC com 

eles falando da importância do brincar, que eles fazem, que é 

interessante e agradecendo, então, mostrando a importância 

deles, das professoras e as comunidades internas no caso e 

a externa que são os pais que estavam falando sobre o 

programa e eles ficaram super contentes, porque é difícil ter 

às vezes esse retorno da equipe de professores. 

eu faço a articulação com a Neide, porque nossos 

educadores não conseguem conversar com os professores, 

porque elas fazem os HTPC à noite e eles fazem de sexta de 

manhã, e daí não dá pra ter esse encontro com o educador, 

com educador do regular com o do integral, mas é entre as 

coordenações.

Sou mediadora, junto com a Neide, de tudo isso, então pra 

fazer essa articulação entre os educadores do integral e os 

educadores do regular, planejamento.

há uma conversa entre os educadores durante o período, 

aquele planejamento de corredor, acaba funcionando um 

pouco assim  ... então é uma coisa informal, infelizmente, é 

uma coisa que fica pendente mesmo, não fica tão bem 

estruturado e documentado esse planejamento.

Deveria haver um espaço 

estruturado para planejamento 

conjunto entre professores e 

educadores sociais.

as professoras do regular elas tem um documento que elas 

preenchem diariamente sobre o que elas vão trabalhar, ... 

quando tinha oficina com o tempo de escola elas colocavam 

já que naquele horário tinha oficina e qual que seria a 

temática, como seria desenvolvido, tinha esse registro.

Oficinas do Programa registradas 

no planejamento do professor.

a gente vê que tem, tem uma chamada, eles (ONG) têm livros 

de chamada, eles têm um planejamento, eles têm um registro 

de tudo.

O trabalho desenvolvido pela Ong 

é bem organizado e registrado.

Relação escola e 

comunidade

Gestão da escola/ 

condições para 

promover um trabalho 

na perspectiva da 

Educação Integral

Articulação e 

integração com 

comunidade e 

território

Reorganização 

de tempos e 

espaços

Relação família e 

escola

A articulação se dá no âmbito das 

coordenações/gestões, pois não 

há condições estruturais para que 

os educadores sociais participem 

do HTPC da escola.

Aceitação do Programa e de seus 

profissionais por toda a 

comunidade escolar.
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Porque as professoras ficam apreensivas, de como eu vou 

lidar com os pequenos junto com os grandes, e ter os 

grandes por um tempo maior dentro da escola.

Ampliação de sujeitos que 

participam da dinâmica da escola.

é tão organizado que não atrapalha, ficam tão inseridos na 

rotina da escola também, que não atrapalha a rotina escolar 

das aprendizagens.

O Programa e seus atores estão 

inseridos na rotina escolar.

Acho que o tempo de escola também traz essa oportunidade 

(atividades diversificadas) pra dentro da escola, nessa 

questão da educação integral.

Escola oferecendo o que as 

famílias não conseguem ofertar.

A ideia é que eles saiam, saiam realmente da escola, temos 

uma oficina que ocorre aqui dentro, outras que ocorrem na 

cidade igual o skate vai pro parque da juventude, que é um 

parque que tem as pistas de skate, o teatro eles fazem aqui 

dentro, mas eu gostaria que assim que possível usassem o 

espaço externo.

Importância da ampliação dos 

espaços educativos e circulação 

pela cidade.

...eu acho que as escolas tem poucos espaços ainda, pra 

inserir toda a gama de oficina que eles podem oferecer, então 

a gente é uma escola que não tem quadra, no prédio da 

escola.

Importância de ter estrutura e 

espaços apropriados para o 

desenvolvimento das oficinas.

é o que a gente tá querendo que elas tragam um pouquinho 

do tempo de escola pra dentro da sala, essa dinâmica 

diferenciada e outras linguagens na verdade.

Expectativa de mudanças na 

atuação do professor por parte da 

equipe gestora.

...mais elogios, mais reflexões sobre a contribuição que o 

pessoal do tempo de escola, os educadores, os agentes, 

tiveram até pra formação delas, sobre corpo e movimento, 

então os professores até falaram, que ele aprendeu a olhar a 

educação física de uma outra forma pras atividades de corpo 

e movimento.

Educadores sociais contribuem 

para a formação dos professores.

