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RESUMO  

 

O cenário desta pesquisa são as Escolas de Tempo Integral, de Ensino 

Fundamental, do Sistema Municipal de Educação, da cidade de Mogi das Cruzes – 

SP, durante os anos de 2009 a 2013. A estruturação e consolidação deste projeto de 

escola emergiu como resposta a questões sociais amplas que envolvem o risco e a 

vulnerabilidade a que estão expostas as crianças em idade escolar. Contudo, a 

complexidade organizacional tanto pedagógica, quanto administrativa, exigida para 

estruturação e consolidação desta proposta de escola enfatiza o problema aqui 

investigado que são os desafios e perspectivas dos membros do núcleo gestor 

acerca de seu próprio trabalho e das questões curriculares relativas à Escola de 

Tempo Integral. O objetivo central está pautado em identificar na percepção dos 

membros do núcleo gestor questões relacionadas ao currículo prescrito e ao 

currículo vivido, isto posto considerando-se tempos, espaços, texto e contexto. A 

coleta de dados foi realizada a partir de questionários respondidos pelos integrantes 

do Núcleo Gestor – diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico – de Escolas de 

Tempo Integral, localizadas em um dos Distritos da cidade. Este recorte foi escolhido 

pela multiplicidade de características das escolas que o constituem (número de 

alunos por escola, tipo de construção predial e data de inclusão no Programa Escola 

de Tempo Integral do município), e que desta maneira, retratam as diferenças 

encontradas no interior de cada uma das unidades escolares e justificam a 

complexidade do trabalho do Núcleo Gestor nessas escolas. Os resultados obtidos 

foram analisados à luz das teorias de diversos autores e pretende-se que 

constituam-se importantes elementos colaborativos à reflexão da estruturação e 

organização das referidas escolas, visto a anunciada ampliação do Programa na 

cidade de Mogi das Cruzes – SP, pelo governo municipal para os próximos anos, 

como forma de cumprimento ao Plano Nacional de Educação. 

 

Palavras – chave: Escola de tempo integral. Vulnerabilidade. Risco. Núcleo gestor. 

Currículo. Tempos. Espaços. Texto e contexto. Organização administrativa e 

pedagógica. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The setting of this research are the Schools Full Time , Primary Education , the 

Municipal Education System in the city of Mogi das Cruzes - SP , during the years 

2009 to 2013. The structuring and consolidation of this school model emerged in 

response to broader social issues involving risk and vulnerability that are exposed 

schoolchildren . However , the organizational complexity of both teaching , as 

administrative , restructuring and consolidation required for this proposed school 

emphasizes problem investigated here are the challenges and prospects of the core 

members of the manager about his own work and curricular issues related to School 

Time integral . The central objective is guided to identify the perceptions of members 

of the core manager issues related to the prescribed curriculum and the lived 

curriculum , this post considering time, space , text and context. Data collection was 

conducted from questionnaires completed by members of the Center Manager - 

director , deputy director and educational coordinator - Four Schools Full Time , 

located in one of the districts of the city . This cut was chosen by the multiplicity of 

characteristics of schools that are ( number of students per school, type of building 

construction and date of inclusion in School Full Time Program of the municipality ) , 

and thus depict the differences found within each school units and justify the 

complexity of the work of the Center Manager of each of the schools. The results 

were analyzed in light of the theories of several authors and is intended to constitute 

up major collaborative reflection of the structure and organization of these schools 

elements , since the announced expansion of the program in the city of Mogi das 

Cruzes - SP , government city for the next year as a way to fulfill the National 

Education Plan . 

 

 

 

Keywords: School full time. Vulnerability. Risk.  Core manager. Resume. Times. 

Spaces. Text and context. Administrative and pedagogical organization. 
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Hoje desaprendo o que tinha 

aprendido até ontem e que 

amanhã recomeçarei a 

aprender. 
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INTRODUÇÃO  

 

Justificativas pessoal, social e acadêmica 

 

odo educador constrói uma identidade ao longo de sua vida profissional 

e, comigo, essa regra não tem sido diferente. O interesse pelo tema 

título deste trabalho, “Escola de Tempo Integral e Currículo: desafios e perspectivas 

do núcleo gestor sobre o programa do Sistema Municipal de Educação de Mogi das 

Cruzes – SP, no período de 2009 a 2013” se deve à minha história de vida, tanto 

pessoal quanto profissional.  

Filha de brasileira e de português, por várias vezes ouvi meus pais debatendo 

sobre as diferenças entre seus países de origem. Meu pai frequentou escola militar, 

em Portugal, formando-se posteriormente como técnico em eletrônica e minha mãe 

não chegou a terminar o colegial1 científico.  

Em 1979, frequentei o Externato Vera Cruz, em Lisboa. Minha mãe dizia que 

a adaptação à escola ocorreu de maneira tranquila, entretanto, acreditava que em 

Portugal, eram muito severos com as crianças, pois ficávamos muitas horas por dia 

na escola.  

Morei em Lisboa até os sete anos de idade e nessa mesma época, em 1984, 

meus pais decidiram viver em outro país. 

 A nossa chegada ao Brasil aconteceu num contexto de rupturas e 

transformações, falava-se em democracia e na queda do militarismo. Eu não 

compreendia nada daquilo, mas adorei as brincadeiras na rua, as cantigas de roda e 

o gingado dos amigos. A nova escola era muito grande, com muitas crianças e de 

curto tempo: chegávamos cedo e íamos embora cedo também. Não tínhamos aula 

de música – o que particularmente, eu achava uma pena – e  as meninas tinham 

que usar uma saia engraçada nas aulas de Educação Física. Era divertido e 

diferente termos que nos levantar sempre que alguém adentrava a sala. Enfim, eram 

muitas as regras. Ninguém questionava nada e eu, tão pequenina, só queria que 

alguém me explicasse por quê a professora, todos os dias, nos chamava pelo nome 

e tínhamos que dizer “presente”.  

                                                             
1
 Termo adotado a partir da Reforma de Ensino de 1º e 2º graus na década de 70 que atualmente 

corresponde ao Ensino Médio. 
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A vida foi tomando um novo rumo. Conhecemos um país de belezas naturais 

incríveis, mas de grandes contrastes. Durante o final da década de 80 e ao longo 

dos anos de 90, a situação econômica brasileira fez com que nossa família sofresse 

duros golpes financeiros. Fui crescendo ao som de músicas que escandalizavam a 

sociedade da época, numa tentativa de mudar o que estava posto. Por outro lado, o 

preconceito das pessoas traduzia-se em discriminação, no que mais tarde 

entenderia como processo de exclusão social. Vi  muitas amigas sendo maltratadas 

por causa de sua cor e/ou condição social. O consumismo firmava-se dentre os 

jovens na medida em que não ter uma calça da marca “x” ou deixar de calçar o tênis 

“tal” os relegava à margem do convívio em determinados grupos, dentro da própria 

escola.  

A desigualdade despontava por todo o Brasil, num cenário de crimes e 

corrupção. Meus pais viam na escola uma possibilidade de exercício do livre 

pensamento e também de mudança de vida.  Todavia, por muitas vezes, 

questionavam a forma como éramos induzidos a reproduzir conhecimento para 

cumprir com as formalidades avaliativas, sem qualquer reflexão. 

Meu irmão e eu, sempre estudamos em escolas públicas ainda que meus pais 

lamentassem o fato de não poderem nos ofertar uma educação mais completa; 

principalmente, no que se referia ao tempo de escola, que para eles, era curto. 

Minha mãe, àquela altura, dizia sentir saudades da escola portuguesa, com toda 

rigidez de horários e outras oportunidades de aprendizagem. 

Outra discordância estava na falta de conexão entre a escola e a Arte. Meu 

pai afirmava que não poderia existir formação intelectual se não houvesse conexão 

entre os livros e a vida. Era preciso que se explorasse o potencial artístico do 

homem. Da mesma maneira, enfatizava que seria impossível compreender a 

extensão dos conteúdos disciplinares sem relacioná-los à realidade cotidiana.  

As críticas eram extensivas à forma como o Esporte era mal explorado pelas 

escolas, que tinham, segundo ele,  em suas mãos, um Brasil ávido por movimento. 

Concluí o 1º grau2 em 1991 na Escola Estadual Dr. Washington Luís. Nesta 

fase de transição, submeti-me a exames intitulados vestibulinhos3. Fui aprovada em 

dois deles: no curso de magistério do Centro Específico de Formação e 

                                                             
2
 Denominação na época, correspondente ao atual Ensino Fundamental 

3
 Exames seletivos, aplicados ao término do Ensino Fundamental justificados pela escassa oferta de 

vagas no sistema público para as Escolas Técnicas e Centros Específicos de Formação e 
Aperfeiçoamento do Magistério. 



 

Aperfeiçoamento do Magistério Dr. Plínio Bocault e também no curso de técnico em 

secretariado da Escola Técnica Estadual Presidente Vargas, ambos em Mogi das 

Cruzes, cidade onde resido. 

Optei pelo ensino técnico, pois sentia-me honrada pela possibilidade de 

estudar em escola tão concorrida. Dizia-se na época, que um jovem estudante 

daquela instituição teria um bom futuro: emprego e salário garantidos. 

Aprendendo datilografia, taquigrafia, biblioteconomia e arquivística, numa 

carga horária bastante diferenciada da normal para o 2º grau4, deixei de aprofundar 

conhecimentos em Química e Física, por exemplo, porque o curso de Secretariado 

fazia parte da área de Humanas e, neste caso, algumas disciplinas sobrepunham-se 

a outras5.  

Tal formação contribuiu para que aos dezessete anos de idade, eu não 

tivesse sido aprovada na segunda fase do vestibular da FUVEST6, para o curso de 

Letras, mas já ganhava salário suficiente para manter minha casa, atuando como 

secretária em uma multinacional instalada na cidade. Além das despesas 

domésticas, pude também pagar as mensalidades do mesmo curso superior, em 

uma das universidades particulares de Mogi das Cruzes .  

Vivi os primeiros anos entre a saída da adolescência e a entrada na vida 

adulta, estudando e trabalhando muito, entendendo que a escola para mim foi a 

oportunizadora de uma vida financeira independente, mas falha sob o ponto de vista 

de uma formação mais abrangente. 

Apesar de secretariar num Departamento Jurídico, relutei em seguir pelo 

campo do Direito. Afirmava que queria ser professora. Era como se houvesse na 

palavra “professora” um sentido mágico, uma possibilidade diferente...  

Graduei-me, em 1996, com 20 anos. O diploma conferia-me a Licenciatura em 

Letras, com habilitações em Português e Inglês.  

Durante os estudos universitários descobri a teoria, mas pouco vi da prática. 

O estágio não foi de fato relevante para que me sentisse apta à função de 

professora.  
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 Denominação na época, correspondente ao atual Ensino Médio. 

5
 Esta situação foi alterada, mais tarde, tendo em vista a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9394/96, conforme Parecer CEB/CNE nº 17/97. 
6
 FUVEST: Fundação Universitária para o Vestibular, responsável pelo exame vestibular para o 

Ensino Superior de instituições públicas do Estado de São Paulo. 



 

Eram muitos os detalhes e parecia-me que para ser uma boa professora era 

preciso mais do que conhecimento. Era preciso ter sentimento, atitude, saber fazer. 

A habilitação em Inglês conferia-me o direito a lecionar a disciplina. Percebia 

que muitos de meus colegas receberam o mesmo diploma, sem de fato, serem 

capazes de compreender a sintaxe daquela língua.  

Nunca pude pagar um curso particular de Inglês, mas trabalhar numa 

multinacional facilitou o contato com estrangeiros e, portanto, o domínio do referido 

idioma aconteceu naturalmente, pela necessidade cotidiana.  

A vida financeira de minha família não tinha melhorado em nada com o 

passar dos anos e precisei continuar atuando como secretária até o início de 1998, 

quando o destino, reservou-me 44 aulas de Inglês, em caráter de substituição, na 

mesma escola onde cursei o 1º grau. 

 Agarrei a oportunidade e prometi aos meus pais que continuaria auxiliando 

financeiramente nossa casa. Entretanto, não foi nada fácil.  

O inglês que estava acostumada a utilizar no emprego anterior sempre me 

rendeu bons resultados, todavia nada tinha a ver com o inglês ensinado na escola 

pública. Foi aí que percebi, na prática, o distanciamento entre os conteúdos 

escolares e a realidade cotidiana. A escola estava muito distante do que o mundo 

exigia. A minha impressão era a de que não havia uma necessária correspondência 

entre o currículo escolar e a vida.  

Em meio a tantos sobressaltos e reflexões na vida profissional, a vida pessoal 

também pregava peças: meus pais adoeceram praticamente na mesma época e 

quase tive que voltar às atividades como secretária porque me vi em apuros para 

pagar todas as contas e despesas extras, principalmente com médicos e remédios.  

Infelizmente, entre o final de 1998 e início de 1999, ambos faleceram.  

Mesmo sem o incentivo da família, resolvi continuar professora. Os proventos 

não eram bons, mas para as despesas de uma jovem de vinte e poucos anos eram 

suficientes. O fato é que existia afinidade com o magistério. De alguma maneira lidar 

com tantas pessoas diferentes, ter a possibilidade de contribuir com a aprendizagem 

desses alunos e colaborar para sua formação fazia-me retomar o gosto pela vida, 

que andava tão triste e cheia de dor.  

Descobri que todo aluno tem algo a contribuir, que ninguém é vazio de 

conhecimentos, que a escola, apesar de tudo, é uma passagem significativa na vida 

do sujeito, que a educação transcende os muros escolares e que quanto mais cada 



 

indivíduo puder levar consigo, melhor. Aprendi que é preciso respeitar ao próximo e 

amar o que se faz.  

A alegria que parecia ter ido embora, foi voltando aos poucos. Ficava 

entusiasmada pois ao mesmo tempo que ensinava, aprendia. 

Neste início de profissão estabeleci contato com os anos finais do Ensino 

Fundamental, com o Ensino Médio e com a Educação de Jovens e Adultos. Eram 

tantas realidades diferentes, que comecei a questionar se de fato, uma disciplina 

isolada, num currículo estanque, seria capaz de subsidiar conhecimento suficiente a 

tantas pessoas distintas, com interesses diversos. 

Procurava direcionar minhas aulas de maneira a atender as necessidades 

específicas e gerais de meus alunos. Esta era uma tarefa nada fácil, para a qual não 

tive qualquer formação ou preparo na universidade. Tentava compreender de onde 

vieram, suas especificidades, na tentativa de aproximar os conteúdos de sua 

realidade, significando-os.  

Encontrei resistência a essa outra possibilidade de lecionar dentre o próprio 

grupo de professores. Algumas vezes, para que as aulas acontecessem em espaços 

distintos, dentro e fora da escola, precisei desobedecer certas ordens da direção e 

esconder dos colegas a grande satisfação que sentia em poder ministrar aulas 

diferentes das que tive.  

Em 2000, efetivei-me na rede estadual, com dois cargos. Busquei uma forma 

de atuar em ambos e constituí sede numa Escola Estadual, localizada num bairro 

periférico da mesma cidade, que me concedeu tal oportunidade. Era Professora de 

Educação Básica II7 de Português e também de Inglês. Devido à efetivação em dois 

cargos, trabalhava cerca de 64 horas por semana. Por este motivo, ficava na 

unidade o dia todo. Nesta escola, estabeleci o primeiro contato com crianças, jovens 

e adultos moradores de uma favela.  

Julguei-os e fui julgada. Parecia que éramos de mundos diferentes. Não 

reconhecia neles, minha história; tampouco, reconhecia a história deles. Éramos 

todos habitantes da mesma cidade, mas com vidas muito diferentes. As condições 

sócio-econômicas daquele grupo causavam-me espanto. Era antagônica a vida 

daquelas pessoas. Senti-me frustrada, não sabia sequer por onde começar, que 
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 Denominação atribuída aos professores aptos a ministrar aulas aos alunos dos anos Finais do 

Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Médio, pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.  



 

conteúdos abordar, pois apesar de cursarem os anos finais do Ensino Fundamental, 

e alguns, o Ensino Médio, estava diante de pessoas analfabetas.  

Devido a isto, busquei ampliar minha formação inicial e tive meu primeiro 

contato com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2001, quando fui 

cursar pós-graduação em Língua Portuguesa.  

Foi nesta altura, a primeira vez que ouvi falar em Paulo Freire8. De alguma 

maneira, o discurso freiriano estava muito presente no meu cotidiano. Nunca mais 

esqueci do que li, num trecho da obra intitulada Pedagogia do Oprimido: “ninguém 

desvela o mundo ao outro e, ainda quando um sujeito inicia o esforço de 

desvelamento aos outros, é preciso que estes se tornem sujeitos do ato de desvelar”  

( FREIRE, 2014, p.229). 

Fui percebendo que adentrar à sala de aula, com o intuito de ensinar, não 

bastava. Era preciso conhecer, desmitificar, reconhecer, interagir, refletir, agir, 

transformar... 

Curiosamente, percebia, principalmente nas crianças, durante o horário de 

aula, uma constante alegria. Aquela escola, local convergente de vidas tão 

contraditórias, tinha um significado positivo para eles. Alguns diziam que se 

pudessem ficariam ali o dia todo, porque estar na escola era melhor do que estar em 

outro lugar qualquer. Fui me perguntando se de fato, ficar o dia todo na escola não 

seria uma alternativa razoável, visto que, em outros horários o que restava era a 

desproteção das ruas, os trilhos da estação de trem e pouca, ou nenhuma,  

perspectiva de futuro. Convenci-me de que talvez mais tempo de escola fosse uma 

boa alternativa àquelas pessoas.  

Na mesma época, meu trabalho em sala de aula foi reconhecido e ganhei o 

prêmio de Destaque em Educação, promovido pela Diretoria Regional de Ensino de 

Mogi das Cruzes e Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, pois mediante 

comissão técnica daquela Diretoria, minhas ações foram reconhecidas como 

inovadoras. Eu queria apenas dar aulas diferentemente das que tive: sentada, 

copiando textos e ouvindo os professores. Buscava fazer com que o conteúdo 
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 Paulo Reglus Neves Freire, educador brasileiro, com atuação e reconhecimento internacionais. 

Nasceu em Recife em 19 de setembro de 1921 e faleceu em São Paulo em 02 de maio de 1997. 
Intitulado Patrono da Educação Brasileira em 2012.  Destacou-se por seu trabalho na área de 
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Foi Secretário de Educação do município de São Paulo entre 1989 e 1991. Autor de inúmeras obras, 
teve seu mais famoso livro “Pedagogia do Oprimido” (1968) e traduzido para mais de quarenta 
línguas.  



 

programático fosse de fato relevante aos meus alunos e aprendíamos brincando. 

Era uma forma de tornar o caminhar daquelas pessoas (e o meu também), um 

pouco mais suave e significativo. Tornei-me, sem qualquer formação específica, uma 

alfabetizadora – o cenário assim exigia – mas também, uma interlocutora em prol de 

um outro mundo possível e isso me dava muito orgulho.  

A vida apontou-me uma nova possibilidade quando em 2003, fui aprovada em 

concurso público municipal e, por incompatibilidade de horários, optei pela 

exoneração dos cargos da rede pública estadual.  

O município contava com apenas uma escola de Ensino Fundamental II, 

localizada no bairro da Vila Lavínia, em Mogi das Cruzes. A estrutura arquitetônica 

era inusitada, pré-moldada e fria. O prédio continha inúmeras divisões e 

possibilidades. Era conhecido como CAIC9. 

O alunado daquele CAIC era composto por crianças oriundas de diversos 

bairros da cidade. O projeto inicial da unidade previa o atendimento integral aos 

educandos e para tanto, havia posto de saúde com presença de médico pediatra e 

dentista. Era evidente, entretanto, que a preocupação com o atendimento integral 

restringia-se à saúde. Não havia um espaço dedicado às artes, por exemplo. No 

ginásio, os horários para utilização eram divididos com a comunidade e, numa 

escola tão grande, foi preciso construir uma nova quadra para atender à grade 

horária imposta pelos anos finais do Ensino Fundamental II, devido à disciplina de 

Educação Física. 

Havia uma mistura de vários segmentos, o que tornava aquela escola um 

desafio complexo. Tínhamos alunos cuja faixa etária estendia-se entre os 0 e os 14 

anos, todos integrados numa mesma unidade, separados apenas por espaços 

físicos distintos. Chegamos a ter 1800 matrículas, distribuídas entre Educação 

Infantil (creche e pré-escola) e Ensino Fundamental. 

Nesta unidade permaneci durante cinco anos, inicialmente como professora, 

depois como coordenadora pedagógica; mais tarde, após a conclusão do curso de 

Pedagogia, em 2006, atuei como vice-diretora e diretora de escola.  
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 CAIC: Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, instituído pelo PRONAICA – 

Programa Nacional de Atendimento Integral à Criança e ao Adolescente,  em 1993, pelo governo 
federal. 



 

Este último cargo ocupei a partir de 2008, mediante aprovação em processo 

seletivo interno. Apesar de já ter atuado como vice-diretora, a partir de então, 

despertei para as questões de gestão escolar, principalmente no que se refere à 

organização escolar e entendimento do gestor como necessário ator do processo 

educativo.  

Permaneci nesta escola até o final do ano letivo de 2008, quando por ocasião 

de concurso de remoção para diretores de escola, optei por atuar num novo projeto 

da Secretaria Municipal de Educação, que a princípio tratava da ampliação do tempo 

de permanência dos alunos na escola. 

No ano de 2009, na Secretaria Municipal de Educação, teve início do 

Programa Escola de Tempo Integral. O grande desafio deste programa, consistia em 

abarcar às unidades de Educação Infantil que já funcionavam em tempo integral, 

também outras escolas, especificamente de Ensino Fundamental.  A vontade de 

vencer este novo desafio foi alimentada por uma preocupação que acompanhou-me 

durante a trajetória aqui descrita, quanto à efetiva corroboração da escola de tempo 

integral para a formação integral do aluno. Preocupação esta que está relacionada à 

atuação de seus profissionais, num recorte específico à equipe gestora que dará 

origem à questão central que orienta este trabalho que será apresentada alguns 

parágrafos à frente.  

Tratava-se da oportunidade de por em prática as impressões e percepções 

que fui colhendo ao longo dos anos: uma escola em tempo integral, diferenciada. 

Era preciso compreender o currículo deste tipo de escola e o papel do núcleo 

gestor neste contexto. 

No mesmo ano, busquei exercitar possibilidades de respostas a essas 

questões atuando como diretora de um Centro Municipal de Programas 

Educacionais – CEMPRE. Na época, este foi o  primeiro espaço escolar projetado 

para atendimento em tempo integral, no município de Mogi das Cruzes. 

O CEMPRE em questão, estava inserido numa região da cidade cuja 

população encontrava-se em alto risco de vulnerabilidade social. No Jardim dos 

Amarais, como era conhecida a região, a comunidade vivia em área invadida, 

repleta de casas construídas com os mais diversos materiais, poucas construídas 



 

em alvenaria. Não havia água encanada, o esgoto era a céu aberto e o cenário era 

incrementado pela ausência de energia elétrica. Naquele lugar, a mortalidade infantil 

estava associada à tuberculose, hepatite e outras doenças graves. 

Esta zona urbana, que havia ficado esquecida por anos recebeu um belo 

projeto arquitetônico, idealizado por gente dedicada e compromissada. Essa mesma 

gente, com toda a sua boa intenção ocupou a única área de lazer da comunidade: 

um terreno grande, utilizado como campo de futebol e ponto de encontro para os 

moradores da região. Foi na área onde aconteciam os churrascos coletivos, as 

peladas de futebol, que ergueu-se, resumidamente, um prédio com dezesseis salas 

de aula, sala de informática, sala de leitura, sala de música, sala de jogos, um 

auditório e uma quadra coberta. Tudo devidamente murado e protegido por cercas 

elétricas. 

O prédio era grande e apesar do movimento contínuo de crianças pelas ruas 

do Jardim dos Amarais, contávamos apenas com aproximadamente 170 alunos 

matriculados. O fato causou-me estranhamento e resolvi bater de porta em porta à 

procura de crianças.  

Tais visitas me proporcionaram uma visão geral acerca daquela comunidade 

e foi preciso solicitar autorização à Secretaria Municipal de Educação (SME), para 

que pudéssemos atender não somente aos anos inicias do Ensino Fundamental, 

mas também à Educação Infantil (pré-escola) e à Educação de Jovens e Adultos.  

Naquele primeiro ano, visto que estruturava-se ainda o Programa de Escola 

de Tempo Integral10, atendemos a apenas  cinco turmas de Ensino Fundamental, em 

tempo integral.  

 A jornada de permanência dos alunos na escola foi estendida para 9 horas 

diárias, sendo que dessas, 5 horas eram destinadas à formação básica e as outras 4 

horas distribuíam-se por oficinas e horários de alimentação (cinco refeições diárias). 

Enquanto diretora, fui percebendo que a complexidade daquela escola exigia 

de mim muito mais do que a formação enquanto pedagoga me ofertou. Percebi que 

conhecia pouco, era preciso mais para estar à frente daquele tipo de escola.   
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 O Programa Escola de Tempo Integral do Município de Mogi das Cruzes –SP, será analisado em 
capítulo específico deste trabalho. 



 

Em 2011, a necessidade de entendimento de gestão escolar sob a 

perspectiva de políticas públicas, incitou-me a buscar uma pós-graduação em 

Supervisão Escolar. Foi também a primeira vez que me matriculei numa pós 

graduação à distância. Durante um ano e meio, ao final de cada mês, viajava para 

Belo Horizonte para cumprir com a carga horária presencial que o curso me 

empunha. Foi a única maneira de poder conciliar o estudo à vida profissional que, 

naquela altura, exigia grande dedicação. 

Foi assim que tentei compreender a influência de aspectos políticos, legais e 

educacionais no meu cotidiano. 

Mesmo tentando dar o melhor de mim, tinha a impressão que a complexidade 

do funcionamento de uma escola de tempo integral exigia determinadas habilidades 

do diretor de escola em detrimento de outras: muito comumente os aspectos 

organizacionais sobrepunham-se aos pedagógicos.  

O núcleo de gestão do CEMPRE era composto por diretora, vice-diretora e 

coordenadora pedagógica. A escola funcionava em 3 turnos: manhã, tarde e noite. E 

em 2011, contávamos com um total aproximado de 1100 alunos matriculados. 

Destes, cerca de 700 em tempo integral. 

Num esforço para que o horário do contraturno fosse garantido, uma série de 

ações foram elaboradas, refletidas, reestruturadas e firmadas. Entretanto, este 

trabalhoso jogo estratégico recai sobre a necessidade permanente de reflexão 

acerca de currículo. Por meio de uma análise crítica a respeito da prevalência dos 

conteúdos sobre o tempo e, portanto, do tempo e dos conteúdos sobre a formação 

integral do indivíduo, emerge a figura do Diretor de Escola 11  como sujeito co-

participante deste processo, quer seja pela natural incumbência do cargo, como pela 

responsabilidade que lhe foi atribuída, enquanto educador; acompanhado do Vice-

Diretor e do Coordenador Pedagógico12, importantes atores escolares que juntos 

compõem o Núcleo Gestor das unidades escolares.  
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 O termo diretor de escola será utilizado neste trabalho tanto para representar o Diretor como a 
Diretora, não havendo discriminação de gênero.   
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 Os termos vice-diretor e coordenador pedagógico serão utilizados neste trabalho sem 
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Depois de três anos sentia-me uma hábil malabarista, sempre tentando 

equilibrar aspectos administrativos e pedagógicos, numa escola cuja comunidade 

era afetada por questões sociais graves. 

Cada dia de trabalho, ali, foi vivido intensamente, guardo inúmeras histórias 

pra contar: algumas boas, outras nem tanto.  

Em 2012 tive a oportunidade de inaugurar mais um CEMPRE, localizado na 

outra extremidade da cidade, no bairro do Botujuru. 

Sentia-me experiente, principalmente porque a estrutura do programa já havia 

passado da fase inicial. Aliás, o CEMPRE havia se tornado referência de projeto em 

termos de políticas públicas educacionais. A população do Botujuru já conhecia o 

projeto de escola de tempo integral adotado pelo município e não foi necessário 

buscar alunos pelo bairro para efetivação de matrículas. Desta vez, era como se as 

crianças do bairro estivessem todas na escola e não pelas ruas.  

Apesar disto, novamente os aspectos organizacionais administrativos 

sobrepunham-se aos pedagógicos. Parecia-me faltar um necessário alinhavo entre 

tempo, espaços, texto e contexto.  

Ao final do mesmo ano, fui aprovada em processo seletivo interno para a 

função de Supervisora de Ensino. Vi nesta função a oportunidade de atuar 

diretamente na Secretaria de Educação de maneira questionadora e reflexiva. Era a 

oportunidade de confrontar a intencionalidade das políticas públicas com a prática. 

Percebi que era importante aprofundar conhecimentos acerca dos percursos 

da escola de tempo integral no nosso país e na cidade de Mogi das Cruzes, afinal, a 

ideia de uma escola para todos, que vise a formação integral dos indivíduos vem 

sendo discutida há tempos no Brasil, configurando-se, atualmente, numa proposta 

curricular desafiadora, quer seja por seu caráter ideário ou pela articulação de 

políticas públicas necessárias para sua concretização.  



 

A temática em torno de uma escola diferente, estreita a discussão sobre a 

questão da educação integral 13e, por conseguinte, sobre o tempo de permanência 

do aluno na escola.  

Não obstante, é necessário conjugar esforços para refletir acerca do currículo 

deste tipo de escola, de maneira a compreender a articulação entre o fazer, o refletir 

e o transformar.  

Como educadora pude perceber que este tipo de escola está alicerçada no 

compromisso de seus profissionais com a educação e foi por este motivo que depois 

de anos longe do mundo acadêmico, resolvi voltar aos bancos da universidade, 

como mestranda, para buscar à luz da teoria, embasamento para prática e 

transformar essa prática em teoria auxiliando, possivelmente, situações análogas. 

Acredito que a teoria, fruto, não raro, da prática de muitos, fundamentará minhas 

ações na Secretaria de Educação e concederá subsídios para o exercício de minha 

profissão de maneira crítica e reflexiva.  

Hoje, como supervisora de ensino, participo da articulação em torno do Plano 

Municipal de Educação14 que prevê franca expansão do Programa Escola de Tempo 

Integral. Depois de passar por algumas escolas, conhecer realidades distintas, de 

viver experiências ímpares em escolas singulares, de acreditar na possibilidade de 

contribuir para a intensificação, ou mesmo a transformação da escola pública em 

espaço de interação e construção coletiva de saberes, retomo o tema que envolve o 

currículo da Escola de Tempo Integral, justificando assim os problemas, as 

hipóteses e os objetivos que norteiam a pesquisa e aqui se apresentam.  

 

Problema, problemática, hipóteses e objetivos da pesquisa 

 

O histórico apontado foi fundamental para eleger o problema central de 

minha pesquisa: 
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 O Plano Municipal de Educação será abordado ao longo deste trabalho.  



 

 Quais reflexões e ações são propostas pelo núcleo gestor frente 

às  questões curriculares relativas à Escola de Tempo Integral?  

 

Esta questão principal desdobra-se em: 

 

 Quais são os desafios do núcleo gestor nesta proposta de escola, face 

a questões relativas a tempos, espaços, textos e contextos? 

 

 

Questões que suscitam algumas hipóteses: 

 

 Na percepção de membros da equipe gestora de Escolas de Tempo 

Integral, essa escola hoje, garantiria a jornada ampliada do tempo de 

permanência da criança na escola, como forma de alguma proteção aos 

perigos da infância, mas o currículo prescrito e vivido pouco contribuiria 

para a formação integral do aluno. 

 Os desafios e perspectivas do núcleo gestor incluiriam questões 

relacionadas ao tempo, espaço e contexto, relacionando-se ao currículo 

prescrito e vivido neste tipo de escola. 

 

O objetivo central desta pesquisa é identificar na concepção dos membros do 

núcleo gestor questões relacionadas ao currículo prescrito e ao currículo vivido, isto 

posto considerando-se  tempos, espaços, texto e contexto. 

Os objetivos específicos para a realização de uma pesquisa sobre o 

currículo das ETI, centram-se em: 

 

 Identificar questões relacionadas ao tempo do aluno na escola e às 

condições administrativas necessárias para concretização de tal 

permanência; 

 Verificar a influência do espaço, interno e externo ao ambiente escolar, 

para o desenvolvimento de atividades pertinentes; 



 

 Analisar texto e contexto das ETI, como forma de compreensão da 

dinâmica das unidades e do trabalho dos núcleos gestores e da formação 

integral dos alunos; 

 

Considerando-se as questões e hipóteses formuladas, na direção dos 

objetivos pretendidos este trabalho se organiza em cinco capítulos, conforme 

descreveremos a seguir. 

 

 No Capítulo I, apresento o referencial teórico que sustenta esta pesquisa. Os 

autores escolhidos: Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Vitor Henrique Paro, 

Demerval Saviani, Moacir Gadotti, Paulo Roberto Padilha, Gimeno Sacristan, 

Michael Apple, Ivor Goodson, Isabel Franchi Cappelletti, Ana Maria Cavalieri, 

Jaqueline Moll, Regina Lucia Giffoni Luz de Brito, Mere Abramowicz, Lourdes de 

Fátima Paschoaletto Possani, Heloísa Lück, Myrtes Alonso, dentre outros. Estes 

autores colaboram para a reflexão sobre:  

 

 A história da Escola de Tempo Integral no Brasil e o significado das 

concepções políticas e ideológicas para este tipo de escola; 

 Currículo prescrito e o currículo vivido nas Escolas de Tempo Integral: o texto, 

o contexto, o tempo e o espaço; 

 Aspectos do trabalho do núcleo gestor da escola frente ao currículo escolar: 

desafios e perspectivas. 

 

 No Capítulo II, analiso os documentos oficiais da Secretaria Municipal de 

Educação de Mogi das Cruzes, com a finalidade de especificar as Escolas de 

Tempo Integral, de Ensino fundamental, na cidade de Mogi das Cruzes, no período 

de 2009 a 2013, bem como de detalhar a dinâmica escolar exigida para a ampliação 

da jornada de permanência dos alunos neste tipo de escola. O mesmo capítulo 

aborda a ação do núcleo gestor, considerando-se essencialmente a cultura e o clima 

escolares.  

 A metodologia detalha-se no Capítulo III. 

O Capítulo IV destina-se ao trabalho de campo, com descrição do cenário de 

pesquisa e apresentação dos dados coletados. 



 

 No último Capítulo, V, analiso os dados coletados e retorno ao referencial 

teórico como forma de embasar as análises dos dados coletados e os resultados da 

pesquisa realizada. Apresento proposições mediante os resultados encontrados, 

seguidas de conclusões e recomendações finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I – ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL: HISTÓRIA E CONCEPÇÕES 

 

1.1. Aspectos históricos da Escola de Tempo Integral no Brasil 

A ideia de uma escola para todos, que vise a formação integral dos indivíduos 

vem sendo discutida, segundo Paro (2009) desde o início do século XX no Brasil, 

configurando-se, até os dias de hoje, numa proposta desafiadora especialmente a 

curricular, quer seja por seu caráter ideário ou pela articulação daqueles que atuam 

em seu interior, ambos fatores imprescindíveis para sua concretização.  

Ainda hoje, uma das características mais acentuada deste tipo de escola tem 

sido a prevalência das questões sociais sobre as pedagógicas já anunciadas por 

Paro(1988a): 

Hoje, quando se coloca a proposta de tempo integral, as questões 
sociais tendem a sobrepor-se à dimensão pedagógica. Isto acontece, 
por um lado, porque os problemas das classes subalternas são 
tantos, que as políticas públicas não dão conta de superá-los; por 
outro, porque a questão da pauperização, ligada à crise econômica 
atual, traz à tona o problema da violência e a preocupação de cuidar 
preventiva e/ou corretivamente dessa questão. Nesse sentido, o 
poder público passa a atribuir essa função à escola, gerando novas 
expectativas na população com relação à instituição escolar. ( p. 192) 
 
 

Outra característica que permanece ao longo dos anos, relaciona-se ao 

tempo de escola. Segundo Paro (1998a): 

 

uma das maiores falácias das recentes propostas de escola de 
tempo integral é supor que já temos meio período diário de 
atendimento escolar, bastando que se dobre essa escolaridade para 
que cheguemos à escola de tempo integral” (p. 226). 
 

 Parece-nos, portanto, relevante ressaltar que é preciso discutir a qualidade 

desse tempo.  