Foi um incentivo nosso aqui, ... que os professores continuem 

fazendo, atendendo, descer pro pátio ou usar esse espaço 

externo que a gente têm pra fazer essa atividade com 

músicas, com dança, com jogos e elas colocaram.

Incentivo da equipe gestora para 

promover mudanças na prática 

dos professores a partir do 

Programa.

Acho que o trabalho e a visão que os educadores trazem, que 

eu posso trabalhar uma coisa séria, um conteúdo sobre o 

descobrimento do Brasil, mas de formas diferentes, traz pra 

elas isso, eu posso mexer na minha sala, eu posso 

dramatizar uma aula de história, eu posso fazer uma 

experiência, posso fazer uma pintura, trabalhar um quadro 

pra trabalhar história ou geografia.

Percepção dos professores que 

formas diferentes de trabalhar 

também podem promover 

aprendizagem.

Têm algumas professoras que acho que demoram mais a ser 

atingidas, ser encantadas com alguma coisa diferente do que 

elas já estavam habituadas, sair do estável, do kit de 

segurança, às vezes demoram um pouquinho.

Resistência dos professores em 

mudar suas práticas.

Acho que o efeito maior é a arte, porque a arte ela é pouca 

trabalhada e eu acho que a parte de arte, tanto cênica como a 

plástica, foi bem difundida na escola.

Investimento do Programa na Arte 

teve efeito na escola.

Aceitação foi da maioria, a gente teve uma resistência quanto 

ao barulho, uma problemática de algumas professoras, é por 

serem, mais tradicionais na sua metodologia, então elas às 

vezes se incomodavam.

Incômodo de algumas 

professoras por causa das 

mudanças no espaço e 

funcionamento da escola.

Efeito do 

Tempo de 

Escola na 

prática 

pedagógica do 

professor 

regular

Ampliação de 

tempos, espaços e 

sujeitos

Reorganização 

de tempos e 

espaços

Efeito no professor 

regular
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CATEGORIA SUBCATEGORIA DISCURSO SIGNIFICADO

o objetivo desse trabalho que é desenvolvido dentro da sala 

de aula regular é mais o objetivo do sentido de sensibilização 

mesmo eu acho que a arte de uma maneira geral e aí o 

esporte acaba se englobando porque eles estão muitos 

correlacionados.

Função das oficinas é a 

sensibilização dos alunos nas 

diferentes áreas.

eu acredito na arte como transformador ... ela propicia outro 

olhar.
Função da arte é a transformação.

esse trabalho  desenvolvido em sala aula tem um propósito 

de ajudar nesse outro tipo de desenvolvimento, ... não só o 

desenvolvimento alfabético em termos mais simples ... mas 

esse desenvolvimento no sentido dessa relação eu com o 

outro, esse contato mesmo com a sociedade.

Outras dimensões, além da 

cognitiva, assim como as relações 

humanas devem ser contempladas 

na aprendizagem.

eu vejo essas ações que são desenvolvidas como uma 

tentativa de aproximação, para que o aluno perceba, de fato, 

que a escola é dele mesmo e isso desperta para o aluno 

outros tipos de questões.

objetivo geral do tempo de escola ... levar o aluno a perceber 

a escola com outros olhos.

o trabalho que está sendo desenvolvido com o pessoal do 

tempo de escola dentro da aula regular, por exemplo, 

esportes, o educador pegou as turmas que estão trabalhando 

com Japão, aí você fala ‘nossa, e o que tem a ver esporte 

com Japão?’ Mas aí ele fez toda uma pesquisa com os 

esportes que são originários de lá, então as crianças se 

divertem, eles estavam trabalhando sumô e foi muito bacana.

Importância de contextualizar e 

articular os conteúdos para 

promover ampliação das 

aprendizagens.

você cria a percepção dele de, ‘nossa, quantos lugares’, 

como as coisas se integram, o que é de capoeira não é só de 

capoeira, o que é de matemática não é só de matemática ou 

português ou historia, são diferentes e se integram com a 

escola, então o objetivo é extremamente positivo.

Romper com a visão fragmentada 

das disciplinas e áreas do 

conhecimento.

a comunidade aqui do Los Angeles é muito participativa nas 

ações da escola, bastante mesmo ... acaba sendo um bairro 

mais isolado e a população adere a escola, ela é um 

centralizador das pessoas, tanto que de fim de semana ela 

fica aberta, as pessoas utilizam a quadra.