Ambas as características estreitam, desde então, a discussão sobre a 

questão do tempo de permanência do aluno na escola como fator indissociável à 

formação integral do aluno: 

Para abordar essa questão é preciso ter em conta que as escolas de 
tempo integral, no sentido de formação integral, não são coisa nova. 
Elas antecedem até mesmo as propostas de universalização da 
escola pública. No caso brasileiro, o que interessa é destacar as 
propostas antigas, dedicadas às classes abastadas, das que se 



 

fazem hoje em dia e pretendem atingir as classes menos 
favorecidas. (PARO et al., 1988a, p. 205 e 206) 
 
 

É interessante ressaltar que no passado, as escolas de tempo integral 

configuravam-se nos internatos ou semi-internatos escolares particulares acessíveis 

às famílias com boas condições econômicas e que visavam uma educação de alto 

nível para os filhos: 

 

Algumas escolas brasileiras (confessionais ou laicas) notabilizaram-
se por oferecer esse tipo de ensino, sendo suas vagas intensamente 
disputadas pela clientela a que se dirigiam. Sob essa ótica, a 
frequência à escola de tempo integral era símbolo de status social, 
na medida em que, supostamente, essa escola não só oferecia 
possibilidades amplas de domínio do saber erudito mas também era 
garantia da preservação dos costumes. (PARO et al., 1988a, p. 206) 
 
 

 Entre o final do século XIX e início do século XX, no Brasil, o ideário 

anarquista anunciava como necessidade “(...) o estudo de autores libertários 

extraindo deles os principais conceitos educacionais como o de ‘educação integral’, 

oriundo da concepção de Robin15” (SAVIANI, 2011, p. 182).  

Os trabalhadores que seguiam a concepção anarquista lutavam por uma 

educação libertária, capaz de unir trabalho manual e intelectual, de modo a formar o 

homem em seus diferentes aspectos, justificando-se a indissociabilidade do saber e 

do fazer. (MORAES, 2009, p. 33) 

O filósofo norte-americano John Dewey 16 , expressivo nome da corrente 

filosófica intitulada Pragmatismo17, influenciou educadores do mundo todo, tomando 

por base o conceito de educação como reconstrução da experiência: 

Esse tipo de educação, denominado por Dewey, de “escola clássica”, 
demonstrava-se insuficiente frente às inúmeras transformações 
históricas, sociais e econômicas ocorridas entre a segunda metade 
do século XIX e a primeira metade do século XX(...). (SOUZA; 
MARTINELI, 2012, p. 163) 

 A influência de Dewey  firmou-se em 1932, quando do marco histórico do 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, liderado por Anísio Teixeira.  

Segundo Souza e Martineli (2012, p. 163): 

                                                             
15

 Paul Robin uniu-se a outros educadores, lançando o Manifesto dos partidários da educação 
integral, em 1893. 
16

 John Dewey¸filósofo norte-americano defendia a democracia e a liberdade de pensamento como 
instrumentos para a manutenção emocional e intelectual das crianças. 
17

 Pragmatismo: é um pensamento filosófico originado no fim do século XIX, que opondo-se ao 
intelectualismo, considera o valor prático como critério da verdade. 



 

O pragmatismo da filosofia norte-americana influenciou muito a 
educação brasileira, em especial no início do século XX. No Brasil, o 
maior representante do pensamento deweyano é Anísio Teixeira. Ele 
quando foi aos Estados Unidos, tomou contato com as ideias de 
John Dewey e foi o responsável por introduzir no Brasil essa nova 
proposta de filosofia da educação e de prática pedagógica.  
 

Os signatários do referido documento clamavam por: 

Uma nova política educacional que nos preparará, por etapas, a 
grande reforma, em que palpitará, com o ritmo acelerado dos 
organismos novos, o músculo central da estrutura política e social da 
nação. (AZEVEDO, 1932, p.3) 
 

No corpo do Manifesto, a preocupação com o desenvolvimento integral do 

aluno aparece por várias vezes, apontando a necessidade da convergência de 

políticas públicas para sua consolidação “(...) assentado o princípio do direito 

biológico de cada indivíduo à sua educação integral, cabe evidentemente ao estado 

a organização dos meios de o tornar efetivo” (AZEVEDO, 1932, p. 5) 

A concretização da escola, em tempo integral, deu-se ao final da década de 

40, quando inspirado pelas ideias de Dewey, Anísio Teixeira, idealizou a Escola 

Parque, na Bahia, também conhecida como Centro Educacional Carneiro Ribeiro 

(CECR), localizada na periferia da cidade de Salvador. O CECR foi fundado sob a 

lógica de turno e contraturno, ou seja, durante um turno a criança estudava numa 

das escolas-classe e no outro turno na escola-parque: 

O Centro Educacional Carneiro Ribeiro, criado para ser uma escola 
de educação integral, com suas atividades e funções ampliadas, 
visava, enfim, harmonizar tanto na sua estrutura administrativa, 
quanto nos programas e métodos desenvolvidos nas suas escolas, a 
ideia de formação humana integral, caminho preconizado pelo seu 
idealizador, para a democratização da sociedade e das relações 
sociais. (TENÓRIO; SCHELBAURE, 2007,p. 13) 

 

Entretanto, com o advento do golpe militar, o projeto inicial foi interrompido e 

abandonado pelos governos seguintes, deixando-se de lado o ideal deweyano de 

educação para a democracia (SOUZA; MARTINELI, 2012, p. 163) do qual Anísio 

Teixeira foi defensor: 

 

Embora seguindo Dewey, estava atento às condições brasileiras e 
não transplantava, simplesmente, o sistema americano. Por isso, 
diferentemente da experiência americana, advogou em nosso país a 
organização de serviços centralizados de apoio de ensino. Em outros 
termos: se Dewey nunca se preocupou com o sistema nacional de 
ensino e também nunca procurou construir instrumentos de aferição 



 

da aprendizagem e do rendimento escolar, Anísio Teixeira tinha essa 
preocupação e procurou, a partir das condições brasileiras, 
encaminhar a questão da escola pública na direção de um sistema 
articulado. (SAVIANI, 2000, p. 173)  

 

Na década de 80, durante o governo estadual de Leonel Brizola, no Rio de 

Janeiro, Darcy Ribeiro, implementou o Programa Especial de Educação (PEE), com 

a criação dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs). Os CIEPs  

funcionavam em horário integral e seus alunos tinham acesso a métodos especiais 

de aprendizado, alimentação completa supervisionada por nutricionistas, prática de 

esportes, de leitura e tratamento odontológico. Uma das peculiaridades dos CIEPs, 

estava na sua arquitetura, idealizada por Oscar Niemeyer, cuja estrutura, exigia 

manutenção onerosa aos cofres públicos e portanto, “custo muito alto” (MAURÍCIO, 

2004, p. 5). O projeto objetivava, adicionalmente, tirar crianças carentes das ruas, 

oferecendo-lhes os chamados "pais sociais", funcionários públicos que, residentes 

nos CIEPs, cuidavam das crianças também ali residentes. 

Para Darcy Ribeiro, a escola pública não estava preparada para receber as 

crianças pobres, que por sua vez não tinham o mesmo acesso aos bens culturais e 

materiais das crianças das classes mais abastadas. Segundo Darcy,  isto interferia 

no desenvolvimento e rendimento das mesmas, provocando cada vez mais 

desigualdades. Tratava-se portanto, a escola de tempo integral, de um projeto de 

formação integral do aluno. 

No Brasil, antes da criação dos CIEPs, nunca se fez uma escola 
popular de dia completo. Em lugar disso, adotou-se o desdobramento 
do regime escolar em vários turnos, numa solução falsa para o 
crescimento populacional. Essa deformação do sistema de ensino, 
com o tempo, tirou as qualidades já escassas da antiga escola 
pública e deixou-a despreparada para atender ao desafio de adaptar-
se à crescente clientela oriunda das zonas rurais ou comunidades 
pobres da periferia das metrópoles. (RIBEIRO, 1986, p. 41) 

 

Darcy Ribeiro atribuía o fracasso escolar brasileiro, dentre outros fatores, à 

reduzida carga horária de permanência dos alunos na escola, acreditava que “o fator 

crucial de nosso baixo rendimento escolar reside também na exiguidade do tempo 

de atendimento que damos às crianças” (RIBEIRO, 1986, p. 10 – 11). 



 

Os governos que sucederam ao de Brizola não deram continuidade 

administrativa ao projeto, desvirtuando-lhe a sua principal característica: o ensino 

integral.  

Também na mesma época, o governo do estado de São Paulo, sob comando 

de Franco Montoro, implantou o Programa de Formação Integral da Criança 

(PROFIC).  

Giovanni; Souza (1999) apontam que a  peculiaridade da estruturação do 

PROFIC reside na busca por parcerias, com outras Secretarias do governo estadual 

paulista, mas também com o chamado terceiro setor, na adesão voluntária e na 

abolição da ideia de que seria necessária a construção de prédios, salas de aula e 

congêneres.  

Todavia, esta não se configurou a ação mais bem sucedida do governo 

paulista nesta área: 

O processo de implementação, em meio a grandes resistências e, ao 
mesmo tempo, a adesões ardorosas, revelou que o custo de 
implantação de programas destoantes dos padrões convencionais de 
instituições complexas e altamente burocratizadas é muito alto. Esse 
Programa não contou com boa estratégia para quebrar resistências e 
conquistar a burocracia. As resistências estruturais aliadas às 
conjunturas políticas específicas foram barreiras muito fortes para a 
implantação do PROFIC. (GIOVANNI;SOUZA, 1999, p. 105) 
 

Nos primeiros anos da década de 90, durante o governo do presidente 

Fernando Collor de Mello, os Centros Integrados de Atendimento à Criança (CIACs) 

foram instituídos como parte do “Projeto Minha Gente”: 

 

Com estas ações, o governo federal se propôs a reduzir os efeitos 
negativos da pobreza sobre as crianças e adolescentes que habitam 
as periferias dos maiores aglomerados urbanos do país. O modelo 
proposto teve as seguintes características: atendimento social 
integrado em um mesmo local; atendimento em tempo integral; 
envolvimento comunitário; desenvolvimento de programas de 
proteção à criança e à família; gestão descentralizada; e como 
característica principal, a implantação de unidades físicas. 
(SOBRINHO; PARENTE, 1995, p. 6) 
 

Tais CIACs foram alvo de críticas, pois o projeto idealizado pelo governo 

Collor, consistia na construção de 5 mil escolas em todo o território nacional, a um 

custo elevado por unidade – cerca de 2 milhões de dólares – sem que o governo 

federal, de fato, pudesse dispor de recursos financeiros e humanos para esse fim. 



 

Ao longo da década de 90, os CIACs receberam outra denominação, Centros de 

Atenção Integral à Criança (CAICs) e tiveram o programa inicial reformulado, 

ficando, na maioria dos casos, sua administração relegada ao município: 

 

O custo para equipar um CAIC tem se situado na faixa de US$ 200 
mil, o que significa que o custo total de uma unidade de serviço, 
construída e devidamente equipada, corresponde, em média, a cerca 
de dois milhões e duzentos mil dólares.(SOBRINHO; PARENTE, 
1995, p. 15) 
 

A princípio, ainda houve subvenção federal para a manutenção dos CAICs, 

mas, em poucos anos, todos ficaram sob integral responsabilidade – administrativa, 

física e financeira – dos municípios, descaracterizando-se, o projeto inicial, de 

caráter inovador:  

 

A experiência mostra que o caráter inovador não garante o sucesso 
do empreendimento. As experiências citadas, apesar do caráter 
inovador e da excelência de seus projetos, tiveram suas instalações 
abandonadas ou utilizadas para outros fins. A principal razão para a 
descontinuidade dessas inovações foi que ficaram restritas a um 
pequeno percentual da rede de estabelecimentos, bem como da 
clientela à qual se destinavam. Por serem restritas, pela 
incapacidade financeira do sistema de expandi-las para toda a rede 
de ensino, elas acabaram se transformando em um “quisto” dentro 
do sistema educacional, tornando-se a exceção e não a regra. 
(SOBRINHO; PARENTE, 1995, p.19) 

 

Os anos 80 e 90 basilaram o ideal democrático de acesso à educação básica, 

que vem firmando-se ao longo do novo milênio.  

A Escola de Tempo Integral (ETI) foi sendo introduzida no cenário da 

educação nacional antes mesmo da promulgação da Constituição Federal de 1988, 

que por sua vez, abre as portas para a consciência do direito à educação pública de 

qualidade para todos, enraizando a questão da universalização do ensino: 

Numa perspectiva de atendimento escolar, é de se perguntar em que 
medida a escola pública de tempo integral como forma alternativa de 
encarar os problemas do ensino, coloca-se como instrumento de 
universalização da educação elementar para as amplas camadas da 
população, e em que medida ela se coloca também, ou 
alternativamente, como fortalecimento da universalização do ensino 
no sentido de acréscimo em termos de quantidade e qualidade da 
escolaridade já conseguida. (PARO et al. 1988b, p. 13) 
 

As propostas de ampliação da jornada escolar, emergem nesta época, como 

solução aos problemas causados pela segregação de crianças e jovens oriundos de 



 

classes sociais menos abastadas, visto que instituições  educativas “não 

conseguiram ‘ressocializar’ as crianças oriundas das classes dominadas e por isso, 

viram-se impossibilitadas de ‘reintegrá-las’ à sociedade, então cabe à escola de 

tempo integral, assumindo essas crianças, cumprir tal papel” (PARO et al. , 1998a, p. 

207).  

Desta maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990 e a Lei 

Orgânica da Assistência Social, em 1993, contribuíram para a formação da 

consciência ao direito e estenderam as atribuições assistencialistas do Estado ao 

cerne da escola, no que hoje é conhecido como papel social da  escola . 

Convergentemente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 

1996, em seu artigo 34, prevê o “aumento progressivo da jornada escolar para o 

regime de tempo integral”. 

A discussão sobre o turno integral, com a ampliação da jornada escolar 

configurou-se numa das principais diretrizes do governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso, expressos no Plano Nacional de Educação (PNE)  de 2001: 

(...) a ampliação da jornada escolar para turno integral tem dado 

bons resultados. O atendimento em tempo integral, oportunizando 

orientação no cumprimento dos deveres escolares, prática de 

esportes, desenvolvimento de atividades artísticas e alimentação 

adequada, no mínimo em duas refeições, é um avanço significativo 

para diminuir as desigualdades sociais e ampliar democraticamente 

as oportunidades de aprendizagem. O turno integral e as classes de 

aceleração são modalidades inovadoras na tentativa de solucionar a 

universalização do ensino e minimizar a repetência. (PLANO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2001) 

 

Apesar do arrefecimento do debate sobre a ETI na década de 90, a temática 

volta à tona tendo em vista o suposto cumprimento da universalização do Ensino 

Fundamental: 

(...) o assunto aparece com mais intensidade, na imprensa e nas 
secretarias de educação, a partir de 2002, por força da determinação 
da LDB e da difusão da ideia de que a oferta do ensino fundamental 
estaria já universalizada, trantando-se então de buscar a qualidade 
dos sistemas (CAVALIERI, 2007, p.1028) 
 

A Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014, aprova o Plano Nacional de 

Educação – PNE, com vigência por 10 (dez) anos, a contar de sua publicação, tem 

em seu anexo 20 metas, dentre as quais a que reafirma o compromisso com a 

formação integral do indivíduo, por meio da ampliação da jornada escolar, 



 

justificando portanto, a necessidade de que a escola atenda aos alunos, em tempo 

integral.  Tal articulação está descrita na meta 6 “ (...) oferecer educação em tempo 

integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a 

atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação 

básica”,  do referido Plano.  

A ampliação do tempo de permanência dos estudantes na escola está 

relacionada à concepção de Educação Integral e é congruente com  políticas 

públicas federais instituídas ao longo dos últimos anos: 

 

(...)6.1) promover, com o apoio da União, a oferta de educação 

básica pública em tempo integral, por meio de atividades de 

acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais 

e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos (as) alunos 

(as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou 

superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a 

ampliação progressiva da jornada de professores em uma única 

escola; 

6.2) instituir, em regime de colaboração, programa de construção de 

escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para 

atendimento em tempo integral, prioritariamente em comunidades 

pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade social; 

6.3) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa 

nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas, por 

meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive 

de informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, 

auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, 

bem como da produção de material didático e da formação de 

recursos humanos para a educação em tempo integral; 

6.4) fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços 

educativos, culturais e esportivos e com equipamentos públicos, 

como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, 

teatros, cinemas e planetários; 

6.5) estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada 

escolar de alunos (as) matriculados nas escolas da rede pública de 

educação básica por parte das entidades privadas de serviço social 

vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante e em 

articulação com a rede pública de ensino; 

6.6) orientar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei 

no 12.101, de 27 de novembro de 2009, em atividades de ampliação 

da jornada escolar de alunos (as) das escolas da rede pública de 

educação básica, de forma concomitante e em articulação com a 

rede pública de ensino; 

6.7) atender às escolas do campo e de comunidades indígenas e 

quilombolas na oferta de educação em tempo integral, com base em 



 

consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades 

locais; 

6.8) garantir a educação em tempo integral para pessoas com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 17 

(dezessete) anos, assegurando atendimento educacional 

especializado complementar e suplementar ofertado em salas de 

recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições 

especializadas; 

6.9) adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos 

alunos na escola, direcionando a expansão da jornada para o efetivo 

trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas e 

culturais. (Anexo à LEI 13.005/2014) 

 

No ano de 2007, durante o governo do presidente Luíz Inácio Lula da Silva, 

foi consolidado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), cujo objetivo 

pauta-se na melhoria da Educação Básica nacional, num prazo de 15 anos. Desde 

então, as ações do Ministério da Educação são orientadas pelo referido plano. As 

razões constitutivas do PDE fundamentaram-se na melhoria da qualidade da 

Educação e na redução de desigualdades relativas às oportunidades educacionais.  

Dentre outras ações inerentes ao PDE, no mesmo ano, o Ministério da 

Educação (MEC), divulgou o Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação 

(Decreto nº 6.094/07) composto por 28 diretrizes 18  para melhoria do ensino 

nacional, das quais destacamos aquelas direcionadas para a educação integral e/ou 

para ampliação do tempo na escola: 

 

(...)  
IV.  combater a repetência, dadas as especificidades de cada rede, 
pela adoção de práticas como aulas de reforço no contraturno, 
estudos de recuperação e progressão parcial; (...) 
VII.  ampliar as possibilidades de permanência do educando sob a 
responsabilidade da escola para além da jornada regular; 
VIII.  valorizar a formação ética, artística e a educação física; (...)  
XXIV. integrar os programas da área da educação com os de outras 
áreas, como saúde, esporte, assistência social, cultura, dentre 
outras, com vista ao fortalecimento da identidade do educando com 
sua escola; 
XXV. fomentar e apoiar os conselho escolares, envolvendo as 
famílias dos educandos, com atribuições, dentre outras, de zelar pela 
manutenção da escola e pelo monitoramento das ações e 
consecução das metas do compromisso; 
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 Para leitura das 28 diretrizes na íntegra, sugere-se acessar: 
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XXVI. tranformar a escola num espaço comunitário e manter ou 
recuperar aqueles espaços e equipamentos públicos da cidade que 
possam ser utilizados pela comunidade escolar; 
XXVII. firmar parcerias externas à comunidade escolar, visando a 
melhoria da infraestrutura da escola ou a promoção de projetos 
socioculturais e ações educativas; (...). (DECRETO 6.094/2007) 

 

 

É significativo apontar que o Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação, no artigo 3º do Decreto que o institui,  tem no Índice de Desenvolvimento 

da Educação (IDEB) o seu principal instrumento direcionado na busca da qualidade 

da educação e elege a participação como instrumento de envolvimento dos 

indivíduos nos resultados dessa política educacional.  

(...) a qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com 
base no Ideb, calculado e divulgado periodicamente pelo Inep, a 
partir dos dados sobre rendimento escolar, combinados com 
desempenho dos alunos, constantes do censo escolar e do Sistema 
de Avaliação da Educação Básica (Saeb), composto pela Avaliação 
Nacional da Educação Básica (Aneb) e Avaliação Nacional do 
Rendimento Escolar (Prova Brasil). (DECRETO 6.094/2007) 
 

Desta feita, a ETI amplia a discussão em torno não somente da questão da 

ampliação da jornada escolar, mas também da qualidade da educação por ela 

ofertada. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), em seu “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”,  prevê e ressalta a importância da ampliação do tempo de 

escola, antevendo políticas públicas para a concretização de tal determinação. As 

diretrizes do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação,  associam “a 

ampliação do tempo a uma maior responsabilidade da escola, remetendo à sua 

necessária centralidade nos processos pedagógicos que objetivem relações de 

ensino-aprendizagem” (MENEZES, 2009, p.80) e por conseguinte,  convergem para 

um currículo específico, centrado na singularidade das ETI. 

Uma das ações do PDE, consistiu na criação,  por meio da Portaria 

Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007, do Programa Mais Educação 19 , 

regulamentada pelo Decreto nº 7.083/10, relacionado à implantação da educação 
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integral, por meio de atividades socioeducativas no contraturno escolar, conforme 

indicado:  

 

Art. 1o  O Programa Mais Educação tem por finalidade contribuir para 
a melhoria da aprendizagem por meio da ampliação do tempo de 
permanência de crianças, adolescentes e jovens matriculados em 
escola pública, mediante oferta de educação básica em tempo 
integral.  
§ 1o  Para os fins deste Decreto, considera-se educação básica em 
tempo integral a jornada escolar com duração igual ou superior a 
sete horas diárias, durante todo o período letivo, compreendendo o 
tempo total em que o aluno permanece na escola ou em atividades 
escolares em outros espaços educacionais.  
§ 2o  A jornada escolar diária será ampliada com o desenvolvimento 
das atividades de acompanhamento pedagógico, experimentação e 
investigação científica, cultura e artes, esporte e lazer, cultura digital, 
educação econômica, comunicação e uso de mídias, meio ambiente, 
direitos humanos, práticas de prevenção aos agravos à saúde, 
promoção da saúde e da alimentação saudável, entre outras 
atividades.  
§ 3o  As atividades poderão ser desenvolvidas dentro do espaço 
escolar, de acordo com a disponibilidade da escola, ou fora dele sob 
orientação pedagógica da escola, mediante o uso dos equipamentos 
públicos e do estabelecimento de parcerias com órgãos ou 
instituições locais.  (DECRETO 7.083/2010) 
 

O Programa Mais Educação, foi elaborado tendo como diretriz a noção de 

formação integral e emancipadora: 

Art. 2o  São princípios da educação integral, no âmbito do Programa 
Mais Educação: 
I - a articulação das disciplinas curriculares com diferentes campos 
de conhecimento e práticas socioculturais citadas no § 2o do art. 1o; 
II - a constituição de territórios educativos para o desenvolvimento de 
atividades de educação integral, por meio da integração dos espaços 
escolares com equipamentos públicos como centros comunitários, 
bibliotecas públicas, praças, parques, museus e cinemas; 
III - a integração entre as políticas educacionais e sociais, em 
interlocução com as comunidades escolares; 
IV - a valorização das experiências históricas das escolas de tempo 
integral como inspiradoras da educação integral na 
contemporaneidade; 
V - o incentivo à criação de espaços educadores sustentáveis com a 
readequação dos prédios escolares, incluindo a acessibilidade, e à 
gestão, à formação de professores e à inserção das temáticas de 
sustentabilidade ambiental nos currículos e no desenvolvimento de 
materiais didáticos; 
VI - a afirmação da cultura dos direitos humanos, estruturada na 
diversidade, na promoção da equidade étnico-racial, religiosa, 
cultural, territorial, geracional, de gênero, de orientação sexual, de 
opção política e de nacionalidade, por meio da inserção da temática 
dos direitos humanos na formação de professores, nos currículos e 
no desenvolvimento de materiais didáticos; e 



 

VII - a articulação entre sistemas de ensino, universidades e escolas 
para assegurar a produção de conhecimento, a sustentação teórico-
metodológica e a formação inicial e continuada dos profissionais no 
campo da educação integral. (DECRETO 7.083/2010) 

 

A operacionalização consiste no subsídio financeiro, direto ao município para 

a manutenção da educação integral em escolas públicas, com ampliação da jornada 

escolar, conforme: 

 

 Art. 4º O Programa Mais Educação terá suas finalidades e objetivos 
desenvolvidos em regime de colaboração entre a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, mediante prestação de assistência 
técnica e financeira aos programas de ampliação da jornada escolar 
diária nas escolas públicas de educação básica. (DECRETO 
7.083/2010) 
 

Todavia, o Programa Mais Educação, não é a única forma de subsídio à ETI. 

Há configurações distintas para este tipo de escola, que afirmam a importância de 

iniciativas isoladas para a manutenção e funcionamento destas escolas. 

Na mesma época, também em âmbito federal, o Programa Segundo Tempo, 

estruturado por meio de parceria entre os ministérios do Esporte e da Educação com 

outras instituições, firmou convênios garantindo aos alunos, após o período regular 

de aula, o “Programa Segundo Tempo”: 

 

A integração entre os dois Programas amplia possibilidades à 
medida que não é obrigatório que a escola disponha de infraestrutura 
esportiva, já que o Mais Educação se vale também de espaços 
alternativos e, além disso, não é necessário que o Segundo Tempo 
na Escola ofereça o reforço alimentar, já que os alunos recebem a 
merenda escolar complementada pelo MEC, para permanecer na 
escola em tempo integral. Com isso foi possível potencializar o 
número de beneficiados e garantir o acesso ao esporte de forma 
qualificada, desenvolvendo a proposta pedagógica do Programa 
Segundo Tempo, articulada com o projeto pedagógico da escola. 
(BRASIL, Ministério do Esporte, disponível em 
<http://www2.esporte.gov.br/snelis/segundotempo/maiseducacao/apr
esentacao.jsp>) 
 

 No ano de 2009, já durante o governo da presidenta Dilma Roussef, o MEC 

em parceria com universidade federais do país, apresentou os principais resultados 

da pesquisa “Educação Integral/Educação Integrada e(m) Tempo Integral: 

concepções e práticas na educação brasileira”. Com relação às formas de 

http://www2.esporte.gov.br/snelis/segundotempo/maiseducacao/apresentacao.jsp
http://www2.esporte.gov.br/snelis/segundotempo/maiseducacao/apresentacao.jsp
http://www2.esporte.gov.br/snelis/segundotempo/maiseducacao/apresentacao.jsp


 

financiamento para consolidação da ETI, na região Sudeste, a pesquisa revelou os 

números expressos no quadro abaixo: 

Quadro 1 – Financiamento, ETI, região Sudeste 

 

Fonte: Ministério da Educação, 2009
20

 

É interessante observarmos que, na Região Sudeste, a maioria dessas 

experiências é financiada com dinheiro público o que reafirma a importância de 

políticas públicas para sua efetivação e sugere a necessidade de compreender-se 

tal dinâmica como investimento. Todavia, um bom investimento é sempre aquele de 

qualidade.  

A qualidade da educação não pode ser para poucos, senão traduz-se em 

exclusão. O crescente aumento de escolas de tempo integral no país, necessita ser 

avaliado pois sugere experiências exitosas:  

 

Entretanto, uma vez demarcada e estabelecida como exitosa uma 

nova reconfiguração com mais qualidade do espaço escolar e do 

currículo, ela se torna um novo direito a ser reivindicado para ser 

acessível a todos. (CASALI, 2011, p.33) 

 

Reforça-se, portanto, a necessidade de uma política que se contraponha à 

essência liberal21, da relação custo-benefício. Criticamente, é imprescindível que se 
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pense no humano como ponto de partida para qualquer estabelecimento de política 

pública, principalmente nas escolas. 

Num movimento integrado, as complexas relações existentes nas ETI podem 

corroborar para que os indivíduos sejam conscientes de seus direitos e deveres, 

capazes de exercer sua cidadania. Esta integração perpassa a questão do tempo e 

insere-se no âmbito de uma educação para além de bancária, como nos ensinou 

Paulo Freire. Trata-se da busca por uma Educação Integral. 

 

1.2.  Educação Integral: um pleonasmo necessário.  

 

Ao longo dos anos, no Brasil, identificou-se “(...) pelo menos quatro 

concepções de escola de tempo integral, diluídas e muitas vezes misturadas nos 

projetos em desenvolvimento no Brasil” (CAVALIERE, 2007, p.1028). 

  A primeira concepção, de cunho assistencialista, indica na ETI uma escola 

que substitui a família. Uma segunda concepção determina qua a ETI é uma forma 

de garantia à segurança do menor de idade. Outra diz respeito à uma educação que 

não depende da estruturação da ETI e consolida a sua base na afirmação de que o 

tempo não precisa estar focado numa instituição. Por fim, uma concepção 

democrática que visa à emancipação do aluno. 

A concepção democrática e emancipatória de Escola de Tempo Integral (ETI) 

está atrelada à extensão do tempo de permanência do aluno à escola, mas também 

à ampliação de oportunidades de conhecimento de mundo e consequente formação 

integral do indivíduo. Trata-se da busca por uma educação ideal, transformadora e 

libertária. 

(...) Educar de forma integral numa concepção libertadora, visando à 
formação cidadã e ativa, significa educar para a inclusão no seu mais 
amplo significado, não a inclusão às vezes já institucionalizada que, 
na verdade, burocratiza tudo, até mesmo os mecanismos de acesso 
e permanência das crianças na escola, esquecendo-se por exemplo, 
de justamente incluir nas suas prioridades, aqueles que ainda não 
são atendidos pela educação pública. A Educação Integral à qual nos 
referimos, contribui para a superação da desigualdade e da exclusão. 
(PADILHA, 2007, p. 102) 
 

Este tipo de escola visa a apropriação de valores, de conhecimentos, de 

artes, de ciências, de esportes. 

Ainda que concordemos com Paro (2009, p. 13)  que “Educação Integral, em 

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



 

educação”, utilizaremos, ao longo deste trabalho, tal termo, pois,  objetivamos 

enfatizar a completude do ato de educar na escola. 

 

Por completude do ato de educar na escola compreendemos a intersecção 

entre o ser, o experimentar, o aprender e o ensinar, num movimento integrado, 

dialógico, pautado pelas relações interpessoais, como forma de construção do 

conhecimento para uma  formação integral, intelectual e humana. 

 

A Educação Integral  foi apontada como direito pelos Pioneiros da Educação 

Nova e também como uma responsabilidade do Estado, conforme expresso em seu 

Manifesto: 

(...) mas do direito de cada indivíduo à sua educação integral, 
decorre logicamente para o Estado, que reconhece e o proclama, o 
dever de considerar a educação na variedade de seus graus e 
manifestações, como uma função social eminentemente pública, que 
ele é chamado a realizar com a cooperação de todas as instituições 
sociais. (AZEVEDO, 1932, p. 05) 

 

De acordo com Gadotti (2009, p.29-30): “A educação integral é uma 

concepção da educação que não se confunde com o horário integral, o tempo 

integral ou jornada integral” . 

 

Para Gadotti (2009, p.11), “a educação integral quer superar o  currículo 

fragmentado, organizado em grades e fundamentado no isolamento das disciplinas 

que, por conseguinte, isola as pessoas e cria guetos de aprendizagem”.  

 

Importante salientar que a ampliação da jornada de permanência do aluno na 

escola, constitui-se um dos pressupostos para uma educação integral. Aliados, 

tempo e educação integral delineiam a relevância da temática: 

 

O tema educação integral em tempo integral já evidencia algo 
relevante, pois não confunde educação de tempo integral, ou 
extensão do tempo de escolaridade, com educação integral. (...) Isso 
pode ser extremamente perigoso, porque nós podemos 
simplesmente estar aumentando a desgraça, dando mais da mesma 
coisa...Então, para evitar esse problema, o tema, como está 
apresentado, já realiza essa distinção, ou seja, não se quer pensar 
somente em educação em tempo integral como uma bandeira de 
luta, mas articular essa extensão a uma concepção de educação 
integral. (PARO, 2009, p.13) 



 

 
O grande desafio é superar a ideia de “fazer em mais tempo aquilo que se faz 

hoje” (PARO, 2009, p. 13) e não perder de vista a necessidade de tornar esse tempo 

útil, nem somente preenchê-lo com uma série de atividades desconectadas e, 

portanto, meramente mecânicas.  

 

A concepção de educação integral que a associa à formação integral 
traz o sujeito para o centro das indagações e preocupações da 
educação. Agrega-se à ideia filosófica de homem integral, realçando 
a necessidade de desenvolvimento integrado de suas faculdades 
cognitivas, afetivas, corporais e espirituais, resgatando, como tarefa 
prioritária da educação, a formação do homem em sua totalidade. 
(GUARÁ, 2009, p. 16) 
 

Constitui-se, pois, um desafio ao município, implementar escolas de tempo 

integral, numa perspectiva de educação integral. A formação do cidadão é intrínseca 

à escola e esta, por sua vez, em seus tempos e espaços ampliados, adquire 

contexto próprio que implica diretamente em seus objetivos e leva-nos a uma 

reflexão mais profunda acerca de currículo. Nesta perspectiva, relação entre tempo, 

espaço, texto e contexto, ganha uma dimensão que transcende os muros escolares: 

edifica-se na escola e transporta-se para a  possibilidade de uma educação 

integradora entre saberes e sujeitos. 

 

A Educação Integral incorpora, mas não se confunde apenas com 
horário integral. Isso significa associar o processo educacional a uma 
concepção de conhecimento e de formação humana que garanta o 
acesso e permanência da criança na escola com qualidade 
sociocultural e socioambiental.(PADILHA, 2007, P. 101)    

 

Nesta perspectiva, a observação do currículo das ETI perpassa o cunho 

prescritivo (texto) e agarra-se ao que é vivido (contexto). É na ação que se 

concretiza a Educação Integral.  

 

 

 

1.3. A relação entre causa e efeito: vulnerabilidade social e currículo escolar 

 

Arroyo ( 2012) elucida-nos que nas últimas décadas cresceu a consciência 

social do direito à educação e à escola entre os setores  populares, da mesma 



 

maneira cresceu a consciência de que o tempo de escola em nossa tradição é muito 

curto. 

A educação como direito social está associada ao cenário de vulnerabilidade 

no qual estão inseridas as crianças brasileiras, tolhidas à uma vivência digna do 

tempo da infância: 

 

O direito a uma vivência digna do tempo da infância é precário 
quando as condições materiais de seu viver são precárias: moradia, 
espaços, vilas, favelas, ruas, comida, descanso. Ou quando as 
condições e estruturas familiares de cuidado e proteção se tornam 
vulneráveis, inseguras ou são condenadas a formas indignas de 
sobrevivência. As relações humanas, familiares, de cuidado e 
proteção dos tempos da infância são ameaçadas quando as 
condições sociais, materiais e espaciais se deterioram. (ARROYO, 
2012, p. 34) 

 
 

Conforme  Possani  (2010) nos indica, “falar de sujeito de direitos é poder 

falar de pessoas alimentadas, com saúde, com trabalho, com lazer, com moradia 

decente”. Isto posto, devemos refletir acerca do antagonismo entre direito e 

condições reais e dignas de viver, bem como acerca do impacto disto na educação: 

 

O direito à educação, inclusive à escolarização, é para todos. A 
escolarização  é uma parte do direito à educação, que é mais amplo 
e que envolve o sujeito em processo educativos, em espaços e 
tempos diversos, ao longo da vida. (POSSANI, 2010, p. 19) 

 

Esta condição de vulnerabilidade que assombra boa parte das crianças 

brasileiras em idade escolar é responsável pela consequente reorganização 

curricular necessária para uma igualdade de direito  à educação, acesso e 

permanência na escola. Segundo Maurício (2009, p.55): 

 

É necessário tempo de permanência na escola para que a criança 
das classes populares tenha igualdade de condições educacionais, 
se comparamos com as oportunidades que as crianças de classe 
média têm, em espaços variados e ao longo do dia inteiro, com 
acesso a linguagens e circunstâncias diversas. É necessário tempo  
para adquirir hábitos, valores, conhecimentos para o exercício da 
cidadania numa sociedade complexa como a brasileira do Século 
XXI.  