Escola como 

referência/centralizadora para a 

comunidade de um bairro isolado.

uma prática que nós temos aqui, que não é regular no tempo 

de escola, ela não é comum, ... nós fazemos reunião de pais 

específicas com os pais do tempo de escola.

Acolhimento dos pais dos alunos 

do Tempo de Escola.

a gente marcou a reunião numa terça, que era um dia de 

HTPC, numa terça a noite ... vieram cento e vinte pais, eu 

fiquei impressionado porque eu não imaginava que em uma 

terça a noite iriam vir, não é? 

eles aderem, eles abraçam muito as questões da escola.

Os alunos vêm, cumprimentam, e vem falar e vem atrás, 

querem contar o que aconteceu e aí acho que os educadores 

tem essa relação muito próxima com os alunos, é bem 

interessante.

os alunos param e perguntam se eles podem vir mesmo não 

sendo mais da escola.

o bairro, em si, não tem uma tradição, você não tem, por 

exemplo, uma peça especifica ou afazeres, enfim, eu acho 

que a escola acaba trazendo pro bairro algumas tradições 

que não as mais comuns.

o bairro não tem essa mobilização, que dê para abarcar 

dentro do conteúdo.

na verdade acho que era mais do interno pro externo, 

influência do externo pro interno acho que ainda é pouca, a 

não ser essa parte de participação nos eventos.

A escola influencia mais a 

comunidade do que o inverso.

Importância de que o aluno se 

sinta pertencente à escola, mude 

sua relação com a escola.

Articulação entre 

o turno regular e 

o Tempo de 

Escola

Objetivo do Programa 

Tempo de Escola

Articulação entre as 

áreas do 

conhecimento

Articulação e 

integração com 

comunidade e 

território

Participação efetiva dos pais nos 

eventos promovidos pela escola.

Não percepção das 

potencialidades do 

bairro/comunidade.

Educadores sociais estabelecem 

vínculo com os alunos que 

extrapola a escola.

Relação escola e 

comunidade

Relação família e 

escola
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a gestão é super aberta também, pra conversa a gente tem o 

costume de participar muito do HTPC da escola então as 

coisas acabam sendo desenvolvidas em parceria.

participamos do HTPC do ensino fundamental, da equipe da 

escola: a gestão toda e as professoras; da equipe do tempo 

de escola participam todos: então participo eu, os três 

educadores e as duas agentes de apoio. 

nós deixamos eles com as questões dos países que cada 

professor ia trabalhar, eles se articularam pra ver o que seria 

interessante então, por exemplo, a capoeira que é do Junior 

ele ficou com as professoras que iam trabalhando sobre 

Angola que estava mais dentro da área dele.

Gestão promove condições para 

articulação entre professores e 

educadores sociais.

os professores, a equipe de gestão, secretaria, todo mundo é 

muito parceiro do projeto e o projeto acaba sendo muito 

parceiro da escola também.

não existe diferença entre a gestão da escola e a gestão do 

tempo de escola.

pra tudo existe essa parceria, muito grande, acho que é isso 

que facilita muito as coisas dentro do trabalho, essa 

cumplicidade mesmo, essa confiança.

Relação de confiança entre as 

equipes.

a Diretora deixa isso muito claro, que eu faço parte da gestão 

escolar e eu acho que esse tipo de relação fortalece a escola 

no projeto.

A integração entre as equipes 

promove qualidade para o 

trabalho.

na realidade os objetivos acabam se casando porque o 

educador do tempo de escola dentro desse período da aula 

regular ele está para aula regular, ele está disponível pra 

trazer pro professor esse conhecimento de um outro ponto de 

vista.

Olhar diferenciado do educador 

social.

a educadora social tem formação em dança, ela fez balé 

clássico, ela fez jazz, ela fez não sei o que, então ela tem 

uma visão diferenciada, por mais que ela tenha feito 

pedagogia, ela tem uma visão diferente que ás vezes as 

professoras não têm ...  do mesmo jeito  ... no Programa, 

quando esta relação se estabelece horizontalmente, as 

professoras acabam contribuindo pra uma visão que às 

vezes os educadores sociais ainda não têm.

Atuações/visões diferentes e 

complementares entre 

professores e educadores sociais.

muito bacana você ver a criança construindo a opinião dela, 

a respeito do assunto que, não diminuindo, mas talvez no 

regular ela não tivesse essa percepção.

A vivência no Programa promove 

aprendizagens que o regular não 

possibilita.

E aí, eu acredito que o educador, por conta das atividades, 

ele acaba conseguindo desenvolver melhor, são atividades 

mais livres, são atividades que você sai da estrutura da 

carteira e da lousa, que te propicia sentar em rodas com a 

turma e conversar um assunto que às vezes a estrutura da 

escola não permite.

O educador social consegue 

resultados diferentes do que o 

professor.Educador social tem 

mais liberdade e consegue romper 

com a estrutura rígida da escola.

às vezes a gente junta no horário regular, sobem algumas 

crianças do infantil, vem fazer alguma atividade junto com as 

do fundamental, porque existe essa procura e existe esse 

interesse dos educadores de fazer essa integração mesmo, 

então existe, é bem gostoso.

Mudanças nos espaços e tempos 

da escola a partir do Programa.

Acolhimento dos profissionais do 

Tempo de Escola pela gestão da 

escola.

Integração entre as equipes 

gestoras do Programa e da 

escola.

Reorganização 

de tempos e 

espaços

Gestão da escola/ 

condições para 

promover um trabalho 

na perspectiva da 

Educação Integral

Ampliação de 

tempos, espaços e 

sujeitos
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Eu acho que o motivo maior, muitas vezes, é de que o 

professor tenha objetivos muito específicos, por exemplo, o 

ano tem que terminar com a maioria da turma alfabetizada e 

ponto.

Os professores sofrem pressão 

por resultados.

a Estela (professora) trazendo práticas para a sala de aula 

dela, como a roda que é uma coisa que a Renata (educadora 

social) trabalha muito para que a Fabiana (aluna com 

deficiência auditiva) veja todos os alunos, porque ela é ótima 

pra ler lábios.

Professores mudaram suas 

práticas a partir do Tempo de 

Escola.

o educador do tempo de escola não vem com tantos dedos, e 

não é no sentido negativo, mas ele não vem tão fechado 

assim pras coisas, então ele permite mais a coisa do 

movimento, e isso faz a professora ver que cada criança tem 

a percepção e ‘nossa que bacana dá pra fazer isso’.

Reflexo da prática dos 

educadores na prática dos 

professores.

você conseguir ver o aluno individualmente também, não só 

o coletivo, mas enxergar e ter percepções dos alunos, é obvio 

que as professoras fazem isso porque elas acompanham os 

alunos durante um ano todos os dias da semana, mas eu 

acho que o tempo de escola trás liberdade e possibilita um 

tipo de visão, e esse tipo de visão de trabalho também, então 

acho que funciona bastante assim. Talvez no trabalho direto 

no conteúdo, que você tem que aplicar, talvez a 

transformação ela não seja absurda.

Impacto do Programa é maior na 

visão/relação com aluno e não 

tanto no trabalho com o conteúdo.

Efeito do Tempo 

de Escola na 

prática 

pedagógica do 

professor 

regular

Efeito no professor 

regular
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CATEGORIA SUBCATEGORIA DISCURSO SIGNIFICADO

O ensino fundamental, infelizmente, ainda prevalece aquela 

característica de ser muito conteudista.

Importância de contemplar outros 

conhecimentos, para além das 

disciplinas.

A educação tem que ser feita de corpo inteiro.
Sujeito contemplado nas diversas 

dimensões.

... [o aluno] aprende com todos os parceiros que vêm aqui 

para a escola, educação se faz assim.

Consideração pelos diferentes 

saberes, crença de que cada 

sujeito tem conhecimentos 

importantes para serem 

compartilhados.

Você dá o grande repertório para a criança para depois ela 

selecionar aquilo que ela gosta.

Escola como promotora da 

ampliação de repertório e criança 

com autonomia para escolher.

é aqui onde é meu lugar.

eu tinha um objetivo, uma meta, que é reconstruir essa 

escola porque é a única escola aqui do bairro,  então tem que 

ter uma escola com excelentes instalações para essas 

crianças.

eu estou no lugar certo.

a gente tem que dar uma oportunidade para essas crianças 

que estão distante dos grandes centros, que os pais muitas 

vezes não tem condições para levar em um teatro, em uma 

livraria, em uma biblioteca.