 



 

Para além do seu objetivo de formar cidadãos, a escola tem servido de 

amparo às famílias visto que a necessidade familiar é cada vez maior pela extensão 

do tempo de permanência da criança/adolescente na escola. O desafio é conceber, 

na escola, a necessária oportunização de aprendizagens: 

Embora a educação integral apareça no imaginário popular como 
uma alternativa de prevenção ao desamparo das ruas e como 
programa de proteção social, além da expectativa de cuidado e 
proteção de seus filhos, há, nas famílias, o desejo de que o tempo 
maior de estudo seja uma abertura às oportunidades de 
aprendizagem, que são negadas para grande parte da população 
infanto-juvenil em situação de pobreza ou de risco pessoal e social. 
(GUARÁ, 2006, p.21) 

 

A escola precisa portanto estar preparada para um novo cenário, cuja relação 

aponta como causa  a situação de vulnerabilidade em que se encontra a infância-

juventude brasileira e cujo efeito se refletirá no currículo. 

O currículo assume portanto, a incumbência de corroborar para a educação 

integral e esta, por sua vez, como nos aponta Moll (2012, p. 29) “como possibilidade 

de mediação de experiências de saber e humanização em contextos, em geral, 

conflagrados pelas vulnerabilidades sociais”. 

Nesta perspectiva a extensão do tempo de escola associa-se à ideia de 

ampliação de direitos e à formação do cidadão: 

A ampliação do tempo na unidade educacional se refere a uma 
concepção de conhecimento que tem por princípio uma vida em 
sociedade construtiva, parceira, solidária, colaborativa, cooperativa, 
dialógica e relacional, que assuma o desafio de trabalhar com a 

diferença e com a semelhança entre as pessoas. (PADILHA, 2007, 
p.105) 

 

Se por um lado, a extensão do tempo escolar associa-se à ampliação do 

direito, por outro, a não preocupação acerca da qualidade desse tempo pode 

impactar negativamente, fazendo com que a escola traduza-se num espaço de 

confinamento, alicerçado pela concepção de turno e contraturno; sendo o turno o 

tempo destinado à sucessão de conteúdos disciplinares e contraturno a um 

emaranhado de atividades diversificadas e desconectas.   

 

A relação entre causa e efeito, neste caso, ancora-se na possibilidade de ser 

a escola o lócus para a reflexão e transformação.  A escola de tempo integral deve 

estar consubstanciada na perspectiva de Educação Integral e para tal devemos 



 

compreender seu currículo como “vivo, dinâmico, valorizando a interação de 

diferentes saberes, conhecimentos e direitos, ressignificando os conteúdos 

programáticos adquiridos e acumulados na história da humanidade” (Padilha, 2007, 

p. 104). 

É preciso compreender o currículo como extensão das relações escolares, 

cujas articulações, dialógica e dialética, fundamentam os princípios da Educação 

Integral. É preciso aprender, ensinar e cuidar: 

 

O conceito de cuidado ganha relevo em diversas áreas do 
conhecimento, inclusive naquelas que buscam pensar o ser humano 
em sua relação com o mundo e com os outros. É o traço constitutivo 
da existência humana, na medida em que este empenha-se a cada 
instante em cuidar de si mesmo em um processo de singularização, 
apontando o modo de ser do indivíduo mediante o esforço 
continuado de compreensão de seu ser e do ser das coisas em geral. 
É desta última compreensão do cuidado que partiremos para pensar 
o conceito referente à educação. Na educação integral, o tempo 
instituído pelo cuidado oportuniza à criança e ao jover (ser-
estudante) sentir e pensar em si mesmo e nas relações que 
desenvolve com os outros e com o mundo. (RABELO, 2012, p. 122) 

 

 Abordaremos a seguir o currículo prescrito e o currículo em ação, de modo a 

compreendermos a dinâmica dessas relações no interior da escola. 

. 

 

1.4. Currículo prescrito e currículo em ação: do texto ao contexto 

 

  Ao longo deste trabalho, adotamos a concepção de currículo relacionado à 

prática escolar, num momento histórico, num sistema educativo determinado. Sendo 

assim, interessa-nos discorrer acerca do currículo das Escolas de Tempo Integral de 

Ensino Fundamental, Mogi das Cruzes, no período compreendido entre 2009 e 

2013. 

 Para tal, partimos do que Abramowicz (2006, p. 15) nos ensinou, afirmando 

que “a preocupação com o currículo existe desde que o homem criou as instituições 

educacionais e a escola se constituiu sempre em um campo eletivo para se construir 

currículo”. 

Neste sentido, consideramos a perspectiva de Sacristán (2000) sobre “o 

currículo, entendido como algo que adquire forma e significado educativo à medida 



 

que sofre uma série de processos de transformação dentro das atividades práticas 

que o tem mais diretamente por objeto”.  

 Importante ressaltar que o currículo está atrelado à multiplicidade de fins aos 

quais a escolarização se refere, isto posto, é importante compreendermos a escola 

como instituição cultural e social.  

Todas as finalidades que se atribuem e são destinadas implícita ou 
explicitamente à instituição escolar, de socialização, de formação, de 
segregação ou de integração social, etc., acabam necessariamente 
tendo um reflexo nos objetivos que orientam todo o currículo, na 
seleção de componentes do mesmo, desembocam numa divisão 
especialmente ponderada entre diferentes parcelas curriculares e 
nas próprias atividades metodológicas às quais dá lugar. Por isso, o 
interesse pelos problemas relacionados com o currículo não é senão 
uma consequência da consciência de que é por meio dele que se 
realizam basicamente as funções da escola como instituição. 
(SACRISTÁN, 2000, p. 17) 

 

A configuração do currículo na escola é o resultado de embates que se 

desenvolvem numa correlação de forças que se dá em várias instâncias, sendo 

assim, consideramos relevante focalizar os vários níveis de objetivação do currículo, 

propostos por Sacristán (2000), e sua relação com as instâncias que o definem.  

Sacristán (2000), propõe um modelo de interpretação do currículo no seu 

processo de desenvolvimento, configurado em seis momentos, níveis, fases ou 

esferas de transformação: o currículo prescrito, o currículo apresentado, o currículo 

modelado pelos professores, o currículo em ação, o currículo realizado e o currículo 

avaliado. 

Algumas dessas fases são prefiguradas em um âmbito exterior à instituição 

escolar e refletem processos sociais e culturais que remodelam a prática curricular, 

conforme representado na figura abaixo: 

 

 

 

 

Gráfico 1:   A objetivação do currículo no processo de seu desenvolvimento 



 

 

 Fonte: Sacristán, 2000, p. 105.  

 Desta maneira, compreendemos ser possível abordar o currículo como prática 

realizada num contexto, inserido num determinado tempo histórico, com significado 

cultural e consequente, reflexão sobre a qualidade da educação ofertada aos alunos 

que permanecem neste projeto de escola municipal, na referida cidade, durante 

nove horas diárias.  

A qualidade da educação e do ensino tem muito a ver com o tipo de 
cultura que nela se desenvolve, que obviamente ganha significado 
educativo através das práticas e dos códigos que a traduzem em 
processos de aprendizagem para os alunos. (SACRISTÁN, 2000, p. 
9) 

  

 Atentaremo-nos pois, neste trabalho, ao currículo em ação. Enquanto prática 

realizada num contexto, no cerne da discussão sobre currículo está a distinção entre 

“o currículo escrito e o currículo como atividade em sala de aula” (GOODSON, 2012, 

p. 22). Ou seja, nos atentaremos para a relação entre teoria e prática como 

elementos constituintes de um currículo em ação, inerente a um sistema escolar 

concreto, que envolve atores determinados, num contexto próprio. 

O currículo é um dos conceitos mais potentes, estrategicamente 
falando, para analisar como a prática se sustenta e se expressa de 
uma forma peculiar dentro de um contexto escolar. O interesse pelo 



 

currículo segue paralelo com o interesse por conseguir um 
conhecimento mais penetrante sobre a realidade escolar. 
(SACRISTÁN, 2000, p. 30) 

  

Para tal, interessa-nos não propriamente discorrer sobre os conteúdos, mas 

sim sobre a fluidez da prática, como processo na ação.  

O currículo na ação é a última expressão de seu valor, pois, enfim, é 
na prática que todo projeto, toda idéia, toda intenção, se faz 
realidade de uma forma ou outra; se manifesta, adquire significação 
e valor, independentemente de declarações e propósitos de partida. 
Às vezes, também, à margem das intenções, a prática reflete 
pressupostos e valores muito diversos. O currículo, ao se expressar 
através de uma práxis, adquire significado definitivo para os alunos e 
para os professores nas atividades que uns e outros realizam e será 
na realidade aquilo que essa depuração permita que seja. 
(SACRISTÁN, 2000, p. 201) 

 O currículo na ação está, portanto, associado ao currículo como prática: 

Sendo assim, o currículo, enquanto prática, é um campo privilegiado 
para analisar as contradições entre as intenções e a prática 
educativa que está para além das declarações, dos documentos, da 
retórica, uma vez que nas propostas de currículo se expressam mais 
os anseios do que as realidades. Contudo, sem considerar as 
interações entre esses aspectos, não se pode compreender o que 
aprende e o que acontece realmente nos contextos educacionais. 
Assim, para tornar nítida a realidade curricular é necessário 
compreender os contextos e as práticas que nele interagem.  
(FELÍCIO; POSSANI, 2013, p. 131)   
 

 Por outro lado, é intrínseco reconhecermos que o currículo como práxis 

associa-se ao desvelamento de “uma cultura preservada e difundida pelas escolas, 

que não é necessariamente neutra” (APPLE, 2006, p. 63).  

 

 Isto implica em reconhecermos que as políticas públicas para edificação das 

ETI, de alguma maneira implicam na prática, pois buscam uma forma de controle 

sobre o tempo, os espaços, o texto e contexto. 

 

 Da mesma maneira, estende-se a todo o movimento da escola, tanto no que 

tange ao pedagógico, quanto no relacionado ao nível administrativo, das relações 

para a concretização da ação gestora. Acreditamos, como Abramowicz ( 2013), que 

“universalizar o acesso e permanência do público escolar estimula a emergência de 

novas opções de gestão com uma forte tendência participativa permitindo uma 

proposta de justiça social que aponta para uma universalização e expansão de 

direitos”. 



 

No cerne da dinâmica conceitual acerca de currículo, fundamenta-se a 

relação entre o texto, o contexto, o tempo, os espaços e a ação gestora das ETI.  

Trataremos de tais temas elencando-os a seguir, de forma a refletirmos sobre 

a estruturação curricular dessa de escola e mais, como forma de refletirmos sobre o 

papel das ETI, frente ao desafio imposto há tempos do direito à educação de 

qualidade para todos.  

 

 Desta feita, havemos de ressaltar que interessa-nos apontar neste trabalho 

uma reflexão sobre a qualidade da extensão do tempo de permanência na escola e 

também uma visão mais adequada da Escola de Tempo Integral, que a nosso ver 

nada tem em comum “com provas de resultados quantificáveis que a priori serviriam 

de mecanismos ainda mais segregadores e inferiorizantes” (ARROYO, 2012, p. 44). 

A proposta é elucidarmos aspectos de uma educação, que situa-se na ETI e 

compõe-se numa possibilidade de ação educativa, de qualidade para todos e não 

para minorias.  

 

Conforme nos propõe Arroyo (2012, p. 45), “o grande mérito desses 

programas será tentar superar históricos dualismos e hierarquizações falsas, alargar 

o direito à educação, ampliar o ofício de ensinar – educar”. 

 

Portanto, numa ETI preconiza-se uma educação integral e não uma 

“educação bancária”, definida por FREIRE, como aquela preocupada com o 

cumprimento de conteúdos: 

 

É mais ou menos o que fazia a chamada “boa” escola de 
antigamente, que de boa não tinha nada, mas só que ela podia dar-
se ao luxo de ser ruim, porque abrigava apenas aqueles alunos da 
elite, que já tinham os pais letrados, que possuíam revistas em suas 
casas, faziam leituras, tinham o professor de música, de balé, etc. A 
criança ia para a escola e o professor não precisava saber ensinar; 
bastava saber a matéria, o conteúdo, e depositá-lo no aluno para que 
ele pudesse apreender. (PARO, 2009, p.15) 

 

 Cada escola é única e está intimamente relacionada aos sujeitos que a 

constituem. Nem sempre, entretanto, ofertam as mesmas possibilidades a todos os 

alunos. A ETI, por suas características e objetivos deve estar fundamentada no 



 

princípio de igualdade. O ideal democrático de ensino deve estar presente nesse 

modelo de escola. 

 Segundo Apple e Beane (1997), Dewey achava que as escolas deviam estar 

fundadas nos seguintes pilares: interesses comuns, liberdade na interação, 

participação e relações sociais. 

 Não há sentido numa ampliação de jornada, se isso não significar 

oportunização de conhecimento de mundo, por meio da exploração de interesses 

comuns, privilegiando-se a liberdade na interação, exercitando-se a participação nas 

tomadas de decisão e estreitando relações sociais. Isto significa, democratizar a 

escola. 

 A ampliação da jornada tem que andar de mãos dadas com a intenção pela 

formação integral dos educandos. Educar integralmente está relacionado ao 

respeito, à participação de todos os envolvidos no processo educativo e, portanto, 

relaciona-se a uma escola democrática.  

´ Neste sentido Apple e Beane (1997), afirmam que o currículo de todas as 

escolas democráticas baseia-se na crença de que o conhecimento só existe para os 

alunos e professores quando está ligado a algo sério. Ou seja, o currículo deve ter 

significado. Isso implica em romper com o ensino tradicional, reinventar e dialogar. 

 Ressalta-se ainda que, conforme Freire (2014, p. 71) nos ensinou, a 

Educação tem o propósito de libertar o homem e essa libertação só é possível com a 

conjugação de teoria, prática e diálogo, que possibilita a superação dos interesses 

individuais.  

 Portanto, numa perspectiva libertadora, a ETI deverá ser constituída a partir 

do diálogo, da interação de todos os sujeitos que a constituem. 

 O currículo dessas escolas deverá estar ajustado às demandas da própria 

unidade, tem que ser construído entre aqueles que estão ligados à instituição. O 

diálogo como forma de construção é elemento primordial pois concede vez e voz 

aos atores escolares e consequentemente, liberta-os: “Ninguém liberta ninguém, 

ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão”. (FREIRE, 2014, 

p. 71) 

 Entendemos que o desafio por uma educação democrática consiste num 

currículo que vise a integração entre diálogo e oportunização de novos 

conhecimentos de mundo. Por conseguinte, a dimensão do currículo das ETI deve 

relacionar-se não somente ao tempo de permanência dos alunos, mas aos espaços 



 

de vivência e convivência e, também, à gestão deste tipo de escola, de modo que 

juntos e integrados, dialoguem entre si numa perspectiva de Educação Integral, pois 

 “esse processo dinâmico e interativo permite a construção de uma educação que 

acontece em diferentes espaços-tempos e também ao longo da vida” (PADILHA, 

2007, p.105). 

 Desta feita, o núcleo gestor assume papel atuante não somente frente às 

questões administrativas e pedagógicas, mas também às políticas numa constante 

intersecção entre viver e aprender, pois segundo Arroyo (2013, p. 45) “o grande 

mérito desses programas será tentar superar históricos dualismos e hierarquizações 

falsas, alargar o direito à educação, ampliar o ofício de ensinar-educar”. Para tanto, 

há que se considerar os tempos e espaços escolares. 

 

1.4.1. Tempos e espaços escolares: intersecção entre viver e aprender  

 

 O tempo conduz a vida e justifica as etapas que o indivíduo tem que 

percorrer, traduzindo-se numa incansável busca por respostas, traduzidas em uma 

leitura de mundo única e peculiar a cada indivíduo, conforme nos propõe Freire 

(1985, p. 40): “Desde muito pequenos aprendemos a entender o mundo que nos 

rodeia. Por isso, antes mesmo de aprender a ler e a escrever palavras e frases, já 

estamos ‘lendo’, bem ou mal o mundo que nos cerca.” 

O tempo, num processo de aprendizagem, é fator relevante, pois a 

aprendizagem requer elaboração, realização de múltiplas experiências, requer 

reflexão, reconstrução e requer, ainda, considerar, os diferentes tempos dos sujeitos 

da aprendizagem. Em consonância a isto: 

 

Também requer considerar o tempo de cada um dos parceiros da 
comunidade: o tempo da escola, que está preso a um calendário e o 
da comunidade, que flui e é mais abrangente, que envolve mais 
experiências que podem ajudar a otimizar e direcionar melhor o 
tempo da escola. (BRASIL, 2009b, p. 35) 
 

 Interessa-nos discorrer acerca do tempo de escola, mas também sobre a 

qualidade desse tempo e, neste sentido, tratar deste tempo a mais de escola que é a 

característica fundamental de distinção entre a escola de tempo parcial e a escola 

de tempo integral.  



 

O simples aumento do tempo na escola não garante processos de 
aprendizagem mais significativos, tampouco favorece o 
desenvolvimento de aspectos subjetivos e sociais dos indivíduos; 
assim, mais tempo em período escolar não quer dizer, 
necessariamente, mais aprendizagem, o que torna ainda mais 
importante a reflexão sobre as diferentes dimensões da educação 
integral. Porém, não há dúvida de que a ampliação do tempo é ação 
necessária ainda que não suficiente! E, ao falar em ampliação 
necessária do tempo, estamos falando numa ampliação qualificada 
do tempo no qual o estudante estará exposto a situações 
intencionais de aprendizagem. (CENPEC, 2013, p.18) 
 

  

À medida que amplia-se o tempo de permanência do aluno na escola, é 

preciso relacioná-lo a atividades que sejam atrativas, instigantes, capazes de 

despertar o interesse deste em aprender, em desvelar novos assuntos, em valorizar 

relações e em participar de um mundo em constante movimento e transformação. 

A ampliação da jornada escolar não visa somente elevar os índices 
de aprendizagem ou proporcionar proteção à infância e à 
adolescência. Essa questão traz também para o centro das 
discussões a função da educação oferecida pela escola, a 
importância do estudante ser conduzido por um educador 
especializado em outros momentos da jornada escolar, o que 
possibilitaria a ampliação das oportunidades de aprendizagem. O 
aumento da jornada implica ainda discutir o papel da convivência 
familiar e comunitária, ambas imprescindíveis para o pleno 
desenvolvimento do ser humano. (CENPEC, 2013, p.18) 

 

Pensar o tempo implica em planejar e articular a forma de execução de 

ações, o local para que tais ações aconteçam, bem como exige da equipe gestora 

da unidade uma necessária adequação, flexibilização e organização peculiares.  

Desta feita, o entendimento sobre os espaços firma-se na compreensão da 

relação destes com oportunidades educativas, dentro e fora das escolas e também 

na necessária organização à sua finalidade: 

 

É preciso mirar os espaços das escolas e também os de fora dela 
com outros olhos, potencializar seu uso, refletir acerca de qual 
infraestrutura é adequada para a ampliação da jornada e quais são 
os arranjos possíveis a serem feitos. Por exemplo, se a criança fará 
mais refeições na escola ou se desenvolverá novas atividades 
corporais, que instalações relacionadas a aspectos da higiene 
(escovação de dentes e banho) são necessárias? O refeitório 
comporta adequadamente a quantidade de crianças que vão 
merendar e almoçar na escola? (CENPEC, 2013, p.20) 
 
 



 

 A ampliação do tempo de permanência na escola, requer engenharia de 

espaços e constitui-se em desafio organizacional para os gestores da escola. Os 

aspectos arquitetônicos nem sempre são pensados para a finalidade da escola de 

tempo integral e com isso faz-se necessário transpor os muros escolares e  buscar 

outros espaços na cidade.  

 Há portanto, duas formas de ampliação da jornada no que tange à 

organização dos espaços escolares. Uma delas tem como foco a escola, a outra, 

busca o entorno da escola como forma de suprir suas necessidades: 

  Quadro 2 – Focos das ETI 

  

  Fonte: Lucia Velloso, 2011
22

  
 

Se por um lado, a ampliação do tempo de escola exige a busca por novos 

espaços, as cidades exibem, por todos os lados, possibilidades educadoras. Na 

mesma medida “(...) enquanto educadora, a cidade é também educanda” (FREIRE, 

2001, p. 23). 

O diálogo entre ETI e a cidade fundamenta-se à medida que, juntas, 

colaborarem para a formação integral do indivíduo, numa perspectiva de inclusão 

social. Gadotti (2003, p. 5), afirma que “a cidade dispõe de inúmeras possibilidades 

educadoras. A vivência na cidade se constitui num espaço cultural de aprendizagem 

permanente por si só”.  
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 Disponível em: www.luciavelloso.com.br/apresentação.html 



 

Neste sentido, a ETI, em seus tempos e espaços, tem a possibilidade de 

articular hábitos, valores, conhecimentos dentro e fora da escola.   

A ampliação do tempo de escola, numa perspectiva de EI, traduz-se na 

necessária reflexão das práticas e procedimentos educacionais. Tais reflexões, 

preconizarão novas organizações curriculares e com elas, novas formas de gestão 

escolar.  

 Optamos por abordar neste trabalho a gestão escolar porque faz-se  

indissociável, na ETI, que os gestores compreendam a função de uma gestão 

democrática como forma de processo de coordenação das estratégias de ação, que 

por constituírem-se propostas curriculares inovadoras devem ser construídas 

coletivamente: 

 
Democratizar as relações existentes na escola pressupõe a 

democratização do acesso a todos os meios disponíveis para as 

situações de aprendizagem e a sua gestão compartilhada. Significa 

distribuir o poder, muitas vezes concentrado, para um partilhar 

conjunto de responsabilidades e o exercício de uma autonomia 

progressiva. (GONÇALVES, 2006, p. 133) 

 

 
1.5. Gestor educador: um possível articulador de reorganizações curriculares  

   

 As propostas de reorganizações curriculares sublinham, conforme nos aponta 

Brito (2011, p.183), “a necessidade de uma equipe gestora, cuja ação educadora 

requer adequação ao seu objeto e aos campos que o envolvem”. 

 Aprendemos com Masetto (2011) que os novos projetos curriculares sempre 

surgem como respostas a problemas e necessidades atuais para a educação, para 

as quais os projetos educacionais presentes e em andamento já não possuem 

respostas adequadas: 

 

Com efeito, uma inovação curricular parte de sua Contextualização 
na Sociedade Contemporânea: procura identificar os novos cenários 
históricos, políticos, culturais; as ciências e a tecnologia nesse 
mundo; os valores e problemas que assolam as comunidades de 
adultos, de jovens, de crianças nas próximas décadas, no Brasil e no 
mundo.  
Esta contextualização permitirá definir o perfil do profissional 
competente e cidadão, explicitando as características que se elegem 
visando à formação de profissionais tais como hoje exigem a 



 

sociedade, as carreiras profissionais, o avanço das ciências e da 
tecnologia e sua responsabilidade social. (MASETTO, 2011, p.16) 

  

Se a ETI, de Ensino Fundamental, de Mogi das Cruzes – SP, constitui-se 

numa proposta de reorganização curricular, está implícito também o conceito de que 

toda a sua organização implica em que a gestão esteja voltada às expectativas 

desta escola de escola. 

 Se na escola de tempo parcial, o interior das escolas subentende uma 

organização padronizada, com horários pré-determinados para a convivência, a 

escola de tempo integral derruba este paradigma e exige uma articulação dos 

tempos e espaços escolares. Tal organização pressupõe um árduo trabalho da 

equipe gestora da unidade, tanto em seus aspectos administrativos quanto 

pedagógicos.  

 Portanto, um novo desenho de escola exige uma nova perspectiva de gestão 

escolar, e com ela, alterações em seu interior: 

A escola como conjunto integrado de papéis sociais, palco da 

formação de novos atores sociais para a sociedade em 

transformação, é citada por Alonso com o intuito de mostrar o campo 

de ação e o papel de seu dirigente, porque para a autora a instituição 

escolar precisa sofrer alterações em seu interior para que possa 

canalizar os recursos financeiros e humanos, tendo em vista a 

concretização de determinados objetivos. Somente assim a ação da 

escola se cumpre de forma eficiente, dirigida administrativamente 

pelo seu diretor ao corpo docente, administrativo e à comunidade 

discente. (MARINS, 2009, p. 224) 

Isto significa enfatizar a gestão democrática – participativa em oposição ao 

que culturalmente se instaura nas escolas, na figura hierarquicamente autorizada do 

diretor de escola. 

(...) antes acreditava-se na capacidade transformadora das reformas 
educativas, concebidas e conduzidas de forma centralizada pelas 
administrações ; hoje a ênfase recai, ou deveria recair, na 
apropriação e criação pelos próprios atores educativos, dentro de 
condições apropriadas, do processo de mudança e dos próprios 
projetos inovadores.  (BRITO, 2011, p. 184) 

 

 A ampliação do tempo de permanência dos alunos na escola implica em uma 

nova situação organizacional a ser administrada pelo gestor. Entretanto, 

entendemos que  numa visão da ETI enquanto oportunizadora de novas 

possibilidades de aprendizagem e de formação, constitui-se pois em discurso 



 

pautado no diálogo e na participação, como forma indissociável para uma 

reorganização curricular.  

 Contudo, tal reorganização curricular só acontece mediante a articulação da 

equipe gestora, cuja ação deve garantir o equilíbrio entre as questões 

administrativas e objetivos  pedagógicos: 

Portanto, nunca é demais advertir que o trabalho de gestão não 

comporta separação das tarefas administrativas e pedagógicas nos 

moldes em que costuma ocorrer. Mesmo porque, o trabalho 

administrativo somente ganha sentido a partir das atividades 

pedagógicas que constituem as atividades-fim, ou propósitos da 

organização escolar. Assim vista a questão, torna-se inaceitável a 

divisão, muito freqüente, de atribuições em que o diretor responde 

pelo trabalho administrativo rotineiro, burocrático e de representação, 

sem qualquer compromisso com o trabalho pedagógico, visto como 

responsabilidade exclusiva dos professores e especialistas do 

ensino. (ALONSO, 2004, p.3) 

 A forma de atuação do núcleo gestor da escola, aqui neste trabalho entendido 

como o conjunto  constituído pelo diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico, 

implicará em ações e interações destes com os demais indivíduos da escola: alunos, 

professores, demais funcionários, pais e parceiros.  

Essas concepções se constituem em desafios às competências dos 
diretores e gestores, porque, para saber gerir e conciliar interesses 
pessoais e coletivos, respeitando as peculiaridades culturais e as 
relações humanas de cada ambiente escolar, entendida como 
organização complexa, ambígua e paradoxal, esses profissionais 
devem ter habilidades e atitudes que demandam conhecimentos e 
experiências prévias na função. (MARINS, 2009, p. 228) 

 

 As habilidades e atitudes que demandam conhecimentos e experiências 

prévias na função identificadas como competências dos diretores e gestores, citadas 

por Marins (2009), constituem-se numa problemática histórica, visto  que o acesso a 

tais cargos/funções nem sempre está relacionado à experiência profissional, 

tampouco ao tempo de profissão. Todavia, acreditamos que mais importante que a 

experiência prévia na função é a reflexão sobre a ação e a reflexão na ação.  

 Segundo Cappelletti (2010) a reflexão na ação é pensar sobre o que fazemos 

e a reflexão sobre a ação é o componente essencial do desenvolvimento profissional 

que permite a elaboração de estratégias de ação.   

 Manifesta-se por conseguinte, uma relação entre a ação e interação da 

gestão escolar com a instituição. Juntas, implicam tais ações, e estas por 



 

conseguinte, devem ser pensadas considerando-se a cultura organizacional e o 

clima da escola. 

 Tomaremos por cultura organizacional a definição apontada por Brito: 

(...) o conjunto de fenômenos decorrentes da interação de seres 
humanos na organização, um fenômeno grupal resultante e 
característico de uma coletividade que engloba os fatos materiais e 
os abstratos, resultante da convivência institucional (BRITO, 1999, p. 
134) 
 

 Da mesma maneira, retomaremos novamente a autora supracitada, 

entendendo clima escolar: 

(...) como um elemento capaz de impulsionar significativamente as 
descrições coletivas de uma subunidade organizacional, ou da 
própria organização como um todo; um ponto referencial para os 
membros da organização determinando atitudes, expectativas e 
condutas; mediador das práticas organizacionais das quais é 
originário e pelas quais se mantém; como multiclima, de acordo com 
as muitas práticas e percepções dos atores no seu interior. Ele pode 
ser considerado sob um tríplice aspecto: social, acadêmico e 
organizacional. (BRITO, 1999, p. 135) 

 

 Ambos, cultura e clima escolar, constituem-se em binômio que conforme nos 

alerta Brito (2009, p. 247) “produz efeitos inegáveis sobre a produtividade 

organizacional, podendo obstaculizar, e até mesmo entravar, a eficiência de projetos 

transformadores e da organização escolar”. 

 Portanto espera-se que o núcleo gestor tenha consciência de seu papel, 

quando se é preciso inovar: 

Um aspecto, em especial, merece atenção dos educadores 
inovadores, especificamente, os gestores: relevantes 
mudanças das culturas organizacionais não se tornam viáveis 
sem mudanças nas relações de poder. Dessa feita, exige-se 
que os vetores estruturais da organização, suas práticas, sejam 
modificados, mantendo-se uma gestão coerente, que assegure 
aos habitantes da escola vez e voz. Pretende-se, assim, o 
estabelecimento de um clima favorável para a realização 
efetiva do processo de ensino-aprendizagem. O que se 
revelaria numa grande mudança da escola... Isso inovaria, com 
certeza, a cultura escolar na direção do atendimento dos 
desejos expressos pelos alunos e do cumprimento da função 
principal da escola: a preparação para o trabalho e para a 
cidadania. (BRITO, 2009, p. 248) 

 

 Isto posto, é importante ressaltar que a gestão partiria assim, do 

conhecimento efetivo da realidade educacional, nas percepções e representações 



 

de seus membros, a partir de um trabalho de organização e articulação do núcleo 

gestor com as pessoas em torno de uma proposta de trabalho – relevante e 

significativa – , não neutra, mas política: 

O mito da neutralidade da educação, que leva à negação da 
natureza política do processo educativo e a tomá-lo como um 
quefazer puro, em que nos engajamos a serviço da humanidade 
entendida como uma abstração, é o ponto de partida para 
compreendermos as diferenças fundamentais entre uma prática 
ingênua, uma prática  “astuta” e uma prática crítica. 
Do ponto de vista crítico, é tão impossível negar a natureza política 
do processo educativo quanto negar o caráter educativo do ato 
político (...) Mas é neste sentido  que, tanto no caso do processo 
educativo quanto no do ato político, uma das questões fundamentais 
seja a clareza em torno de a favor de quem e do quê, portanto, 
contra quem e contra o quê, desenvolvemos a atividade política. 
(FREIRE, 1985, p. 15 e 16) 

 

Reafirma-se portanto como tópico de uma proposta de trabalho relevante e 

significativa, a urgente necessidade de democratizar as relações existentes na 

escola: 

Democratizar as relações existentes na escola pressupõe a 
democratização do acesso a todos os meios disponíveis para as 
situações de aprendizagem e a sua gestão compartilhada. Significa 
distribuir o poder, muitas vezes concentrado, para um partilhar 
conjunto de responsabilidades e o exercício de uma autonomia 
progressiva. Agregando, desse modo, o aprendizado de um currículo 
que considere as relações existentes e a participação de todos. 
(GONÇALVES, 2006, p. 132-133).  
 
 

O ponto de partida é o entendimento acerca de uma gestão democrática e 

participativa, fundamentada no respeito aos direitos e deveres: 

No contexto das sociedades e organizações democráticas, dado o 
seu caráter dinâmico e participativo, direito e dever são conceitos 
que se desdobram e se transformam de forma contínua e recíproca 
pela própria prática democrática, que é participativa, aberta, flexível e 
criativa. Não se trata, portanto de um sentido normativo e imperativo 
de direitos e deveres e sim de um sentido interativo pelo qual se 
transformam continuamente e são superados por estágios 
sucessivos de complexidade que vão tornando mais amplas, 
complexas e significativas as funções sociais do grupo, ao mesmo 
tempo em que seus membros vão desenvolvendo a consciência do 
processo como um todo e de seus múltiplos desdobramentos. 
(LÜCK, 2009, p.70) 

 



 

Compreendemos portanto, que a gestão democrática e participativa demanda 

exercício, reflexão e prática, centrando na proposta de trabalho do diretor de escola 

a responsabilidade a ser partilhada, pela construção de uma escola e educação 

democráticas: 

A gestão escolar pelo diretor se assenta, portanto, sobre sua 
competência em liderar e compartilhar liderança, tanto na 
comunidade interna como externa da escola, orientada por uma 
visão de conjunto do trabalho educacional e do funcionamento da 
escola no enfrentamento de seus desafios. (LÜCK, 2009, p. 80) 
 

Desta feita, entendemos que a proposta de trabalho a qual nos referimos no 

parágrafo anterior, deve estar ajustada em prol de uma formação integral dos 

alunos, articulada aos interesses da comunidade e alicerçada em políticas públicas 

que visem a melhoria da Educação. Assim pensando, neste trabalho analisamos as 

Escolas de Tempo Integral, de Ensino Fundamental, do município de Mogi das 

Cruzes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II – ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, DE ENSINO FUNDAMENTAL, 

DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES 

 

2.1. Programa Escola de Tempo Integral no município de Mogi das Cruzes 

 

 A cidade de Mogi das Cruzes está localizada na região leste da Grande São 

Paulo23, mais precisamente na região denominada Alto Tietê.  

 

  Figura 3 – Localização da cidade de Mogi das Cruzes 

 

  Fonte: IBGE, 2011 
24
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 Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), também conhecida como Grande São Paulo, é a 
maior metrópole de São Paulo e reúne 39 municípios do estado de São Paulo . O termo refere-se à 
extensão da capital paulista, formando com seus municípios lindeiros uma mancha urbana contínua. 
A Grande São Paulo é a maior metrópole do Brasil, com cerca de 20 milhões habitantes, e uma das 
dez regiões metropolitanas mais populosas do mundo. 
24

 Disponível em: http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/mogi-das-cruzes/infográficos:-dados-gerais-
do-município 



 

O município possui 721 quilômetros quadrados (km²) de extensão territorial. A 

população, segundo a última atualização do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), em 2010 é de 387.779 habitantes.  

 

Figura 4 –  Vista panorâmica da cidade de Mogi das Cruzes 

 

Fonte: Wikipedia
25

 

 

 Ainda segundo o IBGE, em 2010, o município contava com 180 escolas 

destinadas à Educação Infantil e 188 ao Ensino Fundamental.  

 

 Os dados oficiais da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Mogi das 

Cruzes, indicam atualmente, que 194 unidades escolares constituem o Sistema 

Municipal de Educação, sendo 135 destinadas ao atendimento da Educação Infantil 

(creches e pré-escolas) e 59 ao Ensino Fundamental. 
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 Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wikiMogi_das_Cruzes#mediaviewer/Ficheiro:Vsita_de_Mogi_das_Cruzes_a_pa
rtir_do_Pico_do_Urubu.JPG 



 

Gráfico 2 – Escolas de Mogi das Cruzes - SP 

 

Fonte: IBGE, 2011
26

 
 

  

O atendimento nas 194 unidades divide-se em tempo parcial e tempo integral. 

Há 104 unidades cuja jornada é de tempo integral, sendo que destas, 22 escolas  

atendem aos alunos de Ensino Fundamental e as demais, são creches. 

O atendimento às unidades de Ensino Fundamental, teve início em 2009. 

Nesta época, a Secretaria Municipal de Educação introduziu em três escolas, a 

ampliação da jornada escolar, passando-se de 5 para 9 horas diárias de 

atendimento.  

Oficializou-se também uma rede de melhorias às escolas de tempo integral – 

inclusive nas creches – intitulado  Programa Escola de Tempo Integral (PETI). 

Discorreremos apenas  acerca das Escolas de Tempo Integral, do município, 

que atendem ao Ensino Fundamental pela complexidade do exposto ao longo deste 

trabalho.  