A escola deve oferecer 

experiências e aprendizagens para 

além do currículo formal.

o conhecimento tem que extrapolar o muro da escola, eles 

tem que ter conteúdo para conversar lá fora, fazer conexões.

(O Programa Tempo de Escola) foi um ganho porque você 

tira o aluno, no contra turno ele vai ter uma atividade das 

quais ele não vai ter no regular, pela própria gama de 

conteúdos que o professor muitas vezes tem que dar conta.

a escola tem obrigatoriedade de ampliar esse universo.

a gente sempre tem um projeto institucional  ...  foi um 

trabalho articulado com o tempo de escola, todo projeto que 

se faz nessa escola a gente pensa como que o tempo de 

escola pode contribuir, como eles podem nos subsidiar.

O Programa é visto como algo 

separado, mas que contribui, 

agrega ao projeto institucional.

é por ai que a gente faz esse trabalho interdisciplinar, com 

essa conectividade, com vários parceiros e vários recursos.

Investimento na 

interdiscilpinaridade.

a arte, a educação física são áreas que elas são até 

abordadas, mas às vezes de modos muito superficial porque 

tem a Língua Portuguesa e a Matemática, então a gente tem 

que fazer um projeto para dar vasão a essas áreas dentro da 

escola.

Valorização de outras áreas do 

conhecimento, para além da 

Lingua Portuguesa e Matemática.

Ano passado teve uma mudança no trabalho do pessoal do 

tempo de escola, eles passaram a trabalhar na sala de aula 

durante 50 minutos ... ela precisa trabalhar junto com o que 

está sendo desenvolvido e o projeto ele dá abertura para 

isso, não fica algo desconectado.

em 2012 com a entrada deste educador na sala de aula a 

relação estreitou mais, eles acabaram conhecendo melhor o 

trabalho e as propostas, então eu falo que tem uma boa 

articulação do trabalho.

vamos pensar na tecnologia desse projeto, que eu posso 

mandar e-mail para pessoas de outros países, escolas, por 

exemplo, da região norte, região sul, será que tem as 

mesmas brincadeiras? Sabe, fazer essa conexão que é muito 

importante. 

Importância do uso de diferentes 

linguagens.

Compromisso da escola com a 

ampliação da aprendizagem das 

crianças.

Concepção de 

educação

Concepção de 

educação 

convergente com a 

perspectiva da 

Educação Integral

Função da escola

Articulação 

entre o turno 

regular e o 

Tempo de 

Escola

Articulação entre as 

áreas do 

conhecimento
Visão positiva da proposta da 

SME. Convicção de que as 

oficinas do Programa devem se 

articular com o conteúdo regular, 

assim como a relação entre 

professor e educador social.

Relação de pertencimento com a 

escola e de responsabilidade com 

o público atendido.

Relação da diretora 

com a escola
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por que não fazer uma reunião com os pais do tempo de 

escola?

(os pais) têm que ter contato com esses educadores... o que 

meu filho faz quando fica no contraturno?

você via o sorriso das crianças, você via o apoio dos pais.
Investimento em uma relação 

afetiva com a família.

a quadra foi inaugurada ... eu falei essa quadra é para vocês, 

para fazer atividades recreativas, esportivas e de lazer.

sabemos que os pais sentem falta daquelas festas 

tradicionais da nossa época, festas juninas, onde se abria a 

escola para os pais poderem apreciar, fotografar, isso faz 

parte da cultura.

aos finais de semana gente abre a quadra para a 

comunidade, todo sábado de manhã.

Abertura do espaço da escola 

para a comunidade.

a cunhada de uma professora mora na Itália, então a gente 

pode fazer o intercambio ...ela trabalha no vaticano, ela é 

repórter e ela veio aqui em férias, as crianças elaboraram 

junto com a professora uma entrevista.

também vieram três jovens de Angola que moram perto da 

casa da professora de D.A ... as crianças também preparam a 

entrevista.

nesse projeto eu quero envolver a comunidade e eu quero 

abrir para talento da comunidade, para vir se apresentar.

tenho que fazer o melhor para a criança e eu tenho que gerar 

condições, formas para isso, eu trabalho nesse princípio, 

sempre conversando com os profissionais dessa escola.

Diálogo com os profissionais da 

escola para gerar melhores 

condições de desenvolver um 

bom trabalho com as crianças.

tanto os professores como os funcionários da escola 

abraçaram o tempo de escola, eu falo que foi um abraço 

coletivo.