A questão da ampliação da escola de tempo integral e da educação integral 

abordadas no capítulo anterior, são anunciadas no sítio eletrônico da SME : 

As aulas e estruturas oferecidas proporcionam condições para que 
os alunos tenham uma educação que possibilite o seu 
desenvolvimento pleno. Aos pais, seus filhos seguros, em ambiente 
de confiança sob orientação pedagógica adequada. Os estudantes 
também contam com alimentação enriquecida e balanceada, são 
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 Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/painel/educação.php 



 

cinco refeições diárias: café da manhã, lanche, almoço, lanche e 
jantar. Além das disciplinas do currículo comum a todas as escolas 
municipais, os alunos participam no contraturno de diversas 
atividades culturais, esportivas e intelectuais, desenvolvidas e 
aplicadas em parceria com as secretarias municipais de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer, Saúde, Assistência Social, 
Desenvolvimento Econômico e Social, Transportes e Verde e Meio 
Ambiente. Ações de outros órgãos públicos Municipais, Estaduais, 
Federais, instituições privadas, associações, agremiações e 
organizações não-governamentais também integram o Programa.  
(MOGI DAS CRUZES. Secretaria Municipal de Educação. 2011)27 

 

 Percebemos portanto que a SME discursa em prol de uma necessária 

correspondência entre o tempo de permanência na escola e a qualidade desse 

tempo. Todavia, o caráter assistencialista presente  no percurso histórico das ETI, 

fica evidenciado no texto acima citado. Evidencia-se realce à questão da 

alimentação e à proteção contra os perigos da infância, aspectos estes abordados 

por CAVALIERE (2009) que propõe uma transgressão à visão puramente 

assistencialista de escola: 

 

Necessariamente, uma concepção contemporânea de educação 
integral na escola partiria da compreensão de que as funções dessa 
instituição são múltiplas, historicamente determinadas e cada vez 
mais exclusivas, ou seja, sem paralelo em outras instituições sociais. 
(CAVALIERE, 2009, p. 50) 

 

Entendemos relevante mencionar que a ETI é constituída não somente pelas 

relações que se dão no interior da escola, mas na forma como esta escola está 

concebida sob o ponto de vista organizacional, com objetivos e metas delineados e 

que atendam aos propósitos de uma Educação, de fato, Integral. 

  

 

2.2. Aspectos legais e organizacionais para implementação das ETI de Ensino 

Fundamental no município 

  

O Programa Escola de Tempo Integral no Município de Mogi das Cruzes foi 

criado pelo Decreto 9325/2009 e implantado a partir de 09 de fevereiro de 2009. 

Segundo o descrito no Plano Municipal de Educação para o biênio de 2013  -2014, o 

                                                             
27

 Disponível em: www.pmmc.com.br/sme2011 



 

total de alunos atendidos pelo Programa é de 6.496 alunos, distribuídos em 104 

escolas, sendo que destas, interessa-nos abordar o núcleo gestor de 22, que tem 

atuação específica no Ensino Fundamental. Entendemos por núcleo gestor, como já 

afirmamos anteriormente, o diretor de escola, o vice-diretor e o coordenador 

pedagógico.  

No ano de 2009, foi instituída uma Comissão das Escolas de Tempo Integral, 

formada por diretores de escola, que tinha por objetivo central pensar o currículo das 

ETI.  

A referida comissão indicou a necessidade da elaboração de legislação 

municipal específica e dessa maneira, foi promulgado o Decreto nº 9325/09, criando 

o “Programa Escola de Tempo Integral” e instituindo o fórum Escola de Tempo 

Integral que em seu artigo 7º prevê: 

O currículo da Escola de Tempo Integral, deve contemplar os 
princípios e concepções contidos na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e nas Diretrizes Curriculares Municipais para a 
Educação da Infância de Mogi das Cruzes. (DECRETO 9325/2009) 
 

O mesmo Decreto, também define como prioritário o atendimento aos alunos 

conflagrados pelo risco à vulnerabilidade social28. Foi necessário o mapeamento das 

escolas de Ensino Fundamental, que estivessem inseridas em tal realidade para que 

fossem definidas as escolas prioritárias a serem atendidas no PETI. 

As Escolas de Tempo Integral foram sendo disseminadas no município como 

política pública para a garantia de uma vivência digna do tempo da infância e como 

forma de garantia da concepção de aluno como ser integral:  

 

1. A concepção de aluno como ser integral dotado de 
competências, habilidades, direitos e deveres inserido num contexto 
histórico regional e social, de identidade própria que deve ser 
respeitado em suas diferentes linguagens, expressões e capacidade 
de criação. (DIRETRIZES CURRICULARES MUNICIPAIS PARA A 
EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA, 2007, p.33) 
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 A vulnerabilidade social está relacionada a aspectos sócio políticos e culturais, combinados como o 
acesso a informações, grau de instrução, disponibilidade de materiais,  poder de influenciar decisões 
políticas, etc. Pode ser entendida, portanto, como um espelho das condições de bem estar social, que 
envolvem moradia, acesso a bens de consumo e graus de liberdade de pensamento e expressão, 
sendo tanto maior a vulnerabilidade, quanto menor a possibilidade de interferir nas instâncias de 
tomada de decisão. 



 

Também no ano de 2009, foi instituída uma comissão composta por  

servidores das diversas secretarias municipais, por meio do Decreto 10.009/09, com 

o objetivo de assegurar a expansão do Programa Escola de Tempo Integral no 

município.  

Esta comissão realizou as seguintes ações: estudo dos custos da merenda 

fornecida pela própria municipalidade ou terceirizada; estudo dos custos sobre o 

transporte de alunos feito pela própria municipalidade ou terceirizado; levantamento 

dos profissionais necessários para trabalharem no atendimento aos alunos: 

merenda, ajudantes gerais/cuidadores, limpeza, oficinas (atividades 

complementares), motoristas, etc; apontamento das reformas e adaptações físicas 

necessárias à melhoria da infra-estrutura dos prédios escolares; estudo do impacto 

financeiro do programa para os cofres públicos; estudo dos custos para a realização 

das oficinas feita por profissionais efetivos do quadro da municipalidade ou 

terceirizados; elaboração de um quadro geral de oficinas e de módulos de 

funcionários por escola; levantamento do total de oficinas (atividades 

complementares) das escolas; visita a outros municípios para conhecer o Programa 

Escola de Tempo Integral; e, busca de parcerias. 

Desta maneira, o PETI, nas escolas de Ensino Fundamental, teve início em 3 

unidades escolares municipais de atendimento ao Ensino Fundamental, dos anos 

iniciais, cada qual inserida numa das principais regiões periféricas da cidade: 

Conjunto Residencial Jefferson, no Distrito de César de Souza; Jardim Layr, no 

Distrito de Brás Cubas e Jundiapeba Velha, no Distrito de Jundiapeba. 

Tais iniciativas garantiram no ano de 2010, que além dos alunos das 3  

escolas iniciais, outras 14 escolas aderissem gradativamente ao Programa Escola 

de Tempo Integral, sendo que duas dessas unidades estão localizadas em zona 

rural.  E assim sucessivamente, até um total de  22 unidades de ensino, em 2013. 

A tabela a seguir, indica as escolas que fazem parte do Programa Escola de 

Tempo Integral e, portanto, atendem aos alunos em jornada integral de nove horas 

diárias: 

 

 

 

 

 



 

  Quadro 3 – As ETI do município de Mogi das Cruzes 

 

  Fonte: Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes 

 

 Estas escolas estão localizadas em bairros e regiões de vulnerabilidade e 

risco social, marcadas por falta de condições de saneamento básico, conflagradas 

pela ocupação territorial indevida e sem qualquer planejamento.  

 

 

 

 



 

 

Figura 5 – Vista  do entorno da E3  - TV Diário Mogi das Cruzes 

 

 

 

 

Figura 6 – Vista do entorno da E3  – TV Diário Mogi das Cruzes 



 

 

Figura 7 -  Esgoto a céu aberto, próximo à E4  – Juliana P. G. M. Santos.  

 

Entendemos, portanto, que  a situação do bairro onde se localiza uma das 

escolas (E4) que analisaremos ao longo deste trabalho, ilustra a condição de 

vulnerabilidade das comunidades, cujos bairros foram contemplados com Escolas de 

Tempo Integral ao longo dos anos de 2009 e 2013. 

 Os alunos de tais escolas,  passaram a contar com uma jornada de 9 horas 

diárias de atividades, divididas em turno e contraturno, bem como 5 refeições ao 

longo do horário de permanência na escola 

 Importante ressaltar que o Decreto Federal 7.083, de 27 de janeiro de 2010,  

que dispõe sobre o Programa Mais Educação regulamenta que: 

Art. 1o  O Programa Mais Educação tem por finalidade contribuir para 
a melhoria da aprendizagem por meio da ampliação do tempo de 
permanência de crianças, adolescentes e jovens matriculados em 
escola pública, mediante oferta de educação básica em tempo 
integral.  
§ 1o  Para os fins deste Decreto, considera-se educação básica em 
tempo integral a jornada escolar com duração igual ou superior a 
sete horas diárias, durante todo o período letivo, compreendendo o 
tempo total em que o aluno permanece na escola ou em atividades 

escolares em outros espaços educacionais.  
 

 No caso de Mogi das Cruzes, a opção por 9 horas diárias se deu como fator 

de equidade entre as escolas integrantes do PETI, visto que as creches, que 



 

também ofertam tempo integral, funcionam no município, pelo mesmo número de 

horas. 

 No caso específico das ETI de Ensino Fundamental, o “turno” é o horário 

dedicado ao desenvolvimento das disciplinas da base comum para o Ensino 

Fundamental e o “contraturno”, é o horário dedicado ao desenvolvimento de oficinas. 

Para a realização do contraturno, as atividades desenvolvidas, denominadas 

oficinas, foram estruturadas em uma grade, por ano,  conforme tabelas a seguir: 

 

 

 1ºs anos do Ensino Fundamental: 

      Quadro 4 – Oficinas  das ETI, para o 1º ano 

Área Horas/Semana Oficina 

Intelectual 03 Oficina do Saber 

  01 Informática 

  01 Leitura/Literatura 

  01 Educação Ambiental 

Arte e Cultura 04  Artes visuais, teatro, coral e dança 

Esporte e Recreação 05  (modalidades coletivas, individuais e artes marciais) 

       Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes 

 

 2ºs e 3ºs anos do Ensino Fundamental: 

      Quadro 5 – Oficinas das ETI, para 2ºs e 3ºs anos 

Área Horas/Semana Oficina 

Intelectual 03 Oficina do Saber 

  01 Informática 

  01 Leitura/Literatura 

  01 Educação Ambiental 

Arte e Cultura 04  Artes visuais, teatro, coral e dança 

Esporte e Recreação 05  (modalidades coletivas, individuais e artes marciais) 

       Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes 

 

 



 

 4ºs e 5ºs anos do Ensino Fundamental: 
 

         Quadro 6 – Oficinas das ETI, para 4ºs e 5ºs anos 

 

    

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes 

 

 

 Em análise aos quadros que tratam das oficinas das ETI, divulgados no sítio 

oficial da SME de Mogi das Cruzes – SP,  verificamos que a ideia de ciclos de 

aprendizagem se estende também às oficinas ofertadas aos 1ºs , 2ºs e 3ºs anos, 

visto que não há variação entre as atividades ofertadas. Prevalecem na grade para 

os anos iniciais um maior número de atividades de Esporte e Recreação ao passo 

que evidencia-se que para os 4ºs e 5ºs anos, aumento na quantidade de oficinas 

Intelectuais. 

 Para a efetivação das oficinas, o município conta com recursos financeiros 

próprios, subvenções federais e parcerias com instituições distintas. 

 Os profissionais que assumem as oficinas do eixo intelectual são estagiários, 

contratados por meio da Lei Municipal 6256/2009, que institui regime de parceria 

entre o Centro de Integração Escola – Empresa (CIEE) e a Prefeitura Municipal.  

 Já nas oficinas esportivas, todos os profissionais são licenciados em 

Educação Física, com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF). 

As formas de contratação desses profissionais são distintas: por meio de licitação 

pública de empresa terceirizada prestadora de serviços, parceria com o Ministério da 

Educação (MEC) através do Programa Segundo Tempo, por meio de voluntariado 

da Legião da Boa Vontade (LBV), voluntários da comunidade local por intermédio do 

Programa Mais Educação – subvencionado pelo MEC, parceria com a Secretaria 

Área Horas/Semana Oficia 

Intelectual 03 Oficina do Saber 

  01 Informática 

  01 Leitura/Literatura 

  01 Educação Ambiental 

  01 Língua Estrangeira 

  01 Xadrez 

Arte e Cultura 03 Artes visuais, teatro, coral ou dança  

Esporte e Recreação 04 (modalidades coletivas, individuais e artes marciais)  



 

Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), professores efetivos e concursados 

pertencentes ao Quadro do Magistério Público Municipal. 

 As oficinas culturais são ministradas por profissionais ligados às artes e à 

cultura, mas não necessariamente, licenciados em Arte. Também as formas de 

contratação desses profissionais são distintas: parceria coma Secretaria Municipal 

de Cultura (SMC), por meio de licitação pública de empresa terceirizada prestadora 

de serviços, por meio de voluntariado da Legião da Boa Vontade (LBV), voluntários 

da comunidade local por intermédio do Programa Mais Educação (MEC) e 

professores efetivos e concursados pertencentes ao quadro do magistério público 

municipal.  

 Há ainda parceria estabelecida entre a Prefeitura e a Fundação Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN), intitulada Projeto Garoto Cidadão. Apenas em uma das 

ETI, todas as atividades de contraturno, ou seja, oficinas intelectuais, esportivas e 

culturais, são subsidiadas pela referida companhia. 

 Do ponto de vista estrutural, aparentemente, as ETI tem instrumentos 

suficientes para sua concretização, entretanto, é preciso compreender como de fato 

isto aconteceu nas escolas e, como tais recursos (materiais e humanos) foram 

administrados pelo núcleo gestor das unidades. 

Contudo, faz-se necessário explicar que a adesão à ampliação do tempo 

escolar nestas escolas é  facultativa. Portanto, há uma divisão entre turno e 

contraturno, sendo que o turno é de matrícula obrigatória, sob força de Lei e o 

contraturno é opcional.  

 Inicialmente, apenas uma das unidades escolares, foi construída 

especificamente para atendimento da ampliação da jornada de tempo integral, com 

espaços programados para tal, intitulado Centro Municipal de Programas 

Educacionais – CEMPRE. 



 

 

 

Figura 8 – Vista frontal da E4 – Juliana de P. G. M. Santos 

 

Este tipo de unidade – cujo modelo foi sendo propagado no município nos 

anos seguintes, mas precisamente, a partir de 2009, conta com 16 salas de aula e 

outros ambientes: sala de dança, sala de música, auditório, sala de jogos, quadra 

coberta (e mais recentemente, ginásio), biblioteca e sala de informática. 

Os espaços ofertados pelo CEMPRE são compartilhados entre turno e 

contraturno. Nesta escola, a arquitetura propicia a permanência dos alunos no 

prédio, sendo seus espaços comuns ora ocupados pela demanda do turno, ora 

ocupados pela demanda do contraturno. 

Se durante o turno, parte dos alunos está em aula, no mesmo horário, a outra 

parte está em oficinas, em contraturno. Portanto, uma característica da ETI é a 

permanência de todos os alunos, concomitantemente na escola ou sob 

responsabilidade desta.  

 

 



 

 

Figura 9 – Vista frontal da E4 – Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes 

 

 

   

Figura 10 –  Sala de música da E4– Juliana de P. G. M. Santos 



 

 

 Figura 11 – Auditório da E4 – Juliana de P. G. M. Santos 

 

 

 Figura 12 – Sala  de informática da E2 – Juliana de P. G. M. Santos 



 

 

 Figura 13 – Sala de informática da E4 – Patricia Barros 

 

 

 

Figura 14 – Ginásio da E4 – Juliana de P. G. M. Santos  

 

Os espaços que constituem este tipo de escola, a princípio, justificam a 

nomenclatura CEMPRE, pois favorecem que projetos educacionais sejam 

desenvolvidos. Todavia, há dois pontos que emergem para discussão: o primeiro diz 



 

respeito à proporção entre salas de aula e espaços diversificados e o segundo diz 

respeito à própria demanda escolar em si, confrontada a grade de oficinas proposta 

para a ETI. 

Vejamos, no caso da escola que ilustra as fotografias, há 16 salas de aula 

que juntas dividem no turno e contraturno, uma única quadra coberta. Tendo em 

vista que o pátio externo é descoberto parece-nos que a multiplicidade de espaços 

não estaria de fato atrelada à quantidade necessária destes para que juntos, turno e 

contraturno aconteçam na mesma escola. 

Por outro lado, há de se considerar que os CEMPRE, por sua estrutura, 

sobrepõe-se à realidade predial da maioria das escolas municipais e brasileiras.  

Vale ressaltar que este tipo de construção em nossa análise representa 

apenas 2 unidades, das 22 que compõem o bloco de ETI do município dentre os 

anos de 2009 a 2013. A proposta da prefeitura municipal é que até 2014, mais 2 

CEMPRE sejam entregues à população.  

Analisaremos a seguir, outras ilustrações que remetem à estruturação do 

contra-turno, visto que o turno tem sua organização elaborada de maneira 

tradicional, com salas de aula convencionais.  

 

Figura 15 – Alunos em atividade no turno E4 – Patrícia Barros 



 

 

Figura 16 – Aula de Ciências, no turno, na E4 – Patrícia Barros 

 

Além disso, percebemos que é preciso destinar espaço específico para que 

os alunos possam guardar seu material: mochilas, blusas, etc. 

As escolas municipal, em sua maioria, não contam com espaços reservados 

para esta finalidade. 

 

 

Figura 17 – Espaço  adaptado, para guardar mochilas, na E2 – Juliana de P. G. M. Santos 



 

Tal dinâmica escolar, em horários específicos, sobrecarrega, inclusive as 

áreas comuns, como no caso do refeitório, no horário do almoço, ou os banheiros, 

no pós almoço, no momento da escovação dos dentes.  

As outras escolas municipais de tempo integral tiveram que adaptar seus 

espaços para atendimento dos alunos em tempo integral, de maneira que refeitórios, 

em horários livres, transformaram-se em espaço para aula de artes, por exemplo. 

 

Figura 18 –  Aula de Arte no pátio da E2 – Juliana P. G. M. Santos 

 

Como elencamos no capítulo interior, este tipo de organização, conduz a uma 

ETI cujo foco está na própria escola.  

Todavia, se por um lado este tipo de escola possui uma série de espaços 

capazes de ofertar possibilidades de aulas diferenciadas, por outro, demanda 

organização dos mesmos espaços em relação aos tempos e às necessidades de 

aprendizagem. É fundamental que pensemos na ocupação destes espaços como 

forma de ressiginificação do que ensinar, do que aprender.  

As demais escolas tiveram que adaptar os espaços à demanda escolar e para 

tal, de maneira improvisada, foram inicialmente, instaladas tendas nas unidades 

escolares.  

  



 

 

Figura 19 – Aula  de Dança, em tenda instalada na E1 – Kelli Brito 

 

 

Figura 20 – Alunos  em aula de Xadrez, em tenda instalada na E1 – Luciana Marchi 

 



 

A instalação de tendas em espaços livres, dentro das próprias escolas, foi 

uma alternativa para suprir a necessidade de espaços exigida por este tipo de 

escola. 

Todavia, percebemos que na maioria dos casos, as tendas foram uma 

extensão da dinâmica das próprias salas de aula, porém em condições 

diferenciadas, nem sempre positivas. 

 

 

Figura 21 – Tenda (desativada) na E2 – Juliana de Paula G. M. Santos 

 

 A exposição ao tempo exigiu que fosse realizada manutenção periódica e/ou 

troca das lonas. Para além disso, as condições climáticas influenciavam o bom 

andamento das atividades: costumeiramente, o frio ou o calor  excessivos, exerciam 

influência negativa sobre as oficinas. Este aspecto será melhor abordado 

posteriormente, ainda neste capítulo, mediante análise do clima escolar das ETI, 

num trabalho de escuta ativa realizada pela Supervisão de Ensino da SME no final 

do ano de 2013. 

A complexidade da relação tempos-espaços, exigiu adequações de espaços 

inusitados, bem como fossem estabelecidas parcerias para que o atendimento aos 

alunos fosse efetuado também fora do espaço escolar.   

Inicialmente, os espaços ocupados fora da escola foram os de domínio 

público como o de outras unidades escolares, Centros Esportivos e Parques 

Municipais.  



 

 

Figura 22 – Aula  de natação no Centro Esportivo Municipal – Kennedy José de Paula. 

 

 

Figura 23 – Alunos em aula de boxe, no Ginásio Municipal– Kelli Brito. 

 



 

Da mesma maneira, a SME estabeleceu parcerias com clubes privados da 

cidade, por intermédio da Sanção Premial, uma forma de prestação de serviços por 

clubes que cedendo espaços para as ETI, teriam suas dívidas com a municipalidade 

progressivamente abatidas.  

Os alunos puderam usufruir de espaços diversificados, reconhecendo nestes 

uma continuidade da cidade que habitam.  E mais, foi possível desmitificar 

determinadas circunstâncias que favorecem a segregação à medida em que os não-

sócios  puderam adentrar espaços que sempre lhe foram negados. Trata-se de um 

benefício social indireto, mas fundamental para a educação integral da criança, pois 

alicerça-se numa política anti-segregação à medida que proporciona aos alunos da 

ETI a vivência em espaços distintos, proporcionando-lhes experiências também 

diversificadas.  

 

  

Figura 24: Alunos da E1 em aula de atletismo em Clube da cidade – Kelli Brito 

 

 A possibilidade deste tipo de parceria, possibilitou a utilização de outros 

espaços como o da quadra de tênis de um hotel “resort” localizado na cidade.  



 

 

Figura 25: Aula de tênis em Resort da cidade. -  Guilherme Berti 

 

Figura 26: Aula no Centro Municipal de Ginástica Olímpica– Kelli Brito 

 

Com isto, foram adiadas obras de ampliação das escolas e, justificou-se como 

referencial adotado pela a SME, a concepção de Cidade Educadora: “todos os 



 

espaços da cidade se tornam educativos, reforçando o conceito de CIDADE 

EDUCADORA que Paulo Freire nos ensina”. (PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

2013 – 2014, p. 45)  

 Ainda com relação aos recursos materiais, a SME afirma que: 

 

As atividades complementares acontecem na própria escola, em 
clubes, parques e associações da cidade. Os responsáveis por estas 
atividades são profissionais da própria rede municipal de ensino, 
estagiários ou de parceiros de instituições diversas da sociedade civil 
com a coordenação e supervisão dos profissionais das áreas de 
Educação Física e Educação Artística. As unidades escolares 
contam com um ou mais ônibus de empresas contratadas ou da 
própria frota da administração municipal, o dia todo, que viabilizam a 
realização das oficinas externas. (PLANO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, 2013 – 2014, p. 45) 

 

 A extensão do tempo de permanência dos alunos para 9 horas diárias exigiu 

que o horário de atendimento da unidade também fosse revisto. Numa equação 

simples, a escola que anteriormente, para garantir 5 horas de atendimento, por 

período, atendia das 7 às 17h30, passa a atender a um número dobrado de turmas 

no mesmo horário. Além da quantidade de alunos dobrar, havemos de considerar 

como variante importante deste cálculo a quantidade de professores e demais 

funcionários necessários para que as oficinas aconteçam no contraturno escolar: 

 

Também foram contratados novos profissionais, como auxiliares de 
desenvolvimento da educação - ADE, professores de Educação 
Física e Artística, auxiliares de limpeza e ajudantes gerais, que 
atuam como cuidadores das turmas durante o traslado das oficinas, 
no horário de refeições, oficinas e passeios externos.  
(PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2013 – 2014, p. 44 - 45) 

 

 Para melhor ilustrar o que apontamos acima, bem como a complexidade para 

a organização e funcionamento das ETI,  hipoteticamente, tomaremos por base duas 

escolas de Ensino Fundamental, uma que funciona em tempo parcial e a outra em 

tempo integral, com o mesmo número de alunos matriculados, seguindo-se o que 

trata a legislação atual sobre módulo de funcionários e composição do núcleo 

gestor. 

 

 

 

 



 

Tabela 1 – Demanda escolar de escolas em tempo parcial e integral 

 

 

 
Escola de 

Tempo 
Parcial 

Escola de 
Tempo 
Integral 

Funcionamento 
da escola 

Alunos matriculados 350 350 

Fluxo de alunos 350 700 

Quantidade de turmas 10 20 

Tempo de permanência  5h 9h 

Núcleo 
Pedagógico 

Professores (turno) 10 10 

Oficineiros (contraturno) - 05 

Professores especialistas - 02 

Orientador de Informática 01 01 

Núcleo 
Operacional 

Auxiliar Desenvolvimento da Educação (merendeiros) 03 05 

Agente Escolar (cuidadores) 01 10 

Auxiliar de Apoio Administrativo 01 01 

Ajudantes Gerais  01 01 

Núcleo Gestor Diretor de Escola 01 01 

Vice-diretor  - 01 

Coordenador Pedagógico - 01 

Elaborado por Juliana de P. G. M. Santos, com base nos dados coletados. 

 

Com relação ao funcionamento da escola, buscamos explicitar que entre os 

dois tipos de escola, parcial e integral, ainda que o número de alunos seja o mesmo 

– neste caso, hipoteticamente, lançamos 350 – o fluxo, na ETI,  corresponde ao 

dobro se considerarmos que os alunos permanecem na escola por maior número de 

horas do que aqueles em tempo parcial, em especial, em momentos comuns como 

os das refeições, por exemplo.  

Para uma melhor compreensão acerca das escolas, tanto parciais, quanto 

integrais, optamos por analisar a distribuição dos servidores, dividindo-os por 

núcleos de trabalho: pedagógico, operacional e gestor. De acordo com o seguinte 

organograma básico de uma escola de tempo integral: 

 

 

 



 

Gráfico 3 – Organograma  básico de uma ETI 

 

Elaborado por Juliana de Paula G. M. Santos, com base na legislação pertinente. 

 

 

2.2.1. O Núcleo Pedagógico 

 

O Núcleo Pedagógico abriga professores, oficineiros e orientador de 

informática que são os responsáveis pelas aulas e oficinas ministradas aos alunos 

ao longo da permanência destes na escola. 

Neste caso a diferença atenuante está na quantidade de oficineiros e de 

professores especialistas, de Educação Artística e de Educação Física. No último 

caso, dos professores especialistas, trata-se de uma necessidade que foi sendo 

apontada ao longo da implementação das ETI, por uma questão de aprimoramento 

das práticas pedagógicas do contraturno. A atuação destes profissionais nas ETI 

está garantida mediante o que dispõe o § 1º, do inciso III, do artigo 7º, da Lei 

Complementar 30/2014, que trata do Estatuto do Magistério Público Municipal de 

Mogi das Cruzes: 

Os integrantes das classes de docentes exercerão suas atividades 

na seguinte conformidade: (...) III – Professor II de Ensino 

Fundamental: no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª séries, inclusive na 

Educação de Jovens e Adultos, e na Educação Especial; (...) § 1º Os 

professores II de Educação Física e de Educação Artística, poderão 

Núcleo Gestor 

Núcleo Pedagógico Núcleo Operacional 



 

atuar também na Educação Infantil, no Ensino Fundamental de 1ª a 

4ª séries e na Educação Especial, em suas respectivas áreas. (LEI 

COMPLEMENTAR 30, 2004, p.3) 

 

 O município conta com uma única unidade escolar de Ensino Fundamental 

que atende aos anos iniciais e finais, entretanto, esta não configura-se objeto de 

estudo neste trabalho, por não fazer parte do conjunto das 22 unidades em tempo 

integral, objeto de estudo do nosso trabalho. 

Observamos que ainda que esteja prevista em lei a atuação do Professor II de 

Ensino Fundamental de Educação Física e Educação Artística, no Ensino 

Fundamental (anos iniciais) do 1º ao 5º ano, as escolas de tempo parcial não 

contam com tais profissionais em seu corpo docente.  

 Se por um lado o fato de tais professores integrarem as equipes docentes das 

ETI, denota a preocupação com o desenvolvimento do trabalho pedagógico, por 

outro, parece-nos evidenciar a existência de uma lacuna entre os tipos de escola de 

Ensino Fundamental no município. 

 No caso das ETI do município de Mogi das Cruzes - SP, a ampliação do 

tempo de permanência dos alunos na escola está atrelada ao cumprimento de uma 

grade de oficinas, e portanto, a uma carga horária diária de 3 oficinas, no 

contraturno. Tais oficinas podem ser ministradas dentro ou fora da escola, em 

parceria com instituições ou subvencionadas pela municipalidade. Entretanto, 

conforme exemplificado naquele quadro, está atrelado a um mínimo de 5 

profissionais distintos, tendo em vista as áreas e a carga horária semanal. Este 

número entretanto, pode variar, porque em alguns casos, as oficinas são ministradas 

por mais de um profissional ou pelo próprio Professor II em sua área de 

especialidade – Educação Física ou Educação Artística.  

As atividades complementares acontecem na própria escola, em 
clubes, parques e associações da cidade. Os responsáveis por estas 
atividades são profissionais da própria rede municipal de ensino, 
estagiários ou de parceiros de instituições diversas da sociedade civil 
com a coordenação e supervisão dos profissionais das áreas de 
Educação Física e Educação Artística. (PLANO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, 2013 – 2014, p. 46) 

 

 O objetivo, entretanto, foi apontar a diferenciação entre o corpo docente que 

integrará o Núcleo Pedagógico das ETI, com relação às escolas de tempo parcial.  



 

 Percebemos que a ampliação do PETI, convergiu para a adequação da 

legislação em favor do funcionamento das unidades. Isto fica claro ao observarmos 

que é datada de 03 de fevereiro de 2011, a Resolução SME nº 01/2011, que orienta 

sobre a jornada de trabalho dos professores II de Educação Artística e Educação 

Física. 

 A referida Resolução trata da ampliação da jornada de trabalho dos 

professores II de Educação Artística e Educação Física, bem como orienta a forma 

de atuação nas ETI de maneira específica: 

 

Artigo 4º Os professores de Educação Artística e Educação Física 
lotados nas Escolas participantes do Programa “Escola de Tempo 
Integral” terão atribuições de aulas conforme segue: 
I – Nas Escolas com até 499 alunos a jornada de 40 horas semanais 
será cumprida da seguinte forma: 
a) 20 horas semanais destinadas à coordenação das atividades 
culturais e esportivas, conforme sua área de atuação, subdivididos 
nos dois período, manhã e tarde, aí incluídas as 4 (quatro) horas 
destinadas ao Horário de Trabalho Pedagógico (HTP); 
b) 20 horas semanais destinadas à regência das atividades 
culturais e esportivas, conforme sua área de atuação, subdivididas 
nos dois períodos, manhã e tarde; 
II – Nas escolas com 500 ou mais alunos a jornada de 40 horas 
semanais será cumprida da seguinte forma: 
a) 30 horas semanais destinadas à coordenação das atividades 
culturais e esportivas, conforme sua área de atuação,subdivididas 
nos dois períodos, manhã e tarde, aí incluídas as 4 (quatro) horas 
destinadas ao Horário de Trabalho Pedagógico (HTP); 
b) 10 horas semanais destinadas à regência das atividades 
culturais e esportivas, conforme sua área de atuação, subdivididas 
nos dois períodos, manhã e tarde; (RESOLUÇÃO SME 01, 2011, p. 
2) 

 

Observadas as disposições acima elencadas, podemos inferir que a 

instituição das ETI, culminaram em atribuições específicas aos professores II de 

Educação Artística e Educação Física, em função das oficinas culturais e esportivas 

do contraturno. A ausência de uma norma anterior a respeito da questão pode 

sugerir que a exemplo da situação dos professores II de Ensino Fundamental, a  

implementação das ETI no município foi fundamentando-se ao longo do tempo e das 

experiências/necessidades vividas. De certa maneira, tal reflexão pode identificar 

uma ausência de planejamento, ficando as ações relegadas ao imediatismo da 

resolução de problemas.  



 

 O mesmo se observa com relação ao Orientador de Informática (OI),  que tem 

suas funções definidas na Lei Municipal Complementar 83/2011. Entretanto, em 

outubro de 2012, a Resolução SME nº 22/12, estabelece normas para atuação dos 

Orientadores de Informática da Secretaria Municipal de Educação e, 

especificamente, o inciso III, do artigo 4º, prevê atendimento aos alunos, no mínimo 

uma vez por semana: “ De 50 a 60 minutos para as Oficinas de Informática das 

Escolas de Tempo Integral, na falta de estagiário”. 

 O mesmo trecho da Resolução revela que para este tipo de oficina, por 

exemplo, admite-se como oficineiro, a figura do estagiário. Essa relação também é 

bastante controversa tendo em vista as discussões acerca do papel do estagiário e a 

utilização do estágio como mão de obra para suprir inexistência de política pública 

adequada à situação. 

 Conforme relatamos, no início deste capítulo, as oficinas estão compostas por 

uma multiplicidade de possibilidades. Entretanto, é importante ressaltar que a 

Prefeitura de Mogi das Cruzes possui convênio firmado com o Centro de Integração 

Empresa Escola (CIEE), e no âmbito das ETI, a figura do estagiário faz-se presente 

nas oficinas do eixo intelectual, mais precisamente nas oficinas do saber, 

informática, leitura, educação ambiental e língua estrangeira.  

 Ainda que trate-se de um estágio profissional supervisionado, cujo amparo 

legal firma-se na Lei Federal nº 11788/2008, tal prática parece-nos questionável: 

Como se vê, o estagiário ao longo dos anos tem deixado de se 
constituir em elemento no processo de qualificação profissional, 
migrando para se transformar em mera solução para o rebaixamento 
dos custos das folhas de pagamento das empresas. Hoje,mais do 
que nunca, temos observado no dia-a-dia das empresas a 
substituição de seus trabalhadores permanentes por estagiários 
(PARECER CNE/CEB 35/2003, p.18 – 19) 

 

 Neste contexto, é importante que analisemos a questão da atuação de todos 

os profissionais das ETI, pois conforme enfatiza Padilha (2007, p.106) “ de diferentes 

formas, todos esses profissionais são educadores e também necessitam de 

formação continuada para lidar com os alunos, com a comunidade e com os demais 

profissionais da unidade educacional”. 

 Não somente o pessoal que compõe o Núcleo Pedagógico, mas também, 

como veremos a seguir, o que compõe os Núcleos Operacional e Gestor, 

necessitam de formação continuada, “(...)Mas nem sempre isso tem acontecido e 



 

ainda se pensa a formação dos profissionais da educação apenas para diretores, 

coordenadores pedagógicos e docentes, salvo raras, bem-vindas e ótimas 

exceções.” (PADILHA, 2007, p. 106). 

A questão, com relação aos estagiários, entretanto, firma-se não apenas na 

formação continuada, mas na elementaridade da formação inicial, sem a qual não 

poderíamos, de fato, falar sobre um educador ou profissional integral no âmbito da 

educação. 

Esse profissional integral, bem formado, consegue relacionar os seus 
saberes e conhecimentos informais, não formais e formais, com os 
trazidos por seus alunos para os seus espaços de aprendizagem. É 
aquele capaz de se relacionar e provocar vivências valorativas, 
técnicas e éticas, referidas tanto ao trabalho realizado, como às 
relações que estabelecemos no nível local e na dimensão planetária. 
(PADILHA, 2007, p. 108) 

 

No cerne desta discussão localiza-se o Núcleo Pedagógico, visto que a 

dimensão do significado da ampliação da jornada insere-se na questão da formação 

integral dos alunos; e este Núcleo entrelaça-se aos demais à medida que juntos 

constituem-se elementos essenciais ao funcionamento da própria escola.  

 

 

2.2.2. O Núcleo Operacional 

 

 O Núcleo Operacional é formado pelos servidores que atuam nas escolas, 

cujos cargos estão relacionados ao funcionamento das atividades escolares por 

suas características operacionais: Agente Escolar é o profissional destinado à 

função de cuidador de turmas; Auxiliar de Desenvolvimento da Educação é o 

servidor que atua na cozinha da escola, preparando as refeições diárias, também 

conhecido como merendeiro; Auxiliar de Apoio Administrativo é o funcionário 

responsável pelo serviço de escrituração nas escolas; e o Ajudante Geral, como o 

próprio nome subentende, trata-se do profissional que auxilia nas necessidades 

gerais da escola, excetuando-se as funções de limpeza que são realizadas por 

empresa terceirizada, e que, inclusive substitui o AE, sempre que necessário.  

 Como pudemos verificar neste capítulo, especificamente em quadro síntese à 

pagina 91 deste trabalho, fica explícito que a diferença de módulo de funcionários 



 

entre os dois tipos de escola acentua-se na quantidade dos Auxiliares de 

Desenvolvimento da Educação e de Agentes Escolares.  

 No primeiro caso, dos Auxiliares de Desenvolvimento da Educação, justifica-

se a diferença pelo número de refeições ofertadas nos dois tipos de escola. Na 

parcial, são ofertadas 2 refeições, ao passo que na ETI, são 5 refeições diárias.  

 A Resolução SME nº 20/2014, regulamenta o módulo de funcionários que 

atua nas unidades escolares e, em seu anexo, especifica como critério para a 

quantidade de Agentes Escolares “01(um) para cada classe de um dos períodos 

(manhã ou tarde), nas Escolas de Tempo Integral, sendo considerado o período de 

maior número de alunos”. Neste caso, as 8 horas diárias que compõem a jornada do 

Agente Escolar29, possibilitam que um mesmo profissional atenda a duas classes, 

nos seus respectivos contraturnos. Este profissional acompanha os alunos nas 

oficinas e também é o responsável pelo acompanhamento da turma sempre que há 

uma atividade externa. Uma outra atribuição deste profissional é o de zelar pelo 

armazenamento do material escolar dos alunos entre turno e contraturno.  

Também tem a incumbência de garantir a alimentação das crianças, zelando 

pelo cumprimento dos horários de lanche, almoço e jantar.  

 A atuação do Núcleo Operacional está intrisecamente relacionada à 

estruturação e funcionamento da ETI. 

 Simultaneamente, a ETI recebe a demanda de turno e contraturno em seu 

interior e é preciso administrar o fluxo de ações necessárias para a garantia do 

atendimento às aulas para as turmas que estão no horário regular, às oficinas para 

as turmas que iniciam as atividades pelo contraturno, à alimentação que fraciona-se 

ao longo do dia e afunila-se no horário do almoço, às saídas da escola30 no caso 

daquelas que fazem uso de outros espaços.  

 

                                                             
29

 O Agente Escolar, nas ETI,  é habitualmente denominado “cuidador”. A associação ao termo 
acontece devido às funções do referido profissional em prol dos alunos. 
30

 No ano de 2012, todas as ETI passaram a ter atividades externas no contraturno. O fato relaciona-
se à crescente demanda das unidades escolares e à impossibilidade de atendimento, de maneira 
integrada, no mesmo horário de turno e contraturno. A partir de 2013, cada unidade passou a contar 
com um ônibus próprio, motorista e ajudante para atender no transporte dos alunos.  



 

 

                    Figura 27 – ADE  servindo comida a alunos  – Kelli Brito. 

 

 

Figura 28 – Agente Escolar auxiliando , durante horário de colação, da E4 – Patrícia 

Barros 

 

 

Num complexo e integrado movimento, conforme quadro abaixo: 

 

 

 

 



 

Gráfico 4 –  Organização e funcionamento das ETI 

 

 

Elaborado por Juliana de Paula Guedes de Melo Santos 

 

 Parece-nos que a presença dos profissionais que compõem o Núcleo 

Operacional nas ETI é de suma importância para a garantia da permanência dos 

alunos à escola. Todavia, imprime-se razão indissociável da prática, a compreensão 

dinâmica da função de cada profissional que integra os núcleos deste tipo de escola. 

E mais, revela-se primordial compreender que juntos, todos os núcleos participam 

da mesma trama, em favor de uma educação integral, em tempo integral. 

 Cabe ao Núcleo Gestor, conduzir o trabalho, integrando aspectos 

organizacionais administrativos e pedagógicos, sem contudo perder o foco no 

cuidado para com os alunos. Este cuidado implica numa articulação em prol dos 

educandos, cuja ação é de responsabilidade dos funcionários com um todo, que em 

âmbito escolar tornam-se todos, educadores: 

 

De diferentes formas, todos esses profissionais são educadores e 
também necessitam de formação continuada para lidar com os 
alunos, com a comunidade e com os demais profissionais da unidade 
educacional. Mas nem sempre isso tem acontecido e ainda se pensa 
a formação dos profissionais da educação apenas para diretores, 



 

coordenadores pedagógicos e docentes, salvo raras, bem-vindas e 
ótimas exceções. (PADILHA, 2007, p. 106) 

 

É certo também que a definição de um módulo de funcionários, conforme o 

anexo constante da Resolução Municipal nº 20/2013, revela a preocupação da SME 

em organizar o pessoal o que leva-nos a supor que tenha acontecido por questões 

de ordem financeira. Ainda assim, em análise ao exposto a seguir, percebemos que 

complexidade das ETI exigiu da SME um olhar diferenciado sobre as necessidades 

das ETI, com relação aos Agentes Escolares, Auxiliares de Serviços Gerais e 

Auxiliar de Desenvolvimento da Educação (merendeiros): 

 

     Quadro  7 – Anexo I da Resolução 20/2013 – Secretaria Municipal de Educação 

Agente Escolar – 

AE 

01 (um) para cada CEDIC 

01 (um) para cada classe de um dos períodos (manhã ou tarde), nas 

Escolas de Tempo Integral, sendo considerado o período de maior 

número de alunos.  

01 (um) para cada escola com atendimento parcial, acima de 600 alunos. 

02 (dois) para cada escola com atendimento parcial, acima de 800 alunos. 

03 (três) para cada escola com atendimento parcial, acima de 1200 

alunos.  

 

Auxiliar de 

Desenvolvimento 

da Educação - 

ADE 

Centro de 

Educação Infantil 

Municipal 

03 (três) – até 100 alunos. 

04 (quatro) – de 101 a 200 alunos 

05 (cinco) – acima de 201 alunos 

Escolas 

Municipais em 

Atendimento 

Parcial 

01 (um) – até 100 alunos 

02 (dois) – de 101 a 250 alunos 

03 (três) – de 251 a 500 alunos 

04 (quatro) – de 501 a 700 alunos 

06 (seis) – de 701 a 1000 alunos 

07 (sete) – acima de 1000 alunos 

01 (um) – para atendimento da Educação de Jovens e 

Adultos – EJA  

 

 

Escolas 

Municipais em 

Atendimento 

02 (dois) – até 100 alunos. 

03 (três) – de 101 a 200 alunos 

04 (quatro) – de 201 a 300 alunos 



 

Integral 05 (cinco) – de 301 a 400 alunos 

06 (seis) – de 701 a 1000 alunos 

07 (sete) – acima de 1000 alunos 

01 (um) – para atendimento da Educação de Jovens e 

Adultos – EJA 

Auxiliar de 

Serviços Gerais 

Centro de 

Convivência 

Infantil Municipal 

– CEIM 

01 (um) até 250 alunos 

01 (um) – para atuar na lavanderia 

Escolas 

Municipais de 

Atendimento 

Parcial  - CEIM 

01 (um) até 500 alunos 

02 (dois) acima de 500 alunos 

01 (um) para atendimento da Educação de Jovens e 

Adultos 

Escolas 

Municipais em 

Atendimento 

Integral 

01 (um) – até 400 alunos 

02 (dois) acima de 400 alunos 

01 (um) para atendimento da Educação de Jovens e 

Adultos - EJA 

     Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes 

 

Todavia, não encontramos registros de uma formação continuada para os 

profissionais que atuam nas ETI, como prática de atualização permanente. 

 

2.2.3. O Núcleo Gestor: especialistas da educação 

 

 O Núcleo Gestor é composto pela classe dos especialistas da educação, 

conforme explicitado nas alíneas a, b, c e d, do Inciso II, do artigo 6º na Lei 

Complementar 30/2014: 

 

II – classes de especialistas da educação: 
a) Diretor de Escola; 
b) Vice – diretor; 
c) Coordenador Pedagógico 
d) Supervisor de Ensino (Lei Municipal Complementar 30/2014) 

 

O provimento do cargo de diretor de escola ocorre por acesso, mediante 

concurso interno de provas e títulos, em conformidade com o inciso II do artigo 11 da 

Lei Complementar 30/2014. 



 

A Lei Complementar 30/2014, prevê a nomeação de cargos em comissão: vice-

diretor, coordenador pedagógico e supervisor de ensino. Todavia, esta lei teve sua 

redação retificada em 2006, com a publicação da Lei Complementar 44/2006. 

A partir de então, o coordenador pedagógico, o vice-diretor e o supervisor de 

ensino, passam a ser funções de confiança, providas por designação de servidor 

exercente de cargo efetivo. (artigo 12, LC 44/2006). 

O anexo I da Lei Municipal Complementar 44/2011 estabelece as denominações 

relativas às funções, bem como, às formas e requisitos necessários para o 

provimento das funções de confiança: 

 
Quadro 8 – Anexo  à Lei Municipal Complementar nº 44/2006 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes   

 Interessa-nos ao longo deste trabalho discutir o papel do núcleo gestor 

atuante no interior das escolas e, portanto, focamos na análise do trabalho do diretor 

de escola, do vice-diretor e do coordenador pedagógico. Entretanto, elaboramos, 

ainda neste capítulo, uma breve descrição do trabalho do supervisor de ensino 



 

atuante nas ETI, de Ensino Fundamental de Mogi das Cruzes, por considerarmos 

que trata-se de profissional que atua em parceria com o núcleo gestor das escolas, 

subsidiando-o junto à SME.  

 As atribuições do diretor de escola, fazem parte do anexo da Lei Municipal 

Complementar 83/2011, tendo em vista constituir-se em cargo efetivo e portanto, 

integrante do Plano de Carreira dos servidores públicos municipais.  

 As atribuições do diretor de escola segundo a Lei Municipal Complementar 

83/2011 são: 

 Elaborar e executar propostas pedagógicas; 

 Administrar pessoal e recursos materiais e financeiros; 

 Fazer cumprir dias letivos e horas de trabalho escolar estabelecidos; 

 Garantir os meios para a efetiva aprendizagem dos alunos, inclusive 

com atividades de reforço e recuperação quando necessário; 

 Garantir a legalidade, autenticidade e a regularidade da vida escolar 

dos alunos; 

 Garantir a articulação e integração da escola com as famílias e com a 

comunidade; 

 Garantir as informações aos pais ou responsáveis sobre a frequência e 

o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta 

pedagógica; 

 Garantir a comunicação ao Conselho Tutelar dos casos de maus tratos 

envolvendo alunos, assim como, de casos de evasão escolar e de 

reiteradas faltas, antes que estes atinjam o limite de 25% das aulas 

previstas e dadas; 

 Subsidiar os profissionais da escola, em especial os representantes 

dos diferentes colegiados, no tocante às normas vigentes; 

 Representar aos órgãos superiores da administração sempre que 

houver decisão em desacordo com a legislação; 

 Desenvolver atividades correlatas e afins. 

Começamos nossa análise a respeito das atribuições do Diretor de Escola, 

pelo primeiro item acima elencado: “elaborar e executar propostas pedagógicas”. Tal 

ação pressupõe que está implícita que “na prática o papel do diretor vem se 

restringindo ao de administrador dos recursos materiais da escola e o de 



 

administrador de pessoal, considerado em seu sentido burocrático” (LÜCK, 2011, p. 

18). 

Fica visível também a prevalência dos aspectos administrativos e legais, 

sobre os pedagógicos. Fica evidente numa das atribuições, “garantir os meios para a 

efetiva aprendizagem dos alunos, inclusive com atividades de reforço e recuperação 

quando necessário”, a preocupação com os aspectos pedagógicos.  

Tal constatação nos faz refletir acerca das responsabilidades do diretor de 

escola como liderança escolar: 

É do diretor da escola a responsabilidade máxima quanto à 
consecução eficaz da política educacional do sistema e 
desenvolvimento pleno dos objetivos educacionais, organizando, 
dinamizando e coordenando todos os esforços nesse sentido, e 
controlando todos os recursos para tal.  
Devido à sua posição central na escola, o desempenho de seu papel 
exerce forte influência (tanto positiva como negativa) sobre todos os 
setores e pessoas da escola. É do seu desempenho e de sua 
habilidade em influenciar o ambiente que depende, em grande parte, 
a qualidade do ambiente e clima escolar, o desempenho do seu 
pessoal e a qualidade do processo ensino-aprendizagem. (LÜCK, 
2011, p. 16) 

 

A designação na função de vice-diretor de escola, acontece mediante o 

atendimento ao Decreto Municipal nº 5.259/04. O mesmo decreto, estabelece  “Art. 

1º O cargo de Vice-Diretor de Escola será criado e lotado na unidade escolar que 

funcionar em 2 (dois) ou mais períodos e tiver no mínimo 20 (vinte) classes.” 

O referido ato legal, estabelece também ainda: 

Art. 2º Compete ao Vice-Diretor de Escola: 
I – responder pela Direção da escola no horário que lhe for confiado; 
II – substituir o Diretor de Escola em suas ausências e impedimentos; 
III – coadjuvar o Diretor no desempenho das atribuições deste cargo, 
conforme previsto no Regimento Escolar da unidade de ensino; 
IV – desempenhar outras atribuições determinadas pelo Diretor de 
Escola.  

 

É importante ressaltar que a designação na função de vice-diretor, 

respeitados os requisitos descritos no referido Decreto, depende da indicação do 

diretor de escola e da aprovação do Conselho de Escola. Isto denota uma certa 

preocupação em participar o colegiado da tomada de decisão.  

No caso do coordenador pedagógico, o amparo legal está no Decreto 

Municipal nº 5257/04 que estabelece em seu “Art. 1º O cargo de Coordenador 



 

Pedagógico, será criado e lotado na Unidade Escolar que funcionar em 3 (três) ou 

em 2 (dois) períodos, com no mínimo 16 (dezesseis) classes”. 

O mesmo decreto estabelece: 

 

Art. 2º O Coordenador Pedagógico é responsável pela coordenação, 
acompanhamento, avaliação e controle das atividades curriculares, 
no âmbito da escola, e são de sua competência: 
I – participar da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, 
coordenando as atividades de planejamento quanto aos aspectos 
curriculares; 
II – acompanhar, avaliar e controlar o desenvolvimento da 
programação curricular; 
III – prestar assistência técnica aos docentes, visando assegurar a 
eficiência e eficácia do desempenho dos mesmos, para melhoria dos 
padrões de ensino; 
IV – coordenar a programação e execução das atividades de 
recuperação dos alunos; 
V – supervisionar e coordenar a realização da hora de atividades, 
integrante da jornada semanal de trabalho docente; 
VI – propor e coordenar atividades de aperfeiçoamento profissional 
continuado aos docentes; 
VII – avaliar o resultado do ensino no âmbito da escola; 
VIII – assessorar a direção da escola nas decisões relativas à área 
de ensino; 
IX – elaborar relatório de suas atividades e participar da elaboração 
do relatório anual da escola e; 
X – outras previstas no Regimento Escolar da Unidade de Ensino. 

 

Diferentemente do Vice-Diretor, o Coordenador Pedagógico conforme inciso 

IV, do artigo 4º deverá ser eleito pelos seus pares e aprovado pelo Conselho de 

Escola.  

Também neste caso notamos a intenção de democratizar as relações 

escolares na medida em que o texto do referido decreto prevê eleição entre os pares 

e aprovação do Conselho de Escola.  

Verificamos que em ambos os casos, a condição para a existência do vice-

diretor e do coordenador pedagógico está condicionada ao número de classes e 

períodos de aulas. Quanto maior for a escola e mais complexo for o seu ambiente, 

mais colaboradores são chamados a integrar o Núcleo de Gestão. Entretanto, não 

compreendemos que em escolas pequenas, o trabalho do coordenador pedagógico, 

por exemplo, seja desnecessário.  

Dentre outras atribuições do Coordenador Pedagógico descritas na legislação 

municipal supracitada, esta parece-nos emergir: propor e coordenar atividades de 

aperfeiçoamento profissional continuado aos docentes. Para Candau, “o lócus da 



 

formação a ser privilegiado é a própria escola estimulando os processos coletivos de 

reflexão e intervenção na prática pedagógica concreta” (2003, p.55).  

 Libâneo (2004, p.229) cita algumas tarefas que o coordenador deve 

desenvolver para a efetivação da formação docente em serviço, tais como: prestar 

assistência pedagógico-didática aos professores, coordenar grupos de estudo, 

supervisionar e dinamizar o projeto pedagógico como referência de formação 

continuada, trazer propostas inovadoras para utilização de novos recursos 

tecnológicos e midiáticos. 

Parece-nos, portanto que a relevância do coordenador pedagógico não pode 

estar atrelada à quantidade de classes e/ou turmas de uma escola visto que o 

trabalho de tal profissional visa fortalecer o trabalho pedagógico de cada uma das 

unidades, resultando em crescimento da aprendizagem e melhoria da qualidade de 

educação ofertada aos alunos:  

 

Poderíamos dizer que a coordenação pedagógica é a articuladora do 
Projeto Político Pedagógico da Instituição no campo pedagógico, 
organizando a reflexão, a participação e os meios para a 
concretização do mesmo, de tal forma que a escola possa cumprir 
sua tarefa de propiciar que todos os alunos aprendam e se 
desenvolvam como seres humanos plenos partindo do pressuposto 
de que todos têm direito e são capazes de aprender. 
(VASCONCELLOS, 2004, p. 87) 
 

É relevante também destacar que o Coordenador Pedagógico configura-se 

como o elo entre os diferentes professores e seu modo de pensar e agir, pois 

conforme nos apontam Placco e Souza (2010, p. 54), “é nesse contexto que o papel 

da coordenação pedagógica se configura fundamental: auxiliar o professor a 

identificar seus próprios processos cognitivos e os afetos que impregnam sua 

atuação em sala de aula”.  

De certa maneira, as ETI são favorecidas à medida em que o número de 

alunos matriculados constitui-se ao longo dos períodos, no dobro de classes/turmas; 

isto significa que em sua maioria, as escolas contam com um núcleo gestor 

completo, formado por diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico.  

 Em 2010 a Secretaria Municipal de Mogi das Cruzes, criou para a Supervisão 

de Ensino, um setor específico composto pelas ETI de Ensino Fundamental. Desta 

maneira, as ETI passaram a contar com supervisores de ensino, de atuação 

específica nestas unidades. O grupo foi constituído por três supervisoras de ensino, 



 

cuja ação principal estava pautada na assessoria aos núcleos gestores para 

implantação e consolidação do contraturno escolar.  

Lück ( 2011, p. 20) explica-nos que “o papel do supervisor escolar se 

constitui, em última análise, na somatória de esforços e ações desencadeados com 

o sentido de promover a melhoria do processo ensino-aprendizagem”.  

Desta feita é importante ressaltarmos que a ação do Núcleo Gestor e, 

também do supervisor de ensino, está intrinsicamente relacionada ao clima e à 

cultura escolar no que se refletirão no cumprimento, ou não, de metas estabelecidas. 

Isto implica ressignificar as relações de poder: 

Compreendo, desta forma, que toda estratégia aperfeiçoadora, 
reorganizadora, inovadora da escola e de seu currículo, embora 
lançada pelo poder central, reitero, deve nascer da cultura da escola, 
atando-se intimamente com a história e as situações locais, sem 
perder de vista a globalidade. Revelando uma já citada complexidade 

instigante. (BRITO, 2011, p. 195) 
 

 A especificidade das ETI de Ensino Fundamental, gera uma cultura 

organizacional e clima escolar únicos, inerentes à individualidade de cada unidade e 

também coletivos, à medida que tais escolas se constituem um grupo distinto dentre 

as outras municipais.  

 A gestão escolar perpassa os aspectos meramente organizacionais e 

instaura-se na articulação participativa de alunos e comunidade nas decisões 

escolares: 

 

Os professores e funcionários da unidade educacional podem se os 
grandes articuladores desse processo, já que estão todos os dias na 
unidade escolar e se encontram sempre com os alunos. A ideia é 
criar uma ambiência de permanente diálogo com a comunidade, de 
forma que possamos, a partir das diversas falas, levantar os 
problemas, os êxitos, as expectativas e as demandas da própria 
comunidade. Trata-se de estabelecer um diálogo aberto que procura 
estimular a criatividade e a participação de todas as pessoas 
envolvidas na/com a educação que se constrói cotidianamente. 
(PADILHA, 2007, p. 159) 
 

Não há entretanto, como falar em Educação Integral ignorando-se práticas 

democráticas a serem desenvolvidas nas escolas. Neste sentido, o núcleo gestor, 

precisa estar aberto ao diálogo, à participação e, portanto a uma gestão democrática 

e compartilhada, implícita e explícita na cultura e no clima das organizações 

escolares (Brito, 2011), tal como já mencionamos  no início deste capítulo e se 

complementam nas análises subsequentes. 



 

2.3. A cultura organizacional e o clima escolar das ETI: escuta ativa  

 

 No mês de junho de 2013, a Secretaria Municipal de Educação, por 

intermédio da Equipe de Supervisão da SME, realizou um trabalho pontual junto às 

unidades: reuniões para escuta ativa dos profissionais que atuam nas escolas 

municipais.  

 As supervisoras percorreram todas as unidades escolares e os relatos 

contendo a manifestação dos servidores, resultou num trabalho intitulado: “Pesquisa 

de Clima Organizacional – Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes – 2013”.  

 Este trabalho apresenta-se dividido em categorias, dentre as quais, a que nos 

interessa aqui apontar é a de Estrutura e Pessoal, das ETI. 

 O resultado da referida escuta ativa,  revela as seguintes reivindicações: 

Gráfico 5 – Escuta  ativa “Pesquisa Clima Organizacional 2013”
31

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes 

 

O mesmo documento aponta as considerações efetuadas a respeito do 

assunto, conforme segue : 

 

A porcentagem sobre falta de estrutura nas ETI transcende as 
questões físicas e está relacionada ao tipo de escola que “temos” e 
que “queremos”, portanto havemos de repensar se queremos 
continuar atendendo nossos alunos em tendas, expostos às ações 
do tempo e em condições insalubres; em espaços inadequados 
frente às modalidades de oficinas oferecidas (oficinas musicais e 
espaços acústicos, por exemplo); com falta de profissionais 
qualificados adequadamente para o desenvolvimento das oficinas. 
Havemos de reconsiderar a relação do tempo de permanência das 
crianças e dos funcionários na escola: a jornada diária é de 9 horas 
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 Disponível em: http://youblisher.com/p/688051- Pesquisa-Clima-Organizacional-SME-2013/ 



 

para os alunos e de 8 horas diárias para o funcionário. (...) Além 
disso, o currículo instituído nessas escolas apresenta uma 
quantidade excessiva de oficinas, repetitivas e algumas vezes 
desconectadas do currículo da base comum, não pela 
intencionalidade, mas pelo despreparo dos profissionais, por 
exemplo, a oficina do saber, sendo ministrada por estagiário 
despreparado para a função, já que a proposta é de reforço e 
recuperação do aluno e isso requer um conhecimento pedagógico 
mais avançado, uma vez que trabalhará com alunos com dificuldade 
de aprendizado. (PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL – 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MOGI DAS CRUZES, 2013, 
p.14) 

 
 

 O documento também aponta que, num passado próximo, em 2009, 

antagonicamente ao exposto pelos servidores, a municipalidade efetivou uma 

pesquisa acerca dos serviços prestados nas ETI: 

 
Em 2009, houve uma pesquisa conduzida pela Empresa (...) que 
indicou que 96,69 se mostravam satisfeitos /muito satisfeitos com a 
educação oferecida pela ETI e a aprovação de 95,36% em relação 
ao espaço físico das ETIs4. Desde então houve uma ampliação do 
atendimento e uma reestruturação no programa (salto de 3 para 23 
escolas e de 540 alunos para aproximadamente 6000 alunos 
(PRODESP 29/05/13) em 3 anos, sendo que das 3 escolas iniciais, 2 
tiveram ampliação de alunos e não de estrutura física). Supomos, 
portanto, que os profissionais de hoje comparem este índice à 
qualidade da ampliação do atendimento. (PESQUISA DE CLIMA 
ORGANIZACIONAL – REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MOGI 
DAS CRUZES, 2013, p.14) 
 

 

Podemos observar pelo referido documento que os servidores das ETI 

manifestam descontentamento quanto à organização das escolas. Esta organização 

parece-nos muito mais relacionada aos aspectos físicos, dos prédios escolares, pois 

se compararmos as percentagens, a que refere-se a estrutura compreende 65% e 

dentre as demais, a que refere-se à qualificação dos profissionais atuantes nas 

oficinas soma 15%, bem como 8% pedem pela definição da função de “cuidador” e 

12% solicitam o recebimento de bônus. Todos estes percentuais juntos recaem 

novamente no binômio cultura e clima das escolas. “O binômio cultura e clima 

produz efeitos inegáveis sobre a produtividade organizacional, podendo obstaculizar, 

e até mesmo entravar, a eficiência de projetos transformadores” (BRITO, 2009, p. 

247) 



 

 Desta feita, entendemos que tal pesquisa, foi efetuada mediante cenário de 

descontentamento e, portanto, de reivindicações. De certa maneira, os servidores 

das ETI avaliaram o funcionamento destas escolas. Trata-se de um processo que 

merece ser considerado pois: 

As dificuldades precisam ser problematizadas e ressignificadas, 
buscando o equilíbrio entre expectativas pessoais e a dos outros, 
entre os interesses pessoais e os benefícios educacionais, busca 
que exige apropriação de fundamentos, teorias e conceitos 
educacionais, e, especificamente, de currículo e avaliação 
educacional. (CAPPELLETTI, 2010, p. 16) 

   

 No cerne destas questões que envolvem a cultura e o clima das ETI emerge o 

núcleo gestor, como articulador de possibilidades no interior das unidades e como 

elemento de mediação entre as ações da SME e as ETI. As questões levantadas 

durante a escuta relacionam-se à falta de integração do processo educativo. 

A falta de integração do processo educativo tem uma multiplicidade 
de aspectos e ângulos. Ela é tanto interna quanto externa, tanto de 
concepção quanto de ação. Todos os aspectos relacionados à 
integração ou falta dela atuam em cadeia de maneira que, havendo 
dificuldades em um determinado ângulo do processo educativo, 
naturalmente a mesma promoverá repercussões em outros. (LÜCK, 
2011, p. 29) 

 

 A integração do processo educativo está relacionada ao corpo técnico-

administrativo e sua ação, vejamos:  

A ação do corpo técnico-administrativo deve ser não só integrada, 
mas também integradora. Para tanto, deve pautar-se por atitudes, 
direções e objetivos comuns, o que estabelecerá a coerência interna 
necessária para se garantir a unidade preconizada.  (LÜCK, 2011, p. 
32-33) 

   

 Cumpre-nos apontar que qualquer ação relacionada à escola, privilegiaria o 

diálogo com os atores escolares e portanto, fundamentar-se- ia numa visão de 

educação, pautada numa escola cuja gestão seja democrática e participativa. 

 Este conjunto de visões acerca de educação ilustram o fazer pedagógico e 

administrativo reflexivo e, de certa maneira, retomam a ideia de Dewey, pois 

concordamos com SOUZA (2012), que explica-nos no que o conceito de democracia 

constitui-se uma preocupação constante no pensamento deweyano. Na mesma 

medida, retoma a visão de educação integral, numa perspectiva de formação ampla 

e significativa para o aluno da ETI, já discutida no capítulo II deste trabalho. Infere 

ainda nas questões curriculares, uma vez que a ETI configura-se uma proposta 



 

inovadora para o Sistema Municipal de Educação, que exige uma “leitura de 

mundo”, como nos ensinou Freire, diferenciada de outrora. Por conseguinte, exige 

uma visão ampliada dos educadores que compõem as ETI, em favor de uma 

educação de qualidade: 

 

Não podemos concordar com propostas de Educação Integral ou de 
Horário Integral, que falam de qualidade de educação sem 
contextualizá-la e no sentido produtivo da palavra, almejando 
resultados e trabalhando com a lógica do ajuste neoliberal. Educar 
de forma integral numa concepção libertadora, visando à formação 
cidadã e ativa, significa educar para a inclusão no seu mais amplo 
significado, não a inclusão às vezes já institucionalizada que , na 
verdade, burocratiza tudo, até mesmo os mecanismos de acesso e 
permanência das crianças na escola, esquecendo-se, por exemplo, 
de justamente incluir nas suas prioridades, aqueles que ainda não 
são atendidos pela educação pública. (PADILHA, 2007, p. 102) 

  

 A Escola de Tempo Integral, num movimento ativo de múltiplos atores, 

internamente organizada pelo Núcleo Gestor, ganha pois a dimensão de um 

organismo vivo que para a necessária sobrevivência precisa valer-se da integração 

de ações e assim cumprir seu dever maior: educar.   

 

Embasados pelo resultado da Pesquisa de Clima Organizacional – Rede 

Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes – 2013, parece-nos pertinente trazer à 

baila as questões discutidas ao longo de nosso trabalho de forma que possamos 

encontrar resposta à nossa questão inicial:  Quais são as reflexões e ações 

propostas pelo núcleo gestor frente às  questões curriculares relativas à 

Escola de Tempo Integral?  

Interessa-nos portanto, compreender os desafios e as perspectivas dos 

membros do núcleo gestor neste tipo de escola, para tanto fomos a campo  

 

Com o intuito de enriquecer nossas reflexões sobre o trabalho do Núcleo 

Gestor das ETI de Ensino Fundamental de Mogi das Cruzes, abordamos no próximo 

capítulo, o cenário de nossa pesquisa de campo e nossos sujeitos: o diretor de 

escola, o vice-diretor e o coordenador pedagógico. Por isto, retomamos a questão 

principal anunciada. 

 

 



 

CAPÍTULO III – PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 Este capítulo busca explicitar os caminhos percorridos para o 

desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, considerando-se como citado, a 

questão formulada, as hipóteses elencadas e os objetivos propostos. 

O objeto de pesquisa desta investigação, pauta-se nos desafios e 

perspectivas de membros do núcleo gestor, acerca de sua atuação frente a 

questões curriculares das ETI do município de Mogi das Cruzes, entre os anos de 

2009 e 2013. 

A complexidade que envolve as Escolas de Tempo Integral, reflete-se na 

ação da equipe gestora e, por conseguinte, na interação das relações humanas no 

interior destas escolas. Logo, o cotidiano, impõe-se e exige soluções para problemas 

peculiares que merecem ser pesquisados, dada a sua relevância.  

 

O que mobiliza a mente humana são problemas, ou seja, a busca de 
um maior entendimento de questões postas pelo real, ou ainda a 
busca de soluções para problemas nele existentes, tendo em vista a 
sua modificação para melhor. Para aí chegar, a pesquisa é um meio. 
(LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 85) 
 
 

Esta mesma relevância impõe, por sua vez, rigor metodológico. Assim 

afirmamos como Luna (2002): 

 

A metodologia é um instrumento poderoso justamente porque 
representa e apresenta os paradigmas de pesquisa vigentes e 
aceitos pelos diferentes grupos de pesquisadores, em um dado 
período de tempo. É, ela mesma, um objeto de pesquisa e grandes 
pesquisadores têm se dedicado a estudá-la, o que atesta, mais uma 
vez, a sua importância e seriedade (p. 10) 

 

Todavia, entendemos que a metodologia não deve ser compreendida como 

um elemento distanciador entre o pesquisador e o objeto de pesquisa. Portanto, 

concordamos com Chizzotti (2013):  

Em tempos de individualismo competitivo, parece importante 
reafirmar os laços solidários que tecem qualquer existência e, ainda 
quando a pesquisa adote uma estratégia de investigação 
particularizada, não pode ignorar que os fragmentos investigados são 
parcelas partilhadas por muitas vidas em contextos históricos 
definidos. (p. 14) 



 

Desta feita, ao longo desta pesquisa, adotamos uma postura interativa, 

reflexiva e interpretativa, o que respalda-nos na escolha por uma abordagem 

qualitativa: 

Se, de outro lado, o pesquisador supõe que o mundo deriva da 
compreensão que as pessoas constroem no contato com a realidade 
nas diferentes interações humanas e sociais, será necessário 
encontrar fundamentos para uma análise e para a interpretação do 
fato que revele o significado atribuído a esses fatos pelas pessoas 
que partilham dele. Tais pesquisas serão designadas como 
qualitativas, termo genérico para designar pesquisas que, usando ou 
não, quantificações, pretendem interpretar o sentido do evento a 
partir do significado que as pessoas atribuem ao que falam e fazem. 
(CHIZZOTTI, 2013, p. 28) 

 

Ao escolhermos a abordagem qualitativa, justificamos também o foco de 

nosso trabalho que busca a partir do núcleo gestor, abordar questões curriculares 

das Escolas de Tempo Integral; currículo este que não pode ser compreendido como 

elemento estático imune às relações humanas e ao cotidiano: 

Acima de tudo, precisamos abandonar o enfoque único posto sobre o 
currículo como prescrição. Isto significa que devemos adotar 
plenamente o conceito de currículo como construção social, 
primeiramente em nível da própria prescrição, mas depois também 
em nível de processo e prática.(GOODSON, 2012, p. 67) 

 

Isto posto, a abordagem qualitativa possibilita uma imersão na complexidade 

do tema a ser pesquisado, visto que possibilita lidar com a singularidade das 

relações intra e interpessoais que acontecem nas Escolas de Tempo Integral, 

desvelando portanto, não somente a atuação do núcleo gestor e as questões 

curriculares deste tipo de escola mas, possivelmente, os aspectos qualitativos dos 

fenômenos escolares quer seja sob ponto de vista administrativo ou pedagógico, 

num movimento integrado e dinâmico:  

Temos expressado reiteradamente que o processo da pesquisa 
qualitativa não admite visões isoladas, parceladas, estanques. Ela se 
desenvolve em interação dinâmica retroalimentando-se, 
reformulando-se constantemente, de maneira que, por exemplo a 
Coleta de Dados num instante deixa de ser tal e é Análise de Dados, 
e esta, em seguida, é veículo para nova busca de informações. 
(TRIVIÑOS, 1987, p. 137) 

 

Justificada a escolha pelo tipo de pesquisa, importa-nos ressaltar a 

importância na escolha do material para a coleta de dados visto que este trabalho 

conta com pesquisa bibliográfica, análise documental e pesquisa de campo. 



 

A pesquisa bibliográfica compõe-se de referencial teórico que permite 

compreender a natureza da pesquisa e a realidade investigada.  Buscamos discutir 

conceitos como tempo integral, educação integral; bem como, compreender a 

estruturação curricular da Escola de Tempo Integral e a amplitude do trabalho do 

núcleo gestor deste tipo de escola. 

A análise documental busca compreender a realidade pesquisada, 

resgatando aspectos históricos e legais sobre as Escolas de Tempo Integral no 

Brasil e, especificamente, na cidade de Mogi das Cruzes. Desta maneira, nosso 

trabalho de pesquisa abrange as questões educacionais brasileiras, tomando-se por 

base os marcos legais que constituem-se na estruturação do direito à educação no 

momento histórico brasileiro que compreende o início da década de 80 e estende-se 

aos dias de hoje. Especificamente, foram alvo de análise os documentos que 

amparam a instituição e organização da Escola de Tempo Integral no município de 

Mogi das Cruzes a partir do ano de 2009 e também, a legislação específica que 

determina a função dos integrantes do núcleo gestor desta escola: diretor, vice-

diretor e coordenador pedagógico.  

Tal análise, levou-nos a definir como sujeitos de nossa pesquisa o núcleo 

gestor das ETI de Mogi das Cruzes, bem como a  estabelecer a priori, as seguintes 

categorias de análise: currículo e gestão escolar. Partimos portanto, da realidade 

como lócus da pesquisa de campo. 

Adotamos pois, a definição de Chizzotti (2013, p. 30) que compreende como 

“pesquisa de campo o local físico e social onde os dados foram coletados (...)”. 

  Reafirmamos desta maneira, o caráter qualitativo de nossa pesquisa, pois 

partimos do reconhecimento da subjetividade, fazendo com que a pesquisa de 

campo esteja articulada à análise da realidade. Isto subjaz a compreensão por uma 

postura enquanto pesquisadora, pautada pelo compromisso científico e social: 

Cresce, porém, a consciência e o compromisso de que a pesquisa é 
uma prática válida e necessária na construção solidária da vida 
social e os pesquisadores que optaram pela pesquisa qualitativa, ao 
se decidirem pela descoberta de novas vias investigativas, não 
pretenderam nem pretendem furtar-se ao rigor e à objetividade, mas 
reconhecem  que a experiência humana não pode ser confinada aos 
métodos nomotéticos de analisá-la e descrevê-la. (CHIZZOTTI, 2013, 
p. 58) 
 

Foram escolhidos como sujeitos pesquisados: diretores, vice-diretores e 

coordenadores pedagógicos  de quatro escolas municipais de tempo integral, 



 

localizados num distrito da cidade de Mogi das Cruzes, marcado pela presença de 

quatro unidades escolares de tempo integral cujas características diferenciam-se 

entre si, quer seja no que tange à dimensão arquitetônica de seus prédios, à 

quantidade de alunos ou ao foco dado para ampliação da jornada (na escola ou no 

entorno da escola). Todavia, é importante ressaltar que cada uma destas unidades 

teve a implementação do Programa Escola de Tempo Integral no período 

compreendido entre o ano de 2009 a 2013. Desta feita, totalizam-se 10 (dez) 

sujeitos pesquisados. 