Acolhimento do Programa por 

parte dos profissionais da escola.

(educador social tem) que pensar nas atividades que vão ser 

desenvolvidas dentro do projeto nos momentos de HTPC.

Uma vez por mês o pessoal do tempo de escola participava 

do planejamento com o professor, isso é fundamental.

E o pessoal comprou a ideia junto comigo, porque se o 

pessoal não comprar a ideia junto, não adianta, e o professor 

tem que trabalhar feliz, o professor trabalhando feliz ele 

produz vários resultados em sala de aula. 

Consideração das diferentes 

dimensões do professor - visão 

integral de sujeito.

Aqui tem uma ótima articulação e um bom relacionamento, 

então o tempo de escola, aqui, só falta realmente uma escola 

nova, com mais espaço pra gente oferecer condições 

melhores de instalações para as crianças.

Importância das condições de 

infraestrutura para realizar um 

trabalho com a qualidade 

esperada.

a gente não tem problema de relacionamento entre todos os 

funcionários do tempo de escola, ao contrário, eles fazem, 

sim, parte do quadro de funcionários.

Acolhimento dos profissionais do 

Tempo de Escola como 

funcionários da escola. Integração 

entre professores e educadores 

sociais.

Então o projeto acaba sendo um casamento do que a gente 

verifica, do que a gente observa e da fala dos professores.

Decisões tomadas de maneira 

compartilhada, considerando a 

realidade e os sujeitos envolvidos. 

Reorganização 

de tempos e 

espaços

Relação família e 

escola

Acolhimento e inclusão dos pais 

do Tempo de Escola.

O espaço da escola também 

pertence à comunidade e às 

famílias.

Outros sujeitos, de fora da escola, 

podem contribuir para a 

aprendizagem das crianças. 

Reconhecimento de talentos e 

saberes na comunidade.

Convicção de que o trabalho 

coletivo é fundamental para 

articular os dois momentos.

Relação escola e 

comunidade

Gestão da escola/ 

condições para 

promover um 

trabalho na 

perspectiva da 

Educação Integral

Articulação e 

integração com 

comunidade e 

território
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a escola trabalha com parceiros que não precisa 

necessariamente ser professor, quando você coloca 

educador [social], você amplia muito e cada um vai abrindo a 

bagagem de conhecimento que tem, vai compartilhando, 

socializando.

Cada sujeito tem conhecimentos 

importantes para serem 

compartilhados, o educador social 

traz outra realidade, visão, 

saberes.

Eu gosto muito do tempo de escola, claro que as escolas tem 

que ter boas instalações para isso.

Importância das condições de 

infra estrutura para realizar um 

trabalho com a qualidade 

esperada.

o tempo de escola acabou assimilando melhor como seria a 

participação deles, está sendo muito bacana, muito bacana 

mesmo, porque a gente vê na fala das crianças, os trabalhos 

que as crianças fazem, no retorno dos pais, falo a gente tem 

que tirar a criança só do turno que ela já conhece, a gente 

tem que expandir.

O Programa Tempo de Escola 

promove a ampliação das 

aprendizagens.

A gente improvisa, a gente não tem uma sala pra usar para o 

tempo de escola, a gente não tem sala para fazer atividade, 

tanto que a gente usa a igreja como sendo um espaço físico 

extensivo da escola.

Expansão do uso dos espaços, 

dentro e fora da escola, depois da 

implantação do Programa.

O professor acaba também sendo contaminado e 

trabalhando melhor algumas atividades.

A forma como os educadores 

sociais trabalham pode 

contribuirpara o trabalho dos 

professores.

em 2012 com a entrada deste educador na sala de aula a 

relação estreitou mais, eles acabaram conhecendo melhor o 

trabalho e as propostas, então eu falo que tem uma boa 

articulação do trabalho.

Há articulação entre o trabalho do 

educador social e do professor.

No contra turno ele (o aluno) vai ter uma atividade que  não 

vai ter no regular, pela própria gama de conteúdos que o 

professor muitas vezes tem que dar conta.

Justificativa de porque o professor 

não consegue mudar sua prática.

Reorganização 

de tempos e 

espaços

Efeito do 

Tempo de 

Escola na 

prática 

pedagógica do 

professor 

regular

Ampliação de 

tempos, espaços e 

sujeitos

Efeito no professor 

regular