 

Para a recolha de dados junto aos sujeitos pesquisados utilizamos o  

questionário e a entrevista.  

 

Desta maneira, pelo questionário, buscamos padronizar questões capazes de  

traçar o perfil profissional dos sujeitos, bem como identificar o tempo de atuação 

desse profissional no magistério público e nas ETIs, formação e um breve olhar de 

cada sujeito entrevistado sobre a função profissional exercida:  

A uniformização assegura, de outro lado, que cada pessoa veja as 
questões formuladas da mesma maneira, na mesma ordem e 
acompanhadas da mesma opção de respostas, o que facilita a 
compilação e a comparação das respostas escolhidas e permite 
recorrer ao aparelho estatístico quando chega o momento da análise. 
(LAVILLE; DIONNE, 2007, p. 184) 
 

A aplicabilidade do questionário justifica-se por ser este um instrumento que 

permite a observação de características que possibilitam ao pesquisador descrever 

e medir determinadas variáveis de um grupo de indivíduos.  

 

A posteriori, foram estabelecidas subcategorias para as categorias 

estabelecidas que ficaram assim definidas: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro 9 – Categorias e subcategorias de análise 

 

Categorias Subcategorias 

 

Currículo Currículo prescrito e currículo vivido  

Formação Integral dos alunos 

Gestão Escolar Gestão de pessoas 

Gestão Administrativa 

Gestão  de Tempos, espaços, textos e 

contextos 

Gestão democrática e participativa 

 

Elaborado por: Juliana de P. G. M. Santos 

 

 

 Em complemento ao questionário, foi realizada entrevista semi-estruturada 

que segundo Laville e Dionne (2007, p. 188), consiste numa “série de perguntas 

abertas, feitas verbalmente em uma ordem prevista, mas na qual o entrevistador 

pode acrescentar perguntas de esclarecimento”. 

Segundo Severino (2012, p. 117), entrevista é uma técnica de coleta de 

dados sobre um determinado assunto, diretamente dos sujeitos pesquisados. Trata-

se, portanto, de uma interação entre o pesquisador e o pesquisado.  

 Tal entrevista contou com quatro perguntas que buscou manter a integridade 

da pesquisa ainda que a flexibilidade favoreça a perda de uniformidade, buscou-se 

compreender as variações de respostas de maneira reflexiva, à luz da teoria para 

uma melhor compreensão da prática.  

Alguns elementos da pesquisa quantitativa foram utilizados para 

complementar a análise de dados como por exemplo gráficos que indicam os 

resultados do último IDEB, visto a menção feita pelos sujeitos da pesquisa durante 

entrevista semi-estruturada. 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV – COMPREENDER A REALIDADE: A PESQUISA DE CAMPO 

  

4.1. O Cenário da Pesquisa 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os dados coletados na pesquisa de 

campo. Todavia, numa pesquisa qualitativa, como a que propomos neste trabalho, 

os dados não podem ser analisados isoladamente. É preciso considerar o contexto 

em que tais dados foram coletados.  

Como nossos sujeitos são membros do Núcleo Gestor das ETI, realizamos a 

coleta de dados com Diretores, Vice-diretores e Coordenadores Pedagógicos  que 

atuam neste tipo de escola, de Ensino Fundamental, do Município de Mogi das 

Cruzes – SP, considerando-se para tal, o período compreendido entre o ano de 

2009 e 2013. Juntos, numa mesma escola, os especialistas da educação – 

Diretores, Vice-diretores e Coordenadores Pedagógicos –, constituem-se, como tal, 

em articuladores para a organização pedagógica e administrativa da unidade. 

Os critérios utilizados para a escolha dos sujeitos pesquisados foram a 

atuação no cargo/função em Escolas de Tempo Integral da municipalidade, no 

período determinado nesta pesquisa, bem como a localização da escola de exercício 

do cargo/função, como forma de delinear a especificidade que a compreende 

Procuramos estabelecer relações entre os desafios e perspectivas do Núcleo 

Gestor no que se refere ao seu próprio trabalho e às questões curriculares que 

permeiam este tipo de escola, efetuando um recorte geográfico capaz de abrigar 

uma multiplicidade distinta de características capazes de influenciar as tomadas de 

decisão e o trabalho de tais profissionais.  

Investigamos portanto, a dimensão do trabalho destes sujeitos, como forma 

de compreender as complexas relações que ocorrem no interior das ETI. 

 As Escolas de Tempo Integral de Mogi das Cruzes, cenário de nossa 

pesquisa, estão distribuídas pela cidade, especificamente em bairros cujos 

habitantes encontrem-se em vulnerabilidade social. A cidade conta com 25 bairros, 

distribuídos em 5 distritos. 

 

 



 

Figura 29 – Georreferenciamento da cidade de Mogi das Cruzes 

 

Fonte: Vigilância Socioassistencial, Mogi das Cruzes, 2011. 

 

 Dentre os Distritos da cidade, optamos por selecionar aquele que possui o 

maior número de ETI, de Ensino Fundamental, composto por unidades escolares 

caracterizadas pelo maior número de diferenças entre si. O Distrito de César de 

Souza, que está circulado e assinalado na figura 29 (acima), está composto por 4  

ETI, que diferem entre si, quer seja pelo tamanho de escola, quer seja pelo número 

de alunos atendidos em tempo integral ou pelas características prediais que 

determinam o enfoque dado à sua estruturação, quer seja na escola em si ou em 

seu entorno. 

 Neste recorte proposto, analisaremos os questionários respondidos pelos 

Núcleos Gestores dessas 4 unidades a fim de buscar a resposta ao problema central 

de nossa pesquisa. 

 Trataremos as unidades conforme quadro a seguir: 

 

 

 

 

 



 

Quadro 10 – Recorte de pesquisa 

 

Denominação 

da Escola 
Bairro 

Ano de 

início no 

Programa 

ETI 

Total de 

Alunos / 

Turmas 

Total de 

Alunos/ 

Turmas em 

Tempo Integral 

Integrantes do 

núcleo gestor 

E1 
Jardim São 

Pedro 
2010 538/(22) 538/(18)* 

Diretor, Vice-

Diretor, 

Coordenador 

Pedagógico 

E2 
Vila Nova 

Aparecida 
2010 660/(24) 551/(19) 

Diretor, Vice-

Diretor, 

Coordenador 

Pedagógico 

E3 

Jardim São 

Pedro 

(Conjunto 

do 

Jefferson) 

2009 122/(9) 122/(9)* 

Diretor e 

Coordenador 

Pedagógico 

E4 
Vila São 

Paulo 
2012 656/(29) 613/(21) 

Diretor, Vice-

Diretor, 

Coordenador 

Pedagógico 

Elaborado por Juliana de P. G. M. Santos 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes   
 

De acordo com o contido na Lei Municipal Complementar nº 30/2004, que 

dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal, há duas escolas cujo 

núcleo gestor está contemplado com um integrante além do expresso no mesmo 

documento legal.  

Vejamos, de acordo com o artigo 67 da referida Lei Municipal Complementar 

Municipal nº 30/2004 : 

Artigo 67.  Deverá ser criado o cargo de Vice-Diretor de Escola, de 
provimento em comissão, padrão de vencimento “C-23-A” que  
integrará o Quadro do Magistério Público Municipal de Mogi das 
Cruzes. 



 

Parágrafo único. O cargo referido no caput do presente artigo, será 
lotado na unidade escolar que funcionar em dois ou mais períodos 

com no mínimo 20 (vinte) classes. 
 

A E1 apresenta um número inferior de turmas/classes e ainda assim conta 

com vice-diretor. Tal fato se explica pois no 2º semestre de 2013, não houve 

formação de turmas de EJA, comprometendo desta maneira a permanência do vice-

diretor como integrante do núcleo gestor. Todavia, a Secretária Municipal, fazendo 

uso das atribuições de sua competência, determinou, com base no artigo 73 da 

referida Lei Municipal Complementar, que fosse mantido o vice-diretor da unidade, 

tendo em vista que o número de classes, no caso da ETI é sempre dobrado, uma 

vez que os alunos permanecem na escola o dia todo.  

Em uma análise mais profunda, vejamos o caso da E3, tomando por base o 

expresso no artigo 68 da Lei Municipal Complementar nº 30/2014: 

Artigo 68.  Deverá ser criado o cargo Coordenador Pedagógico, de 
provimento em comissão, padrão de vencimento “C-21” que  
integrará o Quadro do Magistério Público Municipal de Mogi das 
Cruzes. 
Parágrafo único. O cargo referido no caput do presente artigo, será 
lotado na unidade escolar que funcionar em dois ou três períodos 

com no mínimo 16 (dezesseis) classes. 
 

Neste caso, a Secretária Municipal de Educação, também com amparo na Lei 

Municipal Complementar nº 30/2014, fez uso do disposto no “artigo 73. Os casos 

omissos neste Estatuto serão disciplinados e resolvidos pela Secretaria Municipal de 

Educação – SME, observadas as demais normas em vigor para o servidor público 

municipal”. Tomando por base, desta vez, o Projeto Político Pedagógico da E3, 

permitiu que o núcleo gestor fosse contemplado com o Coordenador Pedagógico, 

eleito dentre os professores, conforme previsto em legislação pertinente, já 

apresentada no Capítulo II deste trabalho. 

É importante ressaltar que na escola E2,  o diretor D2, por motivo de 

aposentadoria, não participou desta pesquisa. Atualmente, divide seu tempo entre 

compromissos pessoais no exterior, resultando infrutíferos os contatos que tentamos 

manter para a realização de questionário e entrevista. Ademais, todos os integrantes 

dos núcleos gestores das escolas, que num total somam 10 sujeitos, concordaram 

em colaborar.  

 Portanto, os sujeitos pesquisados, são 3 Diretores de Escola, 3 Vice-Diretores 

e 4 Coordenadores Pedagógicos, conforme poderemos visualizar a seguir: 



 

Quadro 11 – Sujeitos de pesquisa 

ESCOLA DIRETOR VICE-DIRETOR COORDENADOR 

PEDAGÓGICO 

E1 D1 VD1 CP1 

E2 (D2) VD2 CP2 

E3 D3 - CP3 

E4 D4 VD4 CP4 

Elaborado por Juliana de P. G. M. Santos 

 

 Com o intuito de reforçarmos a multiplicidade de situações das ETI, que 

fazem parte do recorte dado a esta pesquisa, apresentamos abaixo, exemplificação 

do foco da estruturação da escola. Para tal delimitamos nossa observação conforme 

quantidade de oficinas que são realizadas dentro da escola ou fora dela, tomando 

por base a grade de oficinas do ano letivo de  2013. 

  

     Quadro 12 – Oficinas por escola 

ESCOLA TOTAL DE 
OFICINAS POR 
ESCOLA 

E1 270 

E2 285 

E3 135 

E4 315 

    Elaborado por Juliana de P. G. M. Santos 
 Fonte: Secretaria Municipal de Educação 
 
 

A princípio, as categorias de análise foram ancoradas no referencial teórico 

apresentado nos capítulos anteriores e, portanto, os instrumentos foram 

estruturados mediante o proposto neste trabalho, partindo-se da intenção de 

compreender como o núcleo gestor compreende sua atuação e os desafios que lhe 

são impostos; como compreende o currículo das ETI, quais as perspectivas para 



 

esta escola na cidade de Mogi das Cruzes e ainda, como o núcleo gestor articula-se 

com relação a uma gestão democrática e efetivamente participativa, tendo em vista 

as especificidades das escolas ora em foco. 

Passaremos à análise dos dados coletados que buscam contribuir para uma 

reflexão acerca da temática que ancora este trabalho de pesquisa. Tais dados foram 

compilados a partir de: 

 

 Questionário: 3 questões a serem respondidas por escrito; e, 

 Entrevista semi-estruturada: realizada após a aplicação dos 

questionários. 

 

4.2. O questionário: perfil profissional, formação acadêmica e olhar dos  

integrantes do núcleo gestor sobre a própria função, desempenhada nas ETI. 

 

O questionário contendo 3 questões foi aplicado aos sujeitos, com o intuito de 

coletarmos informações capazes de desvelar o perfil profissional dos integrantes do 

núcleo gestor das 4 escolas escolhidas, bem como, sua formação acadêmica, além 

de uma breve análise realizada pelo mesmo acerca da função exercida.  

 

As duas primeiras perguntas visavam traçar o perfil profissional dos sujeitos e 

formação acadêmica. 

 

Tais dados foram extraídos dos questionários e seguem detalhados ao longo 

das próximas páginas. 

 

A faixa etária dos sujeitos pesquisados denota que trata-se de indivíduos 

jovens, que em sua maioria estão em faixa etária superior aos 40 anos de idade.  

 

De maneira geral, percebe-se um equilíbrio entre a faixa etária dos 

integrantes do núcleo gestor das ETI, conforme podemos observar no gráfico 

abaixo: 

 

 

 



 

Gráfico 6 – Faixa Etária 

 

Elaborado por Juliana de P. G. M. Santos 
Fonte: Questionários  
 

Com relação ao gênero, dos 10 sujeitos, 8 são do gênero feminino e 2 do 

gênero masculino.  

 

Gráfico 7 – Gênero 

 

Elaborado por Juliana de P. G. M. Santos 
Fonte: Questionários  

 
Quando analisamos o tempo de serviço dos entrevistados, verificamos que 

independentemente da faixa etária e do gênero, o grupo compõe-se por profissionais 

experientes, vejamos: 
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Tabela 2 – Tempo de  atuação no magistério 

Tempo de atuação no magistério (anos) 

Diretores Vice-Diretores Coordenadores 
Pedagógicos 

14 18 18 

19 22 20 

13 28 07 

  20 
Elaborado por Juliana de P. G. M. Santos 
Fonte: Questionários  

 

A média dentre os diretores de escola é de 15 anos de experiência; dentre os 

vice diretores percebemos a larga experiência sendo que um deles está próximo de 

completar 30 anos de dedicação ao magistério; e, dentre os coordenadores 

pedagógicos a média é de 18 anos.  

Tal realidade levou-nos a averiguar não somente a atuação no magistério, 

mas, especificamente, a atuação nas funções que hoje ocupam. Desta maneira, 

obtivemos o que segue: 

 

   Gráfico 8 – Atuação do diretor 

 

Elaborado por Juliana de P. G. M. Santos 
Fonte: Questionários 

 

 

Com relação ao diretor de escola, percebemos que o tempo de atuação na 

Rede Municipal é proporcional ao tempo de carreira; quando não, corresponde a 

mais da metade dele.  
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Por ser a ETI um Programa que teve seu início em 2009, percebemos que 

metade dos diretores já havia atuado nesta mesma função em outros modelos de 

escola; a outra metade, teve sua atuação iniciada com o Programa.  

Neste mesmo sentido, analisamos a atuação do vice-diretor, conforme 

expresso abaixo: 

 

  Gráfico 9 – Atuação do vice-diretor 

 

   Elaborado por Juliana de P. G. M. Santos 
   Fonte: Questionários 

 

Percebemos que a menor atuação, em anos, do vice-diretor se dá nas ETI. 

Todavia, lembramos que trata-se de um Programa recente. Vale ressaltar que um 

destes profissionais, é o mais experiente do grupo, com 28 anos de tempo no 

Magistério.  

Os coordenadores entrevistados, somam sua experiência na função nas ETI, 

visto que não atuaram anteriormente como coordenadores pedagógicos em escolas 

de tempo parcial: 
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Gráfico 10 – Atuação do coordenador pedagógico 

 

Elaborado por Juliana de P. G. M. Santos 
Fonte: Questionários 
 

Com relação à formação acadêmica, verificamos que trata-se de um grupo 

que atende ao especificado na Lei Municipal Complementar nº 30/2004, com 

formação mínima em Pedagogia, ou licenciatura em outra área com pós-graduação 

em Gestão Escolar. Outra verificação consiste em que mais da metade, ou seja, 7 

profissionais, possuem pós-graduação.  

 

Gráfico 11 – Formação  acadêmica 

 

Elaborado por Juliana de P. G. M. Santos 
Fonte: Questionários 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4

Atuação do Coordenador - tempo 

Tempo no Magistério

Tempo na Rede Municipal

Tempo de atuação na
função em ETI

0 2 4 6 8 10

Magistério

Ensino Superior (Pedagogia)

Ensino Superior (Outras Licenciaturas)

Pós-Graduação (Lato-sensu)

Pós-Graduação (Strictu-sensu)

Formação Acadêmica 



 

 Traçados esses itens, passamos ao levantamento do entendimento que os 

profissionais têm acerca da função que exercem, objetivo, portanto da questão 3 de 

nosso questionário. 

Tendo em vista o disposto na Lei Municipal Complementar nº 30/2004, bem 

como na Lei Municipal Complementar nº 44/2006, mais precisamente ao que tange 

às funções dos profissionais integrantes dos núcleos gestores das escolas,  

passamos à analise da questão constante do questionário que solicitava a análise 

do profissional acerca da função (exercida por ele) na Escola de Tempo Integral de 

Ensino Fundamental, da rede municipal de Mogi das Cruzes. 

Dadas as especificidades inerentes a cada uma das funções (diretor, vice-diretor, 

coordenador pedagógico), analisamos as repostas agrupadas nos quadros a seguir, 

de acordo com as questões realizadas durante a entrevista.  Desta maneira, os 

dados coletados durante as entrevistas  serão apresentados num mesmo quadro e, 

sempre que necessário, analisados em separado, conforme segue: 

 

Quadro 13 –  Olhar do diretor de escola sobre a sua função nas ETI 

Questão 3: Como você analisa a função do 

diretor de escola na Escola de Tempo Integral 

de Ensino Fundamental, da rede municipal de 

Mogi das Cruzes? 

Categorias de 

análise 

Subcategorias 

D1 “Ser diretora em escola de Tempo Integral 

envolve muitas atribuições além das inerentes 

ao cargo de direção, pois passamos muito 

tempo organizando a dinâmica da escola. Isso 

ocorre devido às faltas constantes de 

funcionários e também aos espaços físicos 

que não atendem a demanda.  

Por vezes nos deparamos com profissionais 

que não possuem a experiência necessária 

para desenvolver o trabalho proposto e acaba 

gerando assim problemas de indisciplina entre 

os alunos. Esses mesmos profissionais não 

sabem resolver o problema e por qualquer 

Gestão Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão de 

tempos – 

espaços 

Texto – 

contexto 

Gestão de 

pessoas 

 

 

 



 

motivo encaminham o aluno para a direção e 

faz com que o aluno não o respeite mais, 

virando uma bola de neve.  

Outro fator que pesa bastante se refere aos 

pais que não veem a escola como uma 

educação integral de seu filho e sim como 

uma creche que onde ele deixa seu filho pela 

manhã e volta à tarde, sem valorizar assim o 

trabalho desenvolvido. Tenho percebido ao 

longo desses dois anos e meio uma melhora 

na visão dos pais, já alguns funcionários 

continuam tendo a mesma falta de 

comprometimento. 

A questão do espaço físico melhorou 

bastante, porém como a escola não foi 

projetada para ser uma escola que atenda aos 

alunos em tempo integral ainda fazemos 

algumas adaptações que deixam a desejar.” 

Currículo 

 

 

 

 

 

Formação 

Integral 

Currículo 

prescrito e 

currículo vivido 

D3 “A palavra análise, no mini-dicionário Sacconi 

da Língua Portuguesa, significa entre outros, a 

separação de um todo em seus elementos 

constitutivos. A função de um diretor de escola 

é constituída de muitos elementos , mas 

somando todos eles, é fazer com que a 

educação desenvolvida em sua unidade 

escolar seja de qualidade para cada um dos 

alunos por qual é responsável. 

Neste sentido, o diretor deve zelar pelo 

desenvolvimento de todos os processos que 

ocorrem dentro da escola: ensino, 

manutenção, merenda, limpeza, escrituração, 

compras, prestação de contas, representação 

da unidade, atendimento da comunidade, etc. 

O diretor da Escola de Tempo Integral, assim 

como o diretor de uma creche, ou o diretor de 

uma escola de educação especial, ou de 

 

 

 

Gestão escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão de 

tempos – 

espaços 

 

Texto – 

contexto 

 

 

 

 

Currículo 

prescrito e 



 

qualquer outra modalidade de ensino, tem 

esta mesma função e trabalha com as 

particularidades da modalidade em que 

atende. 

Em Mogi das Cruzes, existem 

aproximadamente 25 escolas que atendem os 

alunos em tempo integra. O diretor tem que 

acrescentar outros processos ligados a tempo 

e espaço que são desenvolvidos como: 

organização e acompanhamento do horário de 

almoço, organização e acompanhamento das 

oficinas de ensino, transporte de alunos para 

oficinas em outros locais de ensino, gestão de 

programas de ensino integral (Mais Educação 

– MEC), articulação da formação básica com 

o trabalho realizado no outro período, 

elaboração junto a equipe escolar de um 

currículo integrado que garanta a 

concretização da função social da escola, etc. 

Enfim, a experiência de desenvolver uma 

educação integral em que os alunos 

permaneçam por nove horas demanda uma 

carga maior no que diz respeito ao cuidar, a 

resolução de conflitos, a gestão de pessoas e 

a organização de tempos e espaços.” 

 

 

 

 

Currícuo 

vivido 

 

 

D4 “O diretor de uma escola de tempo integral 

assume um papel mobilizador, fazendo com 

que a comunidade escolar possa assumir com 

ele este programa com características 

peculiares, gerando entusiasmo e convicção 

pelo programa. É necessário fazer com que 

pais, professores, funcionários, alunos 

acreditem no programa. 

As decisões e informações não devem ser 

centralizadas na figura do diretor, sendo assim 

todos se tornam corresponsáveis pelo 

 

Gestão Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão 

democrática e 

participativa 

Gestão de 

pessoas 

Gestão de 

tempos – 

espaços 



 

processo. A formulação do PPP deve ter 

metas que contemplem as necessidades da 

comunidade, gerar um documento coerente à 

luz da educação integral com participação de 

toda a comunidade.  

Tecer as relações interpessoais para que 

todos os segmentos estejam envolvidos, 

articular a formação continuada para os 

profissionais, assim garantindo a qualidade da 

educação. Além de orientar e liderar os 

processos de gestão. 

Parece simples mencionar todas as funções 

no diretor, mas na prática fazer com que tudo 

isso aconteça é uma tarefa árdua, fazer com 

que um grupo tenha convicção e ande na 

mesma direção e de fato se torne integral e 

não apenas dois segmentos em uma mesma 

unidade é uma tarefa que requer 

encantamento e firmeza em dose correta.” 

 

 

Currículo 

Texto – 

contexto 

 

Currículo 

prescrito e 

vivido 

Formação 

integral 

 

Análise do Quadro 13:  

As atribuições do diretor de escola segundo a Lei Municipal Complementar 

83/2011 são: 

 Elaborar e executar propostas pedagógicas; 

 Administrar pessoal e recursos materiais e financeiros; 

 Fazer cumprir dias letivos e horas de trabalho escolar estabelecidos; 

 Garantir os meios para a efetiva aprendizagem dos alunos, inclusive 

com atividades de reforço e recuperação quando necessário; 

 Garantir a legalidade, autenticidade e a regularidade da vida escolar 

dos alunos; 

 Garantir a articulação e integração da escola com as famílias e com a 

comunidade; 



 

 Garantir as informações aos pais ou responsáveis sobre a frequência e 

o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta 

pedagógica; 

 Garantir a comunicação ao Conselho Tutelar dos casos de maus tratos 

envolvendo alunos, assim como, de casos de evasão escolar e de 

reiteradas faltas, antes que estes atinjam o limite de 25% das aulas 

previstas e dadas; 

 Subsidiar os profissionais da escola, em especial os representantes 

dos diferentes colegiados, no tocante às normas vigentes; 

 Representar aos órgãos superiores da administração sempre que 

houver decisão em desacordo com a legislação; 

 Desenvolver atividades correlatas e afins. 

 

As respostas dadas à questão 3 do questionário denotam um discurso 

alinhado aos propósitos da Educação Integral e uma manifestação específica, dos 

diretores de escola acerca de seus afazeres cotidianos. Vejamos o apontamento de  

algumas palavras/pontos de destaque levantados pelos diretores de escola, sobre o 

exercício de sua função, conforme demonstrado no quadro 13:  

 Atribuições além das inerentes ao cargo: D1 

 Organização de Tempo e espaços: D1, D3 

 Currículo integrado: D3, D4 

 Gestão de pessoas: D1 

 Falta de funcionários: D1 

 Falta de comprometimento dos funcionários: D1 

 Falta de visão dos pais acerca de educação integral: D1 

 Integrar para uma educação de qualidade: D3 

 Articular formação continuada para os profissional: D4 

Tais palavras/pontos, expressam a profundidade da análise elaborada pelos 

diretores de escola acerca da sua função e marcam a linha de trabalho destes 

profissionais, bem como expressam o direcionamento de suas ações devido à 

especificidade de escola. A legislação municipal que trata das incumbências do 

diretor de escola aborda superficialmente o trabalho desse profissional. Nas 



 

respostas, os diretores foram mais detalhistas, pontuando especificidades e 

problemáticas inerentes às ETI, como por exemplo a questão da gestão de recursos 

humanos. É importante ressaltarmos que a ação do diretor de escola relaciona-se à 

visão da escola como um todo, pois trata-se de universo complexo e integrado. 

A complexidade de ações, expressada nas respostas dadas pelos diretores 

entrevistados, demonstra uma necessária conscientização sobre sua função, visto 

que não há uma cultura escolar instituída, mas que esta constrói-se nas relações e 

nas especificidades de cada escola: 

A mudança de consciência implica o reconhecimento desse fator 
pelos par- ticipantes do processo escolar, de sua compreensão ao 
seu papel em relação ao todo, uma vez que, como lembra Peter 
Senge (1993, p. 29), quando os membros de uma organização 
concentram-se apenas em sua função, eles não se sentem 
responsáveis pelos resultados. E essa percepção setorizada tem 
sido a responsável pelo fracionamento e dissociação das ações 
escolares e conseqüente diluição do seu trabalho e dos seus efeitos. 
Todos estão lembrados dos esforços despendidos por inúmeros 
sistemas de ensino, no sentido de definir e delimitar papéis e funções 
de profissionais da escola, em vez de descrever suas 
responsabilidades por resultados.  
(LÜCK, 2000, p. 15) 

 

Quadro 14 – Olhar do vice-diretor de escola sobre sua função nas ETI 

Questão 3: Como você analisa a função do vice-

diretor de escola na Escola de Tempo Integral de 

Ensino Fundamental, da rede municipal de Mogi 

das Cruzes? 

Categorias de 

Análise 

Subcategorias 

VD1 “As demandas oriundas dos processos educativos 

e burocráticos fazem com que o trabalho do vice-

diretor se torne de caráter gerencial, pois em 

sintonia com a Diretora da Escola, o trabalho fica 

dividido por seções e àquelas que foram a mim 

atribuídas abordam as questões que zelam pela: 

assessoria contábil (prestação de contas, 

realização de orçamentos, supervisão de 

materiais comprados e/ou serviços executados, 

etc.); supervisão e escrituração de documentos, 

Gestão 

Escolar 

Gestão 

administrativa 



 

processos e de Recursos Humanos (emissão de 

declarações, ofícios, horários de aulas, horário 

dos servidores, supervisão do trabalho da 

Secretaria da Escola, etc.); assessoria em 

comunicação e publicidade (bilhetes, avisos, 

murais, site, etc). Tais funções (assessoria 

contábil, supervisão e escrituração de 

documentos, processos e RH e assessoria em 

comunicação) atribuídas ao Vice Diretor tem o 

objetivo de “aliviar” as demandas da Diretora para 

que  a Área Pedagógica, atendimento aos pais, 

supervisão do trabalho docente e ações junto à 

Supervisão de Ensino e a Secretaria de 

Educação. 

É importante ressaltar que apesar de divididas, as 

seções dos diferentes membros da Equipe 

Gestora passavam por uma análise final da 

Diretora e quando de sua ausência, suas 

demandas eram acumuladas pelo Vice-Diretor.  

Sendo assim, concluo que, apesar de exercer 

funções de cunho gerencial, se afastando um 

pouco do pedagógico, o papel do Vice-Diretor é 

de extrema importância para um bom 

funcionamento administrativo/organizacional da 

escola, principalmente a de período integral que 

agregam demandas novas e maiores daquelas 

onde o atendimento ao aluno é em período 

parcial.” 

VD2 “O diretor teve suas funções ampliadas com a 

implantação do tempo integral, seu maior desafio 

é envolver e motivar todos para a construção de 

um projeto político pedagógico que “realmente” 

venha de encontro com as necessidades da 

comunidade e que seja significativo para todos os 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem, 

projeto esse que supere a separação existente 

Gestão 

Escolar 

 

 

 

 

 

 

Gestão 

democrática e 

participativa 

 

Gestão de 

pessoas 

 

Gestão 



 

entre turno e contra-turno. Porém não é uma 

tarefa fácil, visto que o despreparo dos estagiários 

é um fator determinante para esse processo. 

Acompanhar projetos, avaliar resultados para 

realinhar as propostas da escola também é uma 

grande preocupação para o gestor visto que 

existem outras frentes de trabalho que exigem 

sua atenção  e o tempo torna-se escasso para dar 

conta de tantas solicitações. 

Além de focar no pedagógico para melhorar a 

qualidade de ensino da escola o gestor tem que 

trabalhar em sintonia com o coordenador 

pedagógico para promover formação dos 

profissionais na escola de acordo com as 

necessidades avaliadas e elencadas pela própria 

equipe da escola, faz se necessário ainda que o 

gestor cuide das necessidades de infraestrutura 

da escola como um todo, garantindo a 

funcionalidade não só predial mas de todos os 

equipamentos contidos na escola. 

Percebo que avançamos muito desde a 

implantação do tempo integral, mas ainda 

apagamos os “incêndios”, somos absorvidos 

pelas outras demandas tais como: consertos, 

vazamentos, falta de funcionários, atendimento a 

alunos, pais e profissionais da escola; administrar 

o tempo para dar conta de tudo isso é bem 

complexo, porém estamos em processo de 

construção desta escola com o foco na melhoria 

de ensino ofertado para assim contribuir com a 

formação integral dos nossos alunos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currículo 

Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação 

integral dos 

alunos 

VD4 “A função do Vice-Diretor na Escola de Tempo 

Integral tem o papel preponderante na questão da 

logística no funcionamento organizacional do 

desenvolvimento das atividades escolares, a fim 

de que o processo de ensino-aprendizagem 

Gestão 

Escolar 

Gestão 

democrática e 

participativa 

 

Gestão 



 

possa ser analisado e efetivado de forma concisa 

pela Equipe Gestora, sendo envolvido dentro dos 

patamares desta organização, que deverá ser 

arquitetada sob o aspecto qualitativo no processo 

de educação, no qual ressalto, além do 

pedagógico, o trabalho social, através da inserção 

da comunidade na vida escolar do aluno, o 

resgate dos valores morais e os aspectos 

culturais do indivíduo dentro da sociedade.” 

administrativa 

 

Análise do Quadro 14:   

Tomemos por base o Decreto Municipal nº 5.259/04. Nele estão contidas as 

atribuições do diretor de escola: 

Art. 2º Compete ao Vice-Diretor de Escola: 
I – responder pela Direção da escola no horário que lhe for confiado; 
II – substituir o Diretor de Escola em suas ausências e impedimentos; 
III – coadjuvar o Diretor no desempenho das atribuições deste cargo, 
conforme previsto no Regimento Escolar da unidade de ensino; 
IV – desempenhar outras atribuições determinadas pelo Diretor de 
Escola.  

 

 De acordo com o texto legal, o vice-diretor de escola tem, no papel, suas 

atribuições simplificadas. Na prática, todavia, percebemos que trata-se de um 

trabalho complexo que perpassa o assessoramento ao diretor de escola à media em 

que em todas as ausências do diretor, torna-se o vice o responsável pela execução 

de ações. 

 Analisemos no quadro acima a resposta dada pelo VD2, que responde ao 

questionamento a partir da função do diretor de escola. Neste caso em específico, 

na E2, o vice-diretor substituiu o diretor durante longos períodos no ano de 2013, 

tendo em vista licenças concedidas ao mesmo e mais tarde, devido à sua 

aposentadoria.  

 O VD1 ressalta ainda um aumento nas demandas das ETI e, portanto justifica 

a importância do vice-diretor nessas escolas. 



 

 Em todas as respostas percebemos que os vice-diretores assumem papel de 

coadjuvantes no processo de gestão, todavia acreditamos que trata-se de uma 

função de extrema importância para o desenrolar organizacional da escola, pois tem 

o conhecimento da unidade e articula-se mediante as necessidades tanto 

pedagógicas, quanto administrativas. 

Quadro 15 –  Olhar do coordenador pedagógico sobre sua função nas ETI 

Questão 3: Como você analisa a função do 

coordenador pedagógico na Escola de Tempo 

Integral de Ensino Fundamental, da rede 

municipal de Mogi das Cruzes? 

Categorias de 

Análise 

Subcategorias 

C1 “Como um articulador entre a educação 

básica e as oficinas, viabilizando uma 

educação integral, proporcionando aos 

educandos uma educação de qualidade e que 

atenda suas possibilidades e expectativas. 

O coordenador pedagógico tem além disso, a 

função formadora e transformadora.  

Apesar de, muitas vezes, assumir diversos 

papéis no dia a dia escolar, o coordenador 

não pode perder o foco do seu real papel.” 

Currículo Currículo 

prescrito e 

currículo vivido 

C2 “A principal função do coordenador 

pedagógico, como o próprio nome já diz, é 

coordenar as atividades pedagógicas dos 

professores, oferecer apoio, formar grupos de 

estudos, incentivar o uso de novas práticas, 

manter parceria com os professores da 

formação básica e estagiárias da oficina do 

saber, entre outros. Mas quem está 

coordenador de uma escola não tem como 

não se envolver com o administrativo e com o 

bom andamento da unidade. Com a 

implantação da escola de tempo integral, as 

funções do coordenador também ampliou, 

acompanhar as oficinas intelectuais, dar 

Currículo 

 

 

 

Gestão Escolar 

Currículo 

prescrito e 

currículo vivido 

 

Gestão de 

Tempos – 

espaços, texto e 

contextos 

Gestão de 

pessoas 

 



 

suporte aos professores coordenadores das 

oficinas culturais e esportivas. O atendimento 

a pais, alunos indisciplinados e organização 

da escola (cuidadores e demais funcionários) 

fazem parte da rotina do coordenador 

pedagógico.” 

C3 “A função de Coordenador Pedagógico na 

Escola de Tempo Integral de Ensino 

Fundamental na rede municipal de Mogi das 

Cruzes é bastante dinâmica, pois, além das 

rotinas referentes à educação básica, faz-se 

necessário o apoio às oficinas de tempo 

integral. Esse apoio pode ser caracterizado 

pelo auxílio oferecido nas ausências de 

profissionais (auxiliares ou oficineiros), nos 

ajustes dos horários, na programação de 

atividades interdisciplinares, bem como na 

articulação entre os saberes pedagógicos e 

as atividades diversas oferecidas, de modo 

que sejam cada vez mais significativas para 

os alunos. Portanto, é preciso que o 

coordenador pedagógico fomente a 

realização de atividades de enriquecimento 

curricular por meio de um trabalho 

multidisciplinar articulado com os 

coordenadores das áreas de arte e educação 

física.” 

Currículo 

 

 

 

 

 

Gestão Escolar 

Curríuclo 

prescrito e 

currículo vivido 

Formação 

integral dos 

alunos 

 

Gestão de 

tempos – 

espaços , texto 

e contexto 

C4 “ Visto que a Escola de Tempo Integral na 

rede Municipal de Mogi das Cruzes reúne um 

número significativo de profissionais da 

educação com diferentes habilidades e 

formação profissional, cabe ao Coordenador 

Pedagógico inúmeras funções – mediador de 

situações relacionadas ao cotidiano escolar, 

relações pedagógicas de professor-aluno e 

aprendizagem/ aluno – professor – família/ 

Gestão Escolar 

 

 

 

 

 

Gestão de 

tempos – 

espaços, texto e 

contexto 

Gestão de 

pessoas 

 



 

professor-direção/ equipe escolar-

comunidade, outra função que destaco é de 

formador e transformador utilizando da 

articulação de princípio psicossociais e 

teórico-prático – pra a realização de toda 

demanda curricular e de atividades realizadas 

no contra-turno (oficinas). Já com relação às 

atividades realizadas no horário em que as 

crianças não estão em aula da Educação 

Básica e sim nas “oficinas” o papel do 

Coordenador também tem significativa 

importância, pois é neste momento que 

ocorrem as oportunidades educacionais em 

espaços onde o aluno sente e expõe suas 

diferentes capacidades e autonomia. Então, o 

Coordenador pode acompanhar e orientar 

cada segmento destas atividades 

proporcionando um aproveitamento e um 

melhor rendimento de situações que sempre 

estão ligadas ao ensino-aprendizagem. Em 

sua maioria os profissionais que atuam 

nestas “oficinas” são recém-formados e 

necessitam do auxílio direto de um 

profissional com mais experiência e 

capacitado para orientá-los e neste momento, 

em especial, o Coordenador mostra o 

caminho para transformar estes espaços de 

atividades diversificadas 9esportes, arte, 

dança, teatro, leitura, informática, inglês, 

entre outras) em espaços de participação 

favorecendo a aprendizagem na perspectiva 

da cidadania, da diversidade e do respeito 

aos direitos humanos. 

Portanto, cabe a este profissional um olhar 

amplo e sem muitas amarras, com enfoque 

nas relações interpessoais e no estudo 

 

Currículo 

 

 

Currículo 

prescrito e 

vivido 

Formação 

integral dos 

alunos 



 

cotidiano de toda área pedagógica 

envolvendo uma grande equipe onde todos 

necessitam um dos outros para o 

desenvolvimento com qualidade das 

atividades direta ou indiretamente ligadas à 

educação.” 

 

 

Análise do Quadro 15: 

O Decreto Municipal 5257/2004, determina como competências do 

Coordenador Pedagógico: 

I – participar da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, 
coordenando as atividades de planejamento quanto aos aspectos 
curriculares; 
II – acompanhar, avaliar e controlar o desenvolvimento da 
programação curricular; 
III – prestar assistência técnica aos docentes, visando assegurar a 
eficiência e eficácia do desempenho dos mesmos, para melhoria dos 
padrões de ensino; 
IV – coordenar a programação e execução das atividades de 
recuperação dos alunos; 
V – supervisionar e coordenar a realização da hora de atividades, 
integrante da jornada semanal de trabalho docente; 
VI – propor e coordenar atividades de aperfeiçoamento profissional 
continuado aos docentes; 
VII – avaliar o resultado do ensino no âmbito da escola; 
VIII – assessorar a direção da escola nas decisões relativas à área 
de ensino; 
IX – elaborar relatório de suas atividades e participar da elaboração 
do relatório anual da escola e; 
X – outras previstas no Regimento Escolar da Unidade de Ensino. 

 

Percebemos pelas respostas dos Coordenadores Pedagógicos, que o texto 

legal não dá conta de expressar a complexidade das ações do coordenador nas 

escolas. 

Todavia, mediante as respostas concedidas, focaremos, inicialmente, nossa 

análise aos incisos I e II do Decreto Municipal que tratam, respectivamente, da 

participação do coordenador na elaboração da Proposta Pedagógica da escola e, do 

acompanhamento, avaliação e controle do desenvolvimento da programação 

curricular. 



 

Comecemos pelo inciso II, do acompanhamento, avaliação e controle do 

desenvolvimento da programação curricular. Em todas as respostas notamos uma 

preocupação por parte dos coordenadores com a questão da articulação entre turno 

e contraturno.  

Com relação à participação do Coordenador Pedagógico na elaboração da 

Proposta Pedagógica da escola (inciso I), parece-nos importante ressaltar que 

diretamente, nenhum dos coordenadores fez menção à sua participação na 

elaboração de tal proposta, nem tampouco da importância de fazê-la de maneira 

participativa. Buscaremos elucidar melhor tal questão mediante análise da entrevista 

semi-estruturada. 

Neste quadro, as categorias de análise aparecem nas respostas de todos os 

coordenadores: currículo e gestão escolar. 

Com relação à categoria currículo, os coordenadores retomam o prescrito e o 

vivido e suas nítidas divergências que podem ser melhor compreendidas se 

considerarmos o papel que descrevem como sendo o exercido, enquanto 

articuladores e formadores: 

(C1)”O coordenador tem além disso, a função formadora e 
transformadora” 
(C3)” (...) bem como na articulação entre os saberes pedagógicos e 
as atividades diversas oferecidas” 
(C4)”Então, o Coordenador pode acompanhar e orientar cada 
segmento destas atividades proporcionando um melhor rendimento 
de situações que sempre estão ligadas ao ensino-aprendizagem” 

 

 O currículo é entendido pelos coordenadores,  na ação, pela interação de 

relações que envolvem a prática cotidiana.  

 

 

 

 

 



 

4.3. Entrevista semi-estruturada: um diálogo sobre currículo, desafios e 

perspectivas do integrante do núcleo gestor acerca da ETI. 

 

Quadro 16 –  Currículo prescrito e currículo vivido 

Questão 4: Como você entende o currículo das 

ETI de Mogi das Cruzes? 

Categorias de 

Análise 

Subcategorias 

D1 “Bom, eu penso que a escola até que tem 

um currículo interessante. Eu acho assim 

que: o problema nem tanto é no currículo. O 

problema são os profissionais que são 

encaminhados para trabalhar o que é 

determinado, porque as áreas de 

conhecimento são até interessantes. Acho 

que é uma proposta de formação boa, mas 

não são pessoas qualificadas pra trabalhar o 

que é proposto. Então acaba sendo, ficando 

a desejar nesse sentido. Mas assim: 

trabalhar a área de esportes é interessante, 

as intelectuais eu acho que é interessante.” 

Currículo 

 

 

 

 

 

Gestão Escolar 

Formação 

Integral dos 

alunos 

 

 

 

Gestão de 

pessoas 

D3 “(...) eu entendo que o currículo ganha 

outras dimensões que em parte são visíveis 

e outras estão menos visíveis. A Escola de 

Tempo Integral aumenta os tempos, os 

espaços, as relações e faz com que as 

aprendizagens sejam múltiplas: uma escola 

de tempo integral que promove atividades, 

como dizem em todas as outras áreas.” 

Currículo 

 

 

 

 

 

 

Currículo 

prescrito e  

currículo vivido 

 

Formação integral 

dos alunos 

 

 

 

 

D4 “A intenção ... é boa, mas ... ele se perde aí 

no meio do caminho porque a gente não 

consegue dar conta de atingir essa intenção; 

seja por questão de  organização ou seja 

pela própria mão de obra que vem. Na hora 

Currículo 

 

 

 

 

Currículo 

Prescrito e 

currículo vivido 

 

 



 

que você 

 tá começando a construir um trabalho ele 

se fragmenta ou por trocas ou até pelo 

próprio perfil de profissional que vem pra 

atender.” 

Gestão Escolar Gestão de 

pessoas 

VD1 “É um currículo extenso, com uma 

diversidade muito grande de oficinas no 

contraturno; algumas aliadas ao currículo da 

Educação Básica, outras nem tanto, mas a 

gente percebe que não tem tanta junção 

entre uma e outra. Então percebe que uma 

série de atividades independentes que é 

proveitoso para o aluno mas não são 

qualificadoras, não se juntam tanto à 

formação integral do aluno. Deveria ser uma 

coisa voltada para a formação do aluno em 

si. (...) Então, eu percebo que a maioria das 

oficinas não são discutidas com a 

comunidade. A comunidade não tem 

participação de escolher qual oficina acha 

melhor pro filho, ou aquela que seja 

proveitosa, ou aquela que o grupo escolar 

possa intervir e tudo mais. Então o que a 

gente percebe, que é oficinas que já são 

todas programadas que a gente tem que 

encaixar dentro do currículo.” 

Currículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão Escolar 

Currículo 

Prescrito e 

currículo vivido 

 

Formação integral 

dos alunos 

 

 

 

Gestão 

democrática e 

participativa 

VD2 Bom, o currículo da ETI é bem diversificado 

né, ele veio para atender uma série de 

necessidades da comunidade, porém ele 

ainda é, não sei se é exatamente esse o 

momento, na formação básica ele ocorre de 

uma maneira e no contraturno ele não é tão 

desenvolvido como gostaríamos que fosse. 

Ele não contempla muito o projeto 

pedagógico da escola por conta até dessa 

troca de profissionais, muito constante e 

 

 

Currículo 

 

 

 

 

 

 

 

Currículo 

prescrito e 

currículo vivido 

 

Formação 

Integral dos 

alunos 

 

 

 



 

então fica difícil manter esse elo entre 

formação básica e tempo integral. Então 

acho que o currículo tem que ser melhor 

trabalhado, melhor desenvolvido, ainda não 

está a contento. 

 

Gestão Escolar Gestão de 

pessoas 

VD4 O currículo da escola de tempo integral tinha 

que ser... tinha que ser  não, né?! É um 

currículo que vai além daquilo que você 

trabalha dentro da escola, então você tem 

que acoplar o currículo que a comunidade 

da escola está inserida oferece e mais 

aquilo que você pode trazer de fora pros 

seus alunos, por exemplo participar em 

atividades culturais que no bairro aqui não 

tem (né) conhecer shopping, conhecer 

cinema, conhecer pontos turísticos (né), 

tudo aquilo que aqui não tem é qualidade 

pra que o aluno se desenvolva enquanto 

cidadão aí fora. 

 

 

 

Currículo 

 

Currículo 

prescrito e 

currículo vivido 

 

Formação integral 

dos alunos 

C1 Eu entendo como um ganho para a rede 

municipal de ensino uma vez que é 

oferecido para o aluno ampliação nas áreas 

esportivas, intelectuais e de arte. Como nós 

sabemos tem alunos que têm dificuldade até 

intelectual em aprender a língua escrita, 

matemática... E nas áreas esportivas e de 

arte ele tem oportunidade de se expressar 

de outras formas, demonstrar o potencial 

que ele tem. Então ele melhora a auto-

estima porque ele pode não ser tão bom na 

matemática mas ele tem uma vocação para 

o esporte, para as artes e acaba 

melhorando na educação básica também. 

Essa ampliação é boa. 

 

Currículo 

 

 

 

 

 

 

Formação integral 

dos alunos 



 

 

C2 Olha pensando em ETI que é bem recente 

pra gente, acho que cada ano a gente vai 

aprendendo, todo ano é uma novidade, mas 

o currículo em si – entre o tempo integral e 

formação básica – ainda não consegue 

trabalhar juntos. Não consegue ter aquele 

link e caminhar juntos por mais que a gente 

tente. Todo ano a gente renova, renova, 

renova pra atender esse aluno. O que 

acontece: as oficinas em si elas são ótimas, 

a escola de tempo integral é uma ideia 

maravilhosa, eu sou a favor, eu acho 

maravilhoso; mas eu acho que deveria ter 

uma visão um pouco mais estreita, mais 

focada para o aluno e forma-lo para cidadão 

mesmo. Então tem algumas oficinas que 

parece que não funcionam... 

 

 

Currículo  

 

 

Currículo 

Prescrito e 

currículo vivido 

 

 

Formação integral 

dos alunos 

C3 “O currículo na nossa realidade que é a 

Escola de Tempo Integral, faz toda a 

diferença. Vamos pelo viés da nossa 

comunidade: há necessidade do trabalho 

constante com o esporte, com a arte, com a 

cultura, que é um acesso que eles não tem. 

E a questão da educação em valores que 

aqui também é nossa prioridade. Então na 

Escola de Tempo Integral a gente consegue 

articular melhor com a educação básica 

essas questões transversais, mas que não 

são os temas transversais, mas acabam 

permeando todo o nosso trabalho.” 

 

 

Currículo  

 

 

Currículo 

Prescrito e 

currículo vivido 

 

 

Formação integral 

dos alunos 

C4 Você tem que saber não só os professores, 

o diretor, o coordenador, você tem que ter 

aquilo bem claro em sua mente pra você 

também levar isso para a parte prática, 

porque senão fica só na parte teórica e o 

 

 

Currículo  

 

 

Currículo 

Prescrito e 

currículo vivido 



 

currículo fica na verdade, (do que eu 

lembro... ) se transforma numa coisa muito 

sistemática. Por exemplo, ah eu tenho que 

dar tal coisa, tal coisa, tal coisa e aí daquilo 

que você tem que dar falta muita coisa da 

outra parte prática. (Eu não sei se você está 

me entendendo ...) Mas eu vejo isso no dia 

a dia dos professores. Ás vezes eles tem 

tanta coisa pra dar, em determinado 

momento, que  falta a parte humana. 

 

 

Formação integral 

dos alunos 

 

Análise do Quadro 16:  

 Nos relatos dos diretores de escola percebemos as categorias de análise – 

currículo e gestão escolar – presentes, evidenciando-se em suas respostas a 

questão do currículo prescrito e do currículo vivido. Os diretores associam o currículo 

e gestão escolar, mais precisamente a gestão de pessoas, como itens 

indissociáveis.  

 Os vice-diretores por sua vez apresentam uma visão bastante parecida com a 

dos diretores de escola, fazendo menção às duas categorias de análise acima 

citadas, todavia mencionam com maior ênfase a questão da formação integral dos 

alunos. Há também a preocupação com a gestão democrática e a gestão de 

pessoas.  

 Por outro lado, os coordenadores pedagógicos responderam à questão com 

total enfoque à categoria currículo, adentrando a questões que englobam o currículo 

prescrito e vivido, bem como a formação integral dos alunos.   

 É certo que o currículo é dinâmico e portanto, relaciona-se à realidade de 

cada unidade escolar. Todavia, parece-nos claro, pela forma de expressão do 

núcleo gestor que a dinâmica no interior das ETI está fracionada em turno e 

contraturno: 

(VD1)“É um currículo extenso, com uma diversidade muito grande de 
oficinas no contraturno; algumas aliadas ao currículo da Educação 
Básica, outras nem tanto, mas a gente percebe que não tem tanta 
junção entre uma e outra.” 
 



 

(VD2) “Bom, o currículo da ETI é bem diversificado né(?!) ele veio 
para atender uma série de necessidades da comunidade, porém ela 
ainda é, não sei se é exatamente esse o momento, na formação 
básica ele ocorre de uma maneira e no contraturno ele não é tão 
desenvolvido como gostaríamos que fosse.” 
 
(C2) “Olha pensando em ETI que é bem recente pra gente, acho que 
cada ano a gente vai aprendendo, todo ano é uma novidade, mas o 
currículo em si – entre o tempo integral e formação básica – ainda 
não consegue trabalhar juntos. Não consegue ter aquele link e 
caminhar juntos por mais que a gente tente.” 

 

 Ainda que os sujeitos também tenham respondido que compreendem a ETI 

como um projeto interessante, inferem alegando a necessidade de uma articulação 

entre turno e contraturno, para a formação integral dos alunos. Essa necessária 

relação complementar justifica a compreensão acerca de currículo na ação, 

discutida neste trabalho, pois “ o valor de qualquer currículo, de toda proposta de 

mudança para a prática educativa, se comprova na realidade na qual se realiza, na 

forma como se concretiza em situações reais” (Sacristán, 2000, p. 201) 

 

Quadro 17 –  Desafios para o diretor de escola  

Questão 5: Qual (is) o(s) desafio(s) para o 

diretor de escola das ETI? 

Categorias de 

Análise 

Subcategorias 

D1 “Primeiramente eu penso que as escolas de 

tempo integral foram criadas em prédios que 

não eram para esse fim. (...) esse é o maior 

desafio é o espaço e depois, a falta de 

funcionários. (...) então o problema da falta de 

funcionários e a falta de espaço adequado é o 

seu maior desafio, então você passa o dia 

inteiro cobrindo buraco, apagando incêndio, 

você não faz outra coisa.” 

Gestão Escolar Gestão de 

tempos – 

espaços, texto 

e contexto 

 

Gestão de 

pessoas 

D3 “No dia a dia, eu sinto um pouco de angústia 

de fazer as coisas de uma maneira mais 

tranquila, sabe?! O acúmulo, na medida em 

que você tem o tempo integral, você gostaria 

Gestão Escolar Gestão de 

tempos -  

espaços, texto 

e contexto 



 

de fazer as coisas que um diretor normal faz... 

E aí você é convocado, você é chamado a 

apagar mais incêndios, a suprir outras 

necessidade e aí diminuem as possibilidades 

de você planejar mais, refletir mais. O que eu 

sinto? Eu sinto que vou trabalhar de uma 

maneira assoberbada.” 

D4 “Unir o regular com o integral. Tentar fazer 

elas serem integrais como um todo. Isso é 

complicado. (Por que?). Por tempos. Os 

tempos não favorecem. As pessoas não se 

conversam. A gente não tem tempo pra trocar, 

a gente não tem tempo pra essa troca de 

ideias e as coisas acontecem mais rápido do 

que a nossa vontade de fazer diferente.” (...) 

“A única coisa é que às vezes eu acho que a 

gente abandona o papel de gestor e a gente 

parece que vira bombeiro, né?! A gente vem 

com um monte de intenção “ ah, hoje eu vou 

fazer isso, hoje pego pra trabalhar o 

pedagógico” e muitas vezes você mergulha 

num emaranhado de outras situações que não 

tinham necessidade. (Você consegue 

ilustrar?) Ah problemas em relação a 

funcionário mesmo.  Às vezes você acaba 

tendo tanto problema com a falta de 

comprometimento, que não era pra você estar 

perdendo um tempão, às vezes você perde o 

dia inteiro resolvendo essa falta de 

comprometimento do outro e o que você veio 

disposta a fazer você não consegue ou você 

faz fora do horário ou você vai se descabelar 

pra fazer aquilo no dia seguinte, mais a 

demanda do dia seguinte.” 

Gestão Escolar Gestão de 

tempos – 

espaços, texto 

e contexto 

 

Gestão de 

pessoas 

 



 

Análise do Quadro 17:  

 O relato dos diretores de escola demonstra que os desafios para o diretor de 

escola situam-se na difícil articulação entre tempos, espaços e gestão de recursos 

humanos. Percebemos pela fala dos diretores que trata-se de uma negativa 

triangulação que gera sobrecarga e desgaste cotidiano.  

 Entendemos, a partir dos depoimentos, que existe uma preocupação com o 

equilíbrio entre os fatores organizacionais de ordem administrativa e pedagógica, 

bem como existe o entendimento por parte dos profissionais que a gestão escolar 

engloba, necessariamente essas duas frentes. E mais, o desafio maior está no 

alcance de uma Educação Integral que “depende, sobretudo, de relações que visam 

à integração, seja de conteúdos, seja de projetos, seja de intenções” (GUARÁ, 2006, 

p.19). 

 

Quadro 18 –  Desafios para o vice-diretor  

Questão 5: Qual (is) o(s) desafio(s) para o vice 

- diretor de escola das ETI? 

Categorias de 

Análise 

Subcategorias 

VD1 “É atender as demandas que vem que a 

diretora recebe, que são grandes, a questão 

de adesão de alunos, a participação, a 

comunidade... No integral, os professor de 

educação básica ... Fazer os professores 

que fazem a parte diversificada, 

compreender a função deles que são em 

função da formação integral do aluno que é 

uma coisa à parte e perceber a dinâmica de 

espaços e de pessoas pra gerir, que é muito 

complicado esse processo.(...) a gente 

percebe que nas escolas de tempo integral, 

pelo menos nesses 2 últimos anos, a gente 

vê que a rotatividade é muito grande, então 

quando um profissional começa a render ou 

fica de modo que realmente a escola almeja, 

Gestão Escolar Gestão de 

pessoas 

Gestão de 

tempos e 

espaços,  texto 

e contexto 



 

espera, ele sai – o contrato é interrompido 

ou consegue uma coisa melhor.” 

VD2 “O maior desafio realmente é cumprir sua 

função porque na escola de tempo integral 

ele acaba querendo abraçar tantos outros 

lados... A demanda é muito grande e ele fica 

um pouco perdido porque ele tenta fazer 

esse elo entre a formação básica e o 

integral. Ele tenta fazer a gestão de pessoas 

(...). Então ele fica muito atribulado e se 

perdendo nesse meio todo. E se a gente for 

falar a escola de tempo integral avançou, 

mas ainda tem muito pra avançar visto o 

nosso IDEB, que acabou caindo. Então a 

gente percebe que com toda a formação que 

tem no contraturno nós não conseguimos 

elevar os níveis de aprendizagem. Isso é 

demonstrado pelos números.” 

Gestão Escolar Gestão de 

pessoas 

Gestão de 

tempos – 

espaços, texto e 

contexto 

VD4 “É dar suporte pro diretor na parte das 

oficinas porque é muita coisa, né? Porque 

tem a parte burocrática e tem a parte 

pedagógica. Quando a gente tem um bom 

coordenador pedagógico a gente consegue 

trabalhar em três, fora disso, a gente tem 

que se dividir entre o pedagógico e o 

administrativo junto com o diretor. Então as 

oficinas é o maior(...) é o maior entrave com 

relação à logística porque a educação 

básica a gente tem que trabalhar o 

pedagógico e é também difícil você juntar a 

oficina com a educação básica.” 

Currículo Currículo 

prescrito e 

currículo vivido 

 

Formação 

integral dos 

alunos 

 

Análise do Quadro 18: 



 

 Os vice-diretores, pontuam como desafio a sua própria atuação enquanto 

elemento de suporte à ação do diretor de escola. Percebemos também que os  

depoimentos desses profissionais enfocam não somente os aspectos administrativos 

da gestão escolar, mas também  os pedagógicos embora em menor destaque.  

 Fica claro que a atuação do vice-diretor, enquanto elemento de suporte ao 

diretor de escola está pautada na articulação das questões burocráticas que 

implicam diretamente no bom funcionamento da escola. No discurso dos vice-

diretores há destaque para as questões relacionadas à gestão de pessoas, inclusive 

como sendo este um dos fatores primordiais para o afinamento das questões 

pedagógicas da escola: 

(VD1) “... a gente vê que a rotatividade é muito grande, então quando 
um profissional começa a render ou fica de modo que realmente a 
escola almeja, espera, ele sai – o contrato é interrompido ou 
consegue uma coisa melhor.” 
 
 

 Parece-nos que há interação entre o vice-diretor e o diretor à medida em que 

os depoimentos seguem a mesma linha, pautados na vivência cotidiana. 

 

Quadro 19 –  Desafios para o coordenador pedagógico  

Questão 5: Qual (is) o(s) desafio(s) para o 

coordenador pedagógico das ETI? 

Categorias de 

Análise 

Subcategorias 

C1 “Eu acredito que como é novo ainda na rede (o 

Programa ETI), o coordenador pedagógico, 

acaba ficando ainda um pouco prejudicado. 

Quando eu comecei na coordenação tinha 

mais formações, no ano passado já não teve. 

Acaba não tendo esse link de uma forma como 

deveria ter por conta também da falta de 

funcionários, de outras demandas que a 

escola de tempo integral tem que acaba 

deixando o coordenador sobrecarregado. 

(Fora da função, é isso?) 

É então ele acaba não conseguindo focar 

Currículo 

 

 

 

Gestão Escolar 

Currículo 

Prescrito e 

currículo vivido 

 

Gestão de 

tempos – 

espaços, texto 

e contexto 

Gestão de 

pessoas 



 

nessa questão. A gente tenta, mas não pode 

dizer que foi cem por cento dentro do que 

deveria ser. Não é. Isso é utopia. Mas na 

medida do que a gente consegue... A gente 

sente um pouquinho essa frustração de não 

conseguir fazer o que deveria ter feito.” 

C2 “Ser o coordenador pedagógico! Na verdade 

porque a gente acaba abraçando a oficina, a 

escola é grande... A gente tem que abraçar a 

formação básica, precisa do coordenador 

pedagógico, a gente tem que se dividir com o 

tempo integral, como eu falei, as oficinas 

intelectuais ficam sob responsabilidade do 

coordenador também. Então você não acaba 

abraçando só isso daí, mas todas as oficinas. 

A escola inteira passa aqui pela minha porta e 

não tem como você não atender: não, não é 

minha função...Você está aqui, você se 

envolve. (...) A gente abraça e então são 

muitas funções acabam exaurindo mesmo, 

muitas atividades, uma escola grande, com 

problemas com pai que vem, crianças 

indisciplinadas e a atenção que você tem que 

se dividir entre o professor da educação 

básica e com o das oficinas que você tem que 

qualificar, tem que conversar, sentar, pontuar. 

Você acaba fazendo uma formação, mesmo 

que curta porque o tempo é curto. Fazer uma 

formação com as futuras professoras (né?!) 

pra elas entenderem a aprendizagem, como 

ela funciona para que elas entendam. Eu faço 

com o maior prazer, porque gosto disso.” 

Currículo 

 

 

 

Gestão Escolar 

Currículo 

Prescrito e 

currículo vivido 

 

Gestão de 

tempos – 

espaços, texto 

e contexto 

Gestão de 

pessoas 

C3 “A gente quer que realmente a gente cumpra o 

papel da Educação Integral ou a gente quer 

fazer de conta que “olha! é uma escola de 

tempo integral porque é um depósito de 

Currículo Formação 

integral dos 

alunos 



 

crianças”, (...)A gente tem que ver o que a 

gente realmente quer atingir com uma escola 

de tempo integral e aí a qualidade dessa 

proposta, o sucesso da proposta de tempo 

integral. Ela tem que estar bem pensada 

nesse sentido dos profissionais que vão 

administrar, gerir, tomar para si aquelas 

responsabilidades.” 

C4 “Desafio? Unir todo o sistema: professores, 

funcionários que ficam com as crianças e os 

oficineiros. Ter a mesma linguagem...” 

Currículo 

 

 

 

Gestão Escolar 

Currículo 

Prescrito e 

currículo vivido 

 

Gestão de 

tempos – 

espaços, texto 

e contexto 

Gestão de 

pessoas 

 

Análise do Quadro 19: 

 Os depoimentos denunciam que o coordenador pedagógico conhece suas 

atribuições, quer seja pelo explícito em legislação pertinente ou pela prática 

cotidiana e discernimento acerca de seu papel na escola, como essencialmente 

pedagógico: 

Definir o papel de todos dentro da equipe gestora também é uma 
ação importante para que o trabalho esteja claro e possa ser apoiado 
por toda a equipe, principalmente quando há várias pessoas 
ocupando diferentes funções (...). Deste modo é possível envolver 
todos nas ações pedagógicas já que, a nosso ver, toda a 
organização administrativa da escola deve estar a serviço do 
pedagógico, embora o foco destas ações pedagógicas esteja sob a 
responsabilidade da coordenação. (BRITO, 2011, 275) 

 



 

Todavia, parece-nos evidente, pela própria terminologia adotada pelos 

coordenadores (exemplo: educação básica e oficinas) que a proposta curricular das 

ETI precisa ser melhor compreendida, em face da formação integral dos alunos.   

Por outro lado, os relatos confirmam a existência de uma articulação no que 

tange à formação dos professores/oficineiros. Com isso percebemos que o 

coordenador faz o seu papel de orientador e formador, todavia relata dificuldades 

para isso.  

Quadro 20 –  Perspectivas do núcleo gestor quanto às ETI 

Questão 6: Qual a sua perspectiva acerca das 

ETI, de Mogi das Cruzes? 

Categorias de 

Análise 

Subcategorias 

D1 “Eu penso assim: que a ideia é boa né?! A 

proposta é boa, mas eu acho que, eu não 

vejo grandes perspectivas de mudança. Eu 

vejo que a gente vai continuar nesse 

processo mesmo de tapar buraco né, porque 

acaba sendo uma questão eleitoreira, você 

criar escola de tempo integral, você põe a 

criança na escola e efetivamente tem um 

trabalho? Tem... mas... Eu acho que a 

tendência è ampliar porque é interessante 

politicamente que se amplie, mas eu vejo de 

que forma essa ampliação vai acontecer(?)... 

não vai ser da forma que atenda as 

necessidades das ETI, nem na questão de 

funcionários, nem na questão de espaço... 

acho que tem que ser muito bem pensados 

quais os locais que vão ter ETI... aqui 

mesmo eu acho que não é uma comunidade 

tão vulnerável para que se tenha tempo 

integral. Eu acho assim que a escola não 

tem necessidade de alguns pais, mas muitos 

pais você sabe que não precisam, porque na 

entrada do período você olha, muito carro 

muito bom, a maioria vem de carro...” 

Gestão Escolar Gestão de 

pessoas 

Gestão 

administrativa 

Gestão de 

tempos e 

espaços, texto e 

contexto 



 

D3 “Uma compreensão diferenciada do que 

esses alunos precisam fazer pra aprender, 

você vai aumentar o tempo o que é muito 

pouco. Então, a perspectiva pra escola de 

tempo integral é que assim, que esse tempo 

seja enriquecedor, não seja a ampliação da 

mesmice, a ampliação... sabe, de por 

exemplo, da oficina do saber, que é o  

reforço que nós temos na rede de Mogi das 

Cruzes. Não pode repetir as atividades da 

formação básica, não dá pra pegar o resto 

das atividades, o que sobrou e fazer elas” 

Currículo Formação 

integral dos 

alunos 

Currículo 

prescrito e 

currículo vivido 

D4 “(...) É uma coisa muito positiva é o aspecto 

social. A gente melhorou muito a condição 

social do aluno, ele se desenvolveu muito 

mais. Os alunos que a gente acompanha 

desde o começo, eles evoluíram 

imensamente assim em questão de atitudes 

e comportamento, mas quando eu falo em 

conteúdo escolar mesmo, eu não vejo 

grandes avanços em relação a uma escola 

de período parcial.” 

Currículo Formação 

integral dos 

alunos 

Currículo 

prescrito e 

currículo vivido 

VD1 “Ele até é positivo, mas acho que poderia ser 

melhor. Se a gente for comparar com os 

recursos financeiros investidos, toda a 

demanda de pessoal e toda a estrutura que 

vem por detrás dela, poderia ser melhor 

organizada.” 

 

Gestão Esoclar Gestão de 

pessoas 

Gestão 

Administrativa 

VD2 “O projeto é bom. Eu acredito que aqui para 

a nossa comunidade ele veio somar. Muitas 

crianças ficavam realmente na rua, eu 

lembro porque quando essa escola foi 

inaugurada eu tô aqui desde o início, a gente 

via essa ociosidade... Então foi muito bom 

pra comunidade, mas ele ainda precisa ser 

Currículo 

 

 

Gestão  Escolar 

Formação 

integral dos 

alunos 

 

Gestão de 

Tempos e 



 

muito lapidado. Os espaços precisam ser 

melhorados, a qualidade desses 

profissionais para esse contraturno também 

tem que ser melhorada, esses profissionais 

mais capacitados e tem que ter uma linha de 

diálogo entre a formação básica e o tempo 

integral. Isso ainda não chegou.” 

 

espaços, texto e 

contexto 

Gestão de 

pessoas 

VD4 “Que mude a estruturação porque do jeito 

que é feita as oficinas, não contempla aquilo 

que o aluno precisa aprender.” 

Currículo Formação 

Integral 

C1 “Uma educação de qualidade, profissionais 

capacitados.” 

Gestão Escolar Gestão de 

pessoas 

C2 “É o espaço, o espaço é bem crítico de 

tempo integral, que eles adaptaram pro 

tempo integral. Então no começo nós 

tínhamos tendas que não funcionavam... No 

primeiro momento, a ideia foi boa, mas não 

era funcional, no calor era muito quente, no 

frio era muito frio. (...)Então é mais questão 

de espaço mesmo. Não o fator humano, o 

fator físico mesmo. É o fator físico.” 

Gestão Escolar Gestão de 

tempo e 

espaço, texto e 

contexto 

C3 “(...) a gente sente falta da estrutura(...) Essa 

questão da organização, da estruturação, ela 

precisa ser vista com cuidado pro sucesso.” 

Gestão Escolar Gestão de 

Tempo e 

espaço, texto e 

contexto 

C4 “ Eu acredito que com o passar dos anos, 

que vão se fazendo mais escolas de tempo 

integral, eu acredito que o sistema pode vir a 

ficar mais funcional. Não digo que não está 

funcional, mas de forma mais abrangente em 

todos os setores do período integral porque 

na verdade a parte que existe com relação à  

Educação Básica funciona perfeitamente 

porque já tem uma história de gestão, de 

administração, agora em relação às oficinas, 

Gestão Escolar Gestão de 

pessoas 



 

que seriam a parte principal (na verdade, que 

eu acho da Escola de Tempo Integral, o 

horário oposto, que a criança fica na escola) 

é nessa parte que eu acho que tem que ter 

mais incentivo, profissionais com mais 

qualificação para que a comunidade também 

enxergue isso. Porque a comunidade 

consegue enxergar que agora neste 

momento que as ETI na cidade de Mogi das 

Cruzes, não estão funcionando da maneira 

que eles esperavam. Isso atrapalha.” 

 

Análise do quadro 20: 

 O depoimento dos integrantes do núcleo gestor revela uma preocupação com 

os rumos das ETI em Mogi das Cruzes. Segundo eles, o aumento do tempo de 

permanência dos alunos na escola precisa estar pautado numa educação integral e 

de qualidade para todos: 

(D3) “Uma compreensão diferenciada do que esses alunos precisam 
fazer pra aprender, você vai aumentar o tempo o que é muito pouco. 
Então, a perspectiva pra escola de tempo integral é que assim, que 
esse tempo seja enriquecedor, não seja a ampliação da 
mesmice(...)”. 
 

 Basicamente, a perspectiva está pautada na resolução dos desafios descritos 

pelos profissionais em questão anterior.  

 Segundo os diretores, é preciso retomar os objetivos da ETI: 

(D1) Tem... mas... Eu acho que a tendência é ampliar porque é 
interessante politicamente que se amplie, ma eu vejo de que forma 
essa ampliação vai acontecer (?) (...) 
 
(D3) Uma compreensão diferenciada do que esses alunos precisam 
fazer pra aprender, você vai aumentar o tempo o que é muito pouco. 
 
(D4) A gente melhorou muito a condição social do aluno, ele se 
desenvolveu muito mais... mas quando eu falo em conteúdo escolar 
mesmo, eu não vejo grandes avanços em relação a uma escola de 
período parcial. 
 



 

 Os vice-diretores entendem o Programa como sendo bom, mas indicam que é 

preciso aperfeiçoar o trabalho feito pelo município: 

(VD1) Ele é positivo mas acho que poderia ser melhor. Se a gente for 
comparar com os recursos financeiros investidos, toda a demanda de 
pessoal e toda a estrutura que vem por detrás dela, poderia ser 
melhor organizada. 
 
(VD2) O projeto é bom... Os espaços precisam ser melhorados, a 
qualidade desses profissionais para esse contraturno também tem 
que ser melhorada, esses profissionais mais capacitados e tem que 
ter uma linha de diálogo entre a formação básica e o tempo integral. 
 
(VD4) Que mude a estruturação porque do jeito que é feita, as 
oficinas não contempla aquilo que o aluno precisa aprender.  
 
 

Os coordenadores pedagógicos apontam a necessária revisão da estrutura 

física e de pessoal, para a organização do contraturno; 

(C1) Uma educação de qualidade, profissionais capacitados. 
 
(C2) (...) Então é mais questão de espaço mesmo. É o fator físico. 
 
(C3) (...) a gente sente falta da estrutura (...) 
 
(C4) Eu acredito que com o passar dos anos, que vão se fazendo 
mais escolas de tempo integral, eu acredito que o sistema pode vir a 
ficar mais funcional. 
 

Devemos ressaltar a lucidez com que os entrevistados responderam a esta 

questão, principalmente no que tange à questão da estruturação das ETI. Trata-se 

pois de uma inferência pautada pela experiência. Retomamos o exposto por Brito 

(2011, p. 185): 

Assim abordamos neste texto o papel da gestão, considerando sua 
importância vital no êxito ou fracasso de projetos para as 
organizações escolares, inclusive aqueles referentes às necessárias 
reorganizações curriculares para que o processo de ensino e 
aprendizagem se efetive de fato e de direito nas instituições de 
ensino, atendendo, deste modo, à responsabilidade maior da escola: 
a efetividade do processo de ensino e aprendizagem decorrente de 
um currículo pensado para tanto. 

  

 Ressaltamos que esta pergunta está relacionada à próxima de maneira 

indissociável pois, não há perspectiva possível senão aquela pautada pelos 

interesses comuns.  



 

Quadro 21 – Gestão  democrática e participativa 

Questão 7: Como você define o trabalho do 

núcleo gestor das ETI com relação à gestão 

democrática e participativa? 

Categorias de 

Análise 

Subcategorias 

D1 “A gente tenta ao máximo pra que haja a 

participação da comunidade, dos 

professores, de todos os envolvidos dentro 

desse processo. A gente faz as reuniões de 

conselho, chama os pares, faz realmente. 

Pouquíssimos participam. A maioria gosta de 

vir reclamar outros assuntos, mas pra 

participar de uma reunião quando é 

convocado, pra vir, mesmo aqueles que se 

candidatam, muitos não vem, são sempre as 

mesmas pessoas que se interessam, a 

maioria não tá nem aí... Desde que eu tenha 

uma vaga no integral, pouco importa. Não 

mexeu com o meu filho, o que a escola faz 

ou deixa de fazer não importa, por mais que 

a gente tente para que aconteça essa 

participação efetivamente, eu acho que não 

acontece porque as decisões acabam sendo 

tomadas pelo núcleo gestor e com os 

professores que dão as opiniões daquilo que 

vai acontecer. Um ou outro pai participa. É 

muito bom no papel, mas efetivamente não 

acontece.” 

Gestão Escolar Gestão 

democrática e 

participativa 

D3 “A gestão democrática na minha opinião, na 

nossa escola, é consistente, existe. Nós 

temos um mural, recentemente instalado, de 

reuniões do Conselho e da APM, tem as 

datas, tem os nome dos conselheiros. Se a 

comunidade quiser ela vai  lá, ela vê o nome 

dos conselheiros, ela pode levar as questões 

pra eles, para que eles tragam, mas apesar 

Gestão Escolar Gestão 

democrática e 

participativa 



 

disso... 

(...) nós ainda vivemos uma democracia 

ainda desejada e não realizada, sabe?! Os 

espaços são criados as oportunidades são 

criadas, mas a percepção ela não é de quase 

da maioria dos segmentos, mesmo os 

professores, os funcionários...” 

D4 “A gente procura aplicar mas em alguns 

momentos é complicado. A gente tenta 

trabalhar aqui com, por exemplo, o Conselho, 

a APM, mas eu vejo que os próprios 

funcionários aqui não, a comunidade tá 

começando a enxergar essa gestão, está 

mais participativa, mas os próprios 

funcionários às vezes não tão ainda; os 

professores... Deveria ser um processo de 

dentro pra fora, mas vejo que de fora pra 

dentro tá funcionando mais. Eles criticam, 

questionam, querem intervir, mas na hora de 

participar não tem. Então fica assim: o núcleo 

e a comunidade. Eles fazem alguns 

apontamentos, mas não intervenções. Eles 

sabem apontar mas na hora de intervir falta. 

É um grande desafio nesse sentido. É muito 

mais difícil  você contar com a colaboração 

dos pares aqui de dentro  da escola, isso  

como um todo, do que você contar com os 

pais. Hoje, os pais são muito mais abertos. 

Assim: não todos, mas os que vem participar 

vem com muito força de vontade.” 

Gestão Escolar Gestão 

democrática e 

participativa 

 

Gestão de 

pessoas 

VD1 “De início a gente percebe que a gestão 

democrática, no papel, parece muito bonito 

as pessoas acham que sabem, mas na 

verdade não sabem tão bem. Então quando a 

gente propôs algumas soluções para uma 

gestão democrática, alguns dos membros, ou 

Gestão Escolar Gestão 

democrática e 

participativa 

 

Gestão de 

pessoas 



 

um membro ou outro, ainda apresentou certa 

resistência. Então muitas das coisas eles 

ainda não querem reportar à comunidade, 

perguntar à comunidade. Então jogar com 

transparência, conversar a respeito é ainda 

muito complicado. A gente coloca algumas 

coisas pra fazer gestão como portal de 

transparência, algum site, chamar realmente 

os pais para participar, mesmo assim parece 

que em algumas decisões ele querem ser 

bem pré – determinados. É muito difícil 

ainda.” 

VD2 “Todas as decisões da nossa escola são 

partilhadas. A gente tem uma comunidade 

que já foi menos participante, mas 

atualmente tem uma comunidade mais 

participante, então o nosso Conselho de 

Escola e a nossa APM tem uma presença 

boa de pais que vêm, opinam, partilham, 

então a gestão está sempre aberta para 

esses pais, então eles estão sempre vindo na 

escola, dando uma ideia, falando... Nós 

também temos um canal de comunicação 

muito bom com nossos funcionários e 

quando eu coloquei lá o problema da gestão 

das pessoas eu não elenquei a questão da 

comunicação porque há um partilhar, vestir a 

camisa mesmo. Então eu acho que a gestão 

da nossa escola é uma gestão democrática 

sim, embora tenhamos passado por 

mudanças – esse ano mais ainda – mas 

todas as pessoas  que chegaram aqui 

tentaram se adequar a isso porque viram que 

a escola é acolhedora e ninguém toma 

decisão sozinho aqui. Então não adianta 

querer tomar sozinho é tudo partilhado, 

Gestão Escolar Gestão 

democrática e 

participativa 

 

Gestão de 

pessoas 



 

pensado no grupo.” 

VD4 “Então a gestão democrática tem que ter a 

participação de todo mundo, não é Juliana?! 

Quando você forma o Conselho de Escola a 

gente tem que trabalhar a orientação pra 

comunidade: o que é um Conselho de 

Escola, pra que serve um Conselho de 

Escola. O professor não quer vir porque é 

fora do horário dele. Ele não entende que ele 

foi , e tem que se fazer eleição também, 

porque é assim: quem quer ser do conselho 

de escola? Ah fulano quer ser. Sempre é o 

fulano que fala mais que se impõe perante o 

grupo...Só que ele nunca leva a palavra do 

grupo, ele não discute com o grupo o que 

que vai ser discutido...” 

Gestão Escolar Gestão 

democrática e 

participativa 

 

Gestão de 

pessoas 

C1 “Então, nós procuramos ouvir bastante a 

opinião dos profissionais. O tempo é restrito, 

nós temos uma ROTE mensal, agora com a 

troca da empresa, nós vamos ter a primeira 

ROTE mensal com esses profissionais, mas 

nós ouvimos sempre que surge uma 

necessidade da escola, nós sempre 

colocamos isso nas reuniões e sempre 

ouvimos a decisão do grupo. Não é nada 

decidido aqui dentro da sala e colocado pro 

pessoal... É sempre ouvido, funciona.” 

Gestão Escolar Gestão 

democrática e 

participativa 

 

Gestão de 

pessoas 

C2 “Aqui a gente tem um ... a comunidade não 

participa muito de uma gestão de conselho 

de escola de uma APM. A gente tem um total 

de 650 alunos e a gente consegue num 

conselho nem meia dúzia de pais. Então eu 

acho que dificulta isso. Mas a gente trabalha 

dentro de uma gestão democrática o que é 

necessário a gente conversa com essas 

pessoas que se dispõe a participar com a 

Gestão Escolar Gestão 

democrática e 

participativa 

 

 



 

gente aqui na escola. É uma atitude que não 

tem como não ser democrática. A gente 

trabalha de acordo com o que a gente tem, 

com os pais que a gente tem aqui na escola . 

É uma atitude que não tem como não ser 

democrática. Eu penso assim, ne... Mas a 

comunidade aqui é bem difícil, vem muito  

para reclamar, mas para ajudar é muito difícil. 

(Para intervir é complicado. Aponta, mas não 

intervém?) 

Exatamente, então quando você pede por 

favor participe, vamos conversar, vamos ver 

no que vamos melhorar, daí não sai. Pra uma 

escola tão grande o número de pais é tão 

pequeno. 

C3 “Olha, a gestão democrática é na verdade é a 

primeira escola que eu vejo em ter a 

preocupação de realmente envolver a 

comunidade. A gente esbarra aí na resposta 

dessa abertura que se tem. Temos os pais 

aos poucos, eu entrei aqui em 2012,  final de 

2012 eu ingressei e 2013 que eu comecei 

efetivamente a me inteirar da comunidade. 

Eu vejo que aumentou a participação dos 

pais, que o envolvimento deles, a abertura 

até que a gente tem pra que a gente tem 

para acessar esses pais e para que eles 

venham até nós. Ainda é pouco, porque a 

gente gostaria que fosse mais. Mas a gente 

percebe que tá aumentando.” 

Gestão Escolar Gestão 

democrática e 

participativa 

 

 

C4 “Como é que vai ser democrático se não tem 

informação? O cidadão tá lá, sabe uma coisa 

de manhã, não sabe à tarde... Aí isso gera 

uma anti-democracia.” 

Gestão Escolar Gestão 

democrática e 

participativa 

 

Gestão de 

pessoas 



 

 

Gestão 

Administrativa 

 

Análise do Quadro 21: 

A gestão democrática é um princípio estabelecido por Lei, mais 

especificamente, contido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 

seu artigo 3º, Inciso VIII e, também expresso na Constituição Federal (artigo 206, 

Inciso VI). 

Os gestores entrevistados têm a compreensão do que é gestão democrática 

mas, num geral afirmam ser difícil concretizá-la na escola, devido à não participação 

efetiva da comunidade na vida escolar: 

A participação constitui uma forma significativa de, ao promover 
maior aproximação entre os membros da escola, reduzir 
desigualdades entre eles. Portanto, a participação está centrada na 
busca de formas mais democráticas de promover a gestão de uma 
unidade social. As oportunidades de participação se justificam e se 
explicam, em decorrência, como uma íntima interação entre direitos e 
deveres, marcados pela responsabilidade social e valores 
compartilhados e o esforço conjunto para a realização de objetivos 
educacionais. (LÜCK, 2009, p.71) 

 

 Portanto, quando um gestor afirma que “ (...) nós ainda vivemos uma 

democracia ainda desejada e não realizada (...) Os espaços são criados, as 

oportunidades são criadas, mas a percepção ela não é de quase da maioria dos 

segmentos (...)” (D3), adentramos à uma questão de gestão escolar, que perpassa a 

administrativa. O núcleo gestor assume também a dimensão formativa dos atores 

escolares a fim de que efetive-se a participação da comunidade nos órgãos 

colegiados da escola, mas também em outras distintas:  

(...) cabe destacar que a realização da gestão democrática, mediante 
a participação de membros da comunidade escolar, se expressa para 
além da participação nos órgãos colegiados, pois ela pode dar-se a 
partir de um leque variado de possibilidades e em inúmeras 
atividades cotidianas do fazer pedagógico da escola. (LÜCK, 2009, p. 
75) 

 



 

 Dentre os diretores de escola, há a alusão à necessária participação como 

algo que deveria ser inerente à comunidade escolar e que de fato não é: 

 

(D1) (...) A maioria gosta de vir reclamar outros assuntos, mas pra 
participar de uma reunião quando é convocado, pra vir, mesmo 
aqueles que se candidatam, muitos não vêm. 
 
(D3) (...) nós ainda vivemos uma democracia ainda desejada e não 
realizada, sabe?! Os espaços são criados, as oportunidades são 
criadas, mas a percepção ela não é de quase da maioria dos 
segmentos, mesmo os professores, os funcionários... 
 
(D4) (...) Eles sabem apontar, mas na hora de intervir, falta. 

 

 Os vice-diretores, destacam a questão da participação como preponderante à 

gestão democrática: 

(VD1) De início a gente percebe que a gestão democrática, no papel, 
parece muito bonito as pessoas acham que sabem, mas na verdade 
não sabem tão bem. Então quando a gente propôs algumas soluções 
para uma gestão democrática, alguns dos membros, ou um membro 
ou outro, ainda apresentou certa resistência. 
 
(VD2) Todas as decisões da nossa escola são partilhadas (...) 
 
(VD4) Então, a gestão democrática tem que ter a participação de 
todo mundo (...) 

 

Os coordenadores pedagógicos, enfatizam a mesma questão, da importância 

da participação nas tomadas de decisão: 

(C1) Então, nós procuramos ouvir bastante a opinião dos 
profissionais (...) 
 
(C2) (...) o que é necessário a gente conversa com essas pessoas 
que se dispões a participar com a gente aqui na escola. 
 
(C3) (...) Eu vejo que aumentou a participação dos pais, que o 
envolvimento deles, a abertura até que a gente tem pra que a gente 
tem pra acessar esses pais e para que eles venham até nós. Ainda é 
pouco, porque a gente gostaria que fosse mais. 
 

Por oportuno, destacamos as iniciativas dos gestores para que tal 

participação aconteça: 



 

(D3) (...) Nós temos um mural, recentemente instalado, de reuniões 
do Conselho e da APM, tem as datas, tem os nomes dos 
conselheiros. Se a comunidade quiser ela vai lá, ela vê o nome dos 
conselheiros, ela pode levar as questões para eles, para que eles 
tragam (...) 
 
(VD1) (...) A gente coloca algumas coisas pra fazer gestão como 
portal de transparência, algum site (...) 
 
(C1) Então, nós procuramos ouvir bastante a opinião dos 
profissionais. (...) Não é nada decidido aqui dentro da sala e 
colocado pro pessoal... É sempre ouvido, funciona. 

 

 Entendemos que a questão da gestão democrática, alinhava  todo o trabalho 

do núcleo gestor nas ETI, desta maneira, propomos a análise deste assunto no 

próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V – ANALISAR PARA COMPREENDER: DISCUSSÃO DOS RESULTADOS, 

CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

5.1. Discussão dos resultados 

 A pesquisa com o Núcleo Gestor das Escolas de Tempo Integral, de Ensino 

Fundamental, da rede municipal de Mogi das Cruzes – SP, demonstrou que o olhar 

destes profissionais sobre o currículo dessas escolas, bem como, os desafios 

impostos pela prática cotidiana e as perspectivas acerca da proposta da ampliação 

da jornada escolar ancoram-se na intenção da formação integral dos alunos.  

 Verificamos que o perfil dos entrevistados revela que trata-se de um grupo 

com experiência significativa na carreira do Magistério e portanto, não houve 

alegação de falta de experiência ou desinformação.  

 Com relação ao currículo das ETI, percebemos que o núcleo gestor preocupa-

se em unir os tempos escolares: turno e contraturno. Há o entendimento de que é 

preciso fazer com que turno e contraturno dialoguem entre si. Todavia, expressam 

como maior entrave para que isso aconteça três fatores: o tempo, o espaço e a 

gestão de pessoal. 

 Tempo e espaço, parecem, a princípio, equacionalizarem a maior dificuldade 

dos gestores. Se por um lado, a relação entre tempo remete à cronologia, por outro 

associa-se à (des) organização dos espaços. A logística demandada para a 

organização da escola, principalmente, no que diz respeito à efetivação das oficinas 

no contraturno, exige uma sobrecarga de tarefas que esgotam, na maioria das 

vezes, o tempo para se tratar de questões pedagógicas. 

 Fica explícita também a questão da dificuldade que os gestores possuem em 

articular a dinâmica do contraturno que revela-se, a nosso ver, como desafio maior 

dentre diretores, coordenadores e vice-diretores. Cada qual, em suas tarefas 

específicas, justificam seus afazeres com tarefas relacionadas ao contraturno. Há 

pouca menção à demanda do turno. Em específico os coordenadores pedagógicos, 

afirmam que assumem o papel de formadores dos estagiários das Oficinas do 

Saber, todavia, não mencionam o seu papel enquanto formadores dos professores 



 

da escola, por exemplo. Contudo, não acreditamos que a formação para os 

professores (do turno) deixe de acontecer; apenas, fica relegada a um segundo 

plano, mediante a árdua tarefa de formar profissionais despreparados como no caso 

dos estagiários de Pedagogia.  

 É importante ressaltar que não há uma interpretação negativa da equipe 

gestora em relação às ETI; há a intenção de transposição da realidade vivida nas 

ETI, observada a necessária integralidade entre aquilo que hoje está dividido – 

tempo e espaço – como forma de corroborar para a formação integral dos alunos.  

 A “gestão de pessoas” está associada ao despreparo e descompromisso dos 

profissionais que hoje fazem parte do quadro de colaboradores da escola, segundo 

os entrevistados. 

 Observamos que os relatos estão associados à atuação dos “cuidadores”, 

que em sua maioria, quando da sua admissão, não são informadas sobre a sua 

necessária atuação com crianças, nas escolas. Tal desinformação está 

acompanhada também da falta de formação em serviço como subsídio para a 

melhoria do desempenho desses profissionais frente às demandas exigidas pelo 

cargo.  

 É importante ressaltar que as oficinas internas ou externas à escola, são 

acompanhadas por esses profissionais, os cuidadores. Isso implica portanto, numa 

formação ampla e diversificada, que trate não somente do posicionamento destes 

profissionais frente a situações internas na escola, mas que envolva outras que 

podem acontecer em ambiente externo como necessária atuação frente a um 

acidente de trânsito, primeiros socorros, etc. A atuação desses profissionais é 

complexa e requer uma formação que aborde vários aspectos: humanos, de 

segurança, de liderança, etc. 

 Chamar os tempos de turno e contraturno, reafirma a ideia de um currículo 

estanque e desconexo. A não obrigatoriedade de frequência dos alunos ao 

contraturno, enfatiza, a nosso ver, ainda mais essa questão. As oficinas são tratadas 

como um complemento ao tempo e não como uma necessária contribuição à 

formação dos alunos.  Isto fica evidente à medida em que percebemos as 

implicações relatadas pelos integrantes do núcleo gestor com relação à gestão dos 



 

tempos, espaços, textos e contextos; subcategoria esta da Gestão Escolar, implícita 

e explícita em quase todas as respostas. 

 A declarada não participação da comunidade escolar nas ações da escola 

remete-nos à discussão do princípio essencial da ETI: da gestão democrática.  

 Ficou sublinhado que o núcleo gestor busca atuar de maneira democrática e 

participativa, todavia, tal participação resulta, muitas vezes infrutífera ou insuficiente. 

 A manifestação de que essa participação se dá por meio dos colegiados é 

evidente nos depoimentos dos entrevistados.  

 Notoriamente, a articulação para que essa participação tome maior vulto 

pareceu-nos ainda estar num estágio inicial. Criam-se mecanismos de divulgação 

mas não efetivamente de  participação. É cobrado o envolvimento da comunidade 

escolar, mas  não ficam explícitas, de maneira pontual,  as ações do Núcleo Gestor, 

frente à tal necessidade.  

A implementação de um programa como o das ETI, pressupõe a mobilização 

e organização das pessoas fator este que exige, como principal característa, a  

liderança do núcleo gestor. 

Compreendemos a liderança frente às questões profissionais, é inata e 

também adquirida, pelo empenho em exercitá-la (LÜCK, 2009, p.77), porém não 

houve menção do núcleo gestor acerca de uma  formação em serviço, pautada para 

essa temática. Na contramão, tivemos relatos dos gestores, da sobrecarga de 

trabalho que vêm tendo e, por conseguinte, questionamo-nos se não seria a falta de 

formação em serviço um dos fatores contribuintes para tal situação. 

 Quando nos referimos à formação, não estamos necessariamente tratando 

da formação acadêmica dos integrantes do núcleo gestor – inclusive, porque dentre 

os entrevistados não há profissionais desqualificados – mas sim, à formação em 

serviço, dirigida e dialogada, de maneira a atender às necessidades desse grupo de 

educadores. 

Como último aspecto, mediante as entrevistas concedidas, parece-nos que a 

institucionalização das ETI no município aconteceu de maneira a resguardar os 

direitos por uma infância justa e digna, na escola; todavia, a implementação do 



 

Programa  foi discutida apenas em sua fase inicial, deixando de ser revista 

continuamente, quer seja de maneira coletiva ou individualmente, respeitando-se as 

especificidades de cada unidade escolar.  

 

5.2. Considerações finais 

  

 A Escola de Tempo Integral, de Ensino Fundamental de Mogi das Cruzes, 

tem sua criação no século XXI e, portanto, carrega consigo uma intencionalidade 

inerente à época: receber crianças para uma necessária ampliação da jornada 

escolar. Em resposta ao nosso problema de pesquisa, pudemos coletar as reflexões  

e ações propostas pelo núcleo gestor frente às questões curriculares relativas às 

ETI.  

A necessidade pela ampliação da jornada escolar pauta-se por três situações 

reconhecidas. A primeira está relacionada à condição de vulnerabilidade social das 

crianças, nos bairros onde foram instituídas as ETI. A segunda está relacionada à 

estrutura econômica e familiar: os pais precisam que seus filhos estejam na escola 

para que eles possam trabalhar, gerar renda tanto no mercado formal quanto no 

informal. A terceira e não menos importante relaciona-se ao desejo que os pais têm 

de que seus filhos estejam em contato com novas aprendizagens. 

 Subjaz a essas intenções, a questão pedagógica, que amplia-se à medida 

que cresce a consciência do direito a mais tempo de escola e, portanto, a uma 

formação mais completa, humana, integral. Oportuno considerarmos que o currículo 

escolar entrelaça-se às situações acima descritas e é moldado de maneira à atender 

às necessidades, numa dinâmica complexa e interessante entre causa e efeito, 

sendo as situações a causa e o efeito, o currículo. 

 Tal currículo emerge da correlação entre tempos e espaços e por este 

movimento interativo, justificamos nossa abordagem ao longo do trabalho, na fase 

definida por Sacristán (2000) como a do currículo em ação, pois buscamos na 

prática compreender as intenções e a realidade. 



 

 Todo movimento da escola, tanto no que tange ao pedagógico, quanto no 

relacionado ao administrativo constitui-se pois no currículo das ETI. 

 Foi assim que definimos como sujeitos de nossa pesquisa os integrantes do 

núcleo gestor das ETI: diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico. Acreditamos 

que para a institucionalização de um programa é imprescindível a articulação dos 

gestores educadores para uma reorganização curricular. Nossa questão principal 

desdobrou-se em outra, cujo cerne estava nos desafios do núcleo gestor nesta 

proposta de escola, face a questões relativas a tempos, espaços, textos e contextos. 

 A pesquisa bibliográfica reforçou o entendimento de que uma Escola de 

Tempo Integral garantiria não somente a ampliação do tempo de permanência dos 

alunos, mas também zelaria pela qualidade desse tempo. E mais, a ETI seria, assim, 

a materialização da possibilidade de estender aprendizagens, de maneira a 

colaborar com a formação dos alunos.   

 Em resposta à nossas hipóteses, constatamos que, em Mogi das Cruzes,  

existe a preocupação com a formação integral dos alunos todavia, segundo os 

sujeitos pesquisados, para que isso aconteça é preciso mais do que atividades 

diferenciadas em horário estendido; seria importante uma articulação entre turno e 

contraturno, e que a escola fosse lócus de oportunidades educativas, não somente 

em seu interior, mas para além dos muros escolares. Para tal, resumem como 

desafio para o exercício de suas funções a questão do tempo, do espaço e da 

gestão. Cremos ainda que, nossa pesquisa atingiu os objetivos propostos, conforme 

descreveremos a seguir 

 Em análise aos aspectos legais e organizacionais das ETI, bem como após a 

aplicação do questionário e da entrevista aos sujeitos de nossa pesquisa, 

entendemos que o Programa adentrou às escolas e apropriou-se de sua identidade. 

Salvo àquelas que já foram construídas para essa finalidade, todas as outras, 

tiveram que se moldar ao novo, por uma  necessidade apontada pela Secretaria 

Municipal de Educação, numa decisão externa à sua participação, instituída como 

política pública, sem que contudo fosse realizado um estudo sobre as necessidades 

específicas de cada comunidade escolar.  . 



 

 Ainda que tal decisão tenha um nobre objetivo, iniciou-se aí a 

desestabilização do clima organizacional: espaços antes entendidos como 

satisfatórios foram tomados por tendas e divisórias; alteração na dinâmica escolar 

no que se refere ao tempo; aumento do número de alunos atendidos por período;  

chegada de profissionais despreparados à escola e a dificuldade em articular todas 

essas questões de maneira integrada e participativa.  

Curiosamente, mesmo na escola que foi construída para a finalidade do 

tempo integral, os gestores denunciam parte dos problemas enfrentados pelos 

demais e focam na questão do despreparo dos profissionais e a articulação entre 

turno e contraturno de maneira integrada. 

Percebemos que o clima organizacional, pela fala dos entrevistados, denuncia 

que, não raro,  os gestores estão caminhando em círculos e precisam de 

respostas/soluções para seus problemas cotidianos. Falta diálogo para que tais 

problemas possam ter solução, falta discernimento sobre questões organizacionais e 

falta apoio da SME.  

Parece-nos que o entendimento e a prática de duas concepções amenizariam 

os problemas por eles elencados e contribuiriam para uma perspectiva mais otimista 

acerca das ETI: liderança e gestão democrática. Trataremos todavia, da liderança, 

como algo intrínseco à gestão democrática, fruto do exercício da participação. 

 Os gestores reconhecem a necessidade de uma gestão democrática, todavia, 

em seus depoimentos denotam preocupação com a questão, afirmando que a 

comunidade escolar não participa da maneira como deveria. 

 O envolvimento da comunidade está relacionado a um ambiente propício para 

a orientação dessa participação que envolve  não somente a gestão colegiada por 

meio do Conselho de Escola e APM, mas também a partilha das atividades 

cotidianas do fazer pedagógico da escola. A liderança ancora-se na capacidade de 

influenciar a atuação de pessoas (LÜCK, 2009), para a efetivação de objetivos 

educacionais.  

Entendemos que liderança para o trabalho requer orientação e, para tal, exige 

formação específica. Atender aos pré-requisitos da Lei Municipal Complementar 

30/2004 para a designação no cargo de diretor de escola ou na função de 



 

coordenador pedagógico está atrelado à experiência profissional, em anos. É 

preciso que mais do que experiência em tempo, os profissionais integrantes do 

núcleo gestor recebam formação adequada e continuada à função/cargo que 

exercem. Esta formação teria o foco na competência de liderar e compartilhar 

liderança, tanto na comunidade interna como externa, orientada por uma visão de 

conjunto do trabalho educacional e do funcionamento da escola no enfrentamento 

de desafios (LÜCK 2009). Especificamente, entendemos, que a formação 

contemplaria o relacionamento pessoal, a comunicação, liderança ( poder e valores), 

a gestão em todos os seus aspectos pedagógicos e administrativos (como a 

financeira e gestão de pessoas). 

 Da mesma maneira, os demais profissionais que atuam nas ETI necessitam 

de formação específica para a atuação nessa proposta de escola. 

 Salutar ressaltar que a participação dos gestores nas questões das ETI é 

bastante limitada. Os depoimentos indicam que falta discussão entre SME e 

gestores  acerca das reais necessidades e problemas das ETI. Tal fato denuncia 

uma política pública direcionada e talvez não mais eficaz devido à ausência da 

participação da liderança local nas decisões conjuntas.  

 Ademais, entendemos que o PETI no município de Mogi das Cruzes está 

ainda em sua fase inicial e tem como marca principal o atendimento dos alunos por 

um período de nove horas diárias, cujo foco alterna-se entre a escola e o seu 

entorno, o que propicia possibilidades de múltiplas vivências e aprendizagens. Tais 

possibilidades são imensuráveis, mas serão de fato valiosas, em nosso 

entendimento, quanto mais forem associadas aos interesses do aluno e contribuírem 

para o processo de ensino e aprendizagem, para o enriquecimento de sua formação 

enquanto pessoa e cidadão.  

 O olhar do núcleo gestor sobre o currículo das ETI elenca não somente os 

desafios e perspectivas do grupo de educadores entrevistados, mas demonstra o 

entendimento e o compromisso com que tais profissionais dedicam-se à Educação.  

Tal postura denota a seriedade com que estes educadores conduzem o próprio 

trabalho nas escolas e acreditamos que dentro das possibilidades, cada qual, exerce 

sua função da melhor maneira. Essa dedicação reflete-se de alguma maneira no 

currículo escolar e na formação das crianças. 



 

 A questão da função da ETI, estará pois, explícita no currículo e na atuação 

dos gestores que enquanto líderes, articularão ações e esforços em prol de objetivos 

comuns. Para tal, propomos a formação continuada em serviço do núcleo gestor das 

ETI e de todos os demais profissionais que a constituem.  

 Sugerimos que a ETI, uma vez instituída como política pública, seja discutida 

em todas as esferas: civil, administrativa, pedagógica, etc. Faz-se necessária a 

participação de todos os segmentos que a envolvem nas tomadas de decisão.  Que 

o currículo prescrito e o vivido sejam a base das discussões para que turno e 

contraturno integrem-se e ajustem-se às necessidades específicas, locais, de cada 

escola e comunidade.  

 Também indicamos o necessário acompanhamento das ETI por meio de 

avaliações para a constante reflexão acerca do andamento do Programa. Tais 

avaliações podem ocorrer de maneira sistemática – e aí, indicaríamos a avaliação 

de egressos – ou de maneira dinâmica e dialogada, instituindo-se comitês para tal 

finalidade. Sugestões estas para contribuir com o debate em torno deste tema que 

nos é tão caro.  

 Assim, esperamos por meio deste trabalho de pesquisa contribuir com o 

debate acerca das ETI, uma vez que entendemos que o município, nos próximos 

anos, ampliará o atendimento em tempo integral, conforme meta 6 estabelecida no 

Plano Nacional de Educação que encontra-se me vigência.  

 Entendemos que esta pesquisa representa um olhar do núcleo gestor, num 

recorte de tempo, da inicialização do programa em 2009 até o ano de 2013, porém 

muitos outros podem ser feitos, em prol da reflexão e melhoria dos serviços 

prestados aos munícipes, familiares e alunos das ETI de Ensino Fundamental, da 

rede municipal de Mogi das Cruzes.  
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APÊNDICES 
 

Apêndice A – Folha de Rosto para pesquisa envolvendo seres humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido entregue a todos os 

sujeitos pesquisados 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pontifícia Universidade Católica De São Paulo-PUC-SP 

Programa De Pós-Graduação em Educação: Currículo 

 

 

Título do Projeto de Pesquisa:  ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, CURRÍCULO E 

NÚCLEO GESTOR: PERCEPÇÕES, DESAFIOS E PERSPECTIVAS. Reflexões acerca da 

escola de tempo integral, de ensino fundamental, em Mogi das Cruzes – SP, no período de 

2009 a 2013. 

Pesquisador (a) responsável:  Juliana de Paula Guedes de Melo Santos 

Local da coleta de dados: Escola de Tempo Integral, de Ensino Fundamental, de Mogi das 

Cruzes - SP 

 

Prezado(a) Senhor(a): 

 

Você está sendo convidado(a) a responder às perguntas deste questionário de forma 

totalmente voluntária. 

Antes de concordar em participar desta pesquisa e responder este questionário, é muito 

importante que você compreenda as informações e instruções contidas neste documento. 

A pesquisadora deverá responder todas as suas dúvidas antes que você se decida a 

participar. 

Você tem direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma 

penalidade. 

 

Objetivo do estudo: identificar na percepção dos membros do núcleo gestor questões 

relacionadas ao currículo prescrito e ao currículo vivido, isto posto considerando-se tempos, 

espaços, texto e contexto. 

 



 

Procedimentos: sua participação nesta pesquisa consistirá no preenchimento do 

questionário e participar da entrevista. 

 

Benefícios: O provável benefício será a reflexão sobre suas concepções, perspectivas e 

desafios enquanto integrante do núcleo gestor das Escolas de Tempo Integral, de Ensino 

Fundamental, do Sistema Municipal de Educação do município de Mogi das Cruzes – SP. 

 

Sigilo: As informações fornecidas por você serão confidenciais e de conhecimento apenas 

da pesquisadora responsável. Os sujeitos da pesquisa e instituição não serão identificados 

em nenhum momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados em 

qualquer forma. 

 

São Paulo, 20 de agosto de 2014. 

 

Assinatura do Sujeito da pesquisa: ______________________________________ 

      (Nome e CPF) 

 

Testemunha: 

 

Testemunha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apêndice C – Questionário para Diretor de Escola 

Questionário – Diretor de Escola 

 

INTRODUÇÃO 

Sou aluna do curso de Mestrado em Educação: Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. 

Desenvolvo um trabalho de pesquisa sobre a Escola de Tempo Integral da Rede Municipal de Mogi 

das Cruzes, no período compreendido entre 2009 e 2013,  e por este motivo gostaria de contar com 

sua participação. 

Caso concorde em participar deste trabalho de pesquisa, esclareço que fica garantido o total 

anonimato dos profissionais entrevistados, bem como das instituições por ventura mencionadas. 

Desde já agradeço, 

 

Juliana de Paula Guedes de Melo Santos 

 

1. Dados Pessoais 

Idade: ____________________   Sexo: ___________________ 

Tempo no magistério (anos):_______ Tempo na rede municipal (anos): ___________ 

Tempo de direção na rede municipal (anos) : ____________ 

Tempo de direção na Escola de Tempo Integral (anos): _______________ 

2. Formação (assinale quantas opções forem necessárias) 

(   ) Magistério 

(   ) Ensino Superior (Pedagogia) 

(   ) Ensino Superior (Outras Licenciaturas) 

(   ) Pós-graduação (lato-sensu) 

(   ) Pós-graduação (strictu sensu) 

 

3. Como você analisa a função do diretor na Escola de Tempo Integral de Ensino Fundamental, 

da rede municipal de Mogi das Cruzes? 



 

Apêndice D – Questionário para  Vice – Diretor de escola 

Questionário – Vice-Diretor 

 

INTRODUÇÃO 

Sou aluna do curso de Mestrado em Educação: Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. 

Desenvolvo um trabalho de pesquisa sobre a Escola de Tempo Integral da Rede Municipal de Mogi 

das Cruzes, no período compreendido entre 2009 e 2013,  e por este motivo gostaria de contar com 

sua participação. 

Caso concorde em participar deste trabalho de pesquisa, esclareço que fica garantido o total 

anonimato dos profissionais entrevistados, bem como das instituições por ventura mencionadas. 

Desde já agradeço, 

 

Juliana de Paula Guedes de Melo Santos 

 

1. Dados Pessoais 

Idade: ____________________   Sexo: ___________________ 

Tempo no magistério (anos):_______ Tempo na rede municipal (anos): ___________ 

Tempo de vice-direção em escolas da rede municipal (anos): _____________ 

Tempo de vice-direção na  Escola de Tempo Integral (anos): _______________ 

2. Formação (assinale quantas opções forem necessárias) 

(   ) Magistério 

(   ) Ensino Superior (Pedagogia) 

(   ) Ensino Superior (Outras Licenciaturas) 

(   ) Pós-graduação (lato-sensu) 

(   ) Pós-graduação (strictu sensu) 

 

3. Como você analisa a função do vice-diretor na Escola de Tempo Integral de Ensino 

Fundamental, da rede municipal de Mogi das Cruzes? 



 

Apêndice E – Questionário para Coordenador Pedagógico 

Questionário – Coordenador Pedagógico 

INTRODUÇÃO 

Sou aluna do curso de Mestrado em Educação: Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. 

Desenvolvo um trabalho de pesquisa sobre a Escola de Tempo Integral da Rede Municipal de Mogi 

das Cruzes, no período compreendido entre 2009 e 2013,  e por este motivo gostaria de contar com 

sua participação. 

Caso concorde em participar deste trabalho de pesquisa, esclareço que fica garantido o total 

anonimato dos profissionais entrevistados, bem como das instituições por ventura mencionadas. 

Desde já agradeço, 

 

Juliana de Paula Guedes de Melo Santos 

 

1. Dados Pessoais 

Idade: ____________________   Sexo: ___________________ 

Tempo no magistério (anos):_______ Tempo na rede municipal (anos): ___________ 

Tempo de coordenação na Escola de Tempo Integral (anos): _______________ 

 

2. Formação (assinale quantas opções forem necessárias) 

(   ) Magistério 

(   ) Ensino Superior (Pedagogia) 

(   ) Ensino Superior (Outras Licenciaturas) 

(   ) Pós-graduação (lato-sensu) 

(   ) Pós-graduação (strictu sensu) 

 

3. Como você analisa a função do coordenador pedagógico na Escola de Tempo Integral de 

Ensino Fundamental, da rede municipal de Mogi das Cruzes? 

 



 

Apêndice F – Roteiro para Entrevista 

 

Questões: 

 

1. Como você entende o currículo das ETI de Mogi das Cruzes? 

2. Qual o desafio para o exercício da sua função na ETI? 

3. Qual a sua perspectiva quanto às ETI de Mogi das Cruzes? 

4. Como acontece a  gestão democrática na ETI?  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXOS 
 
Anexo A – Quadros de Escola das unidades pesquisadas 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


