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RESUMO 

O presente estudo analisa a proposta de implantação, iniciada em 2007, da escola de tempo 
integral da rede pública municipal de São José dos Campos – SP, mediante avaliação do 
trabalho realizado em uma das suas unidades escolares, a Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Jacyra Vieira Baracho, que aderiu à proposta em 2009. Valendo-se de três 
instrumentos básicos para o levantamento das informações: análise documental, entrevistas 
e observações, o estudo procurou investigar em que medida a proposta curricular de uma 
escola de jornada ampliada atende à formação dos educandos e às necessidades da 
comunidade em que se insere. O ponto de partida da pesquisa foi o contexto político e a 
realidade da educação e da escola. Os resultados do estudo demonstraram que a escola 
pública de tempo integral só poderá ser universalizada com o enfrentamento das questões 
mais elementares do sistema de ensino, que estão por serem resolvidas, tais como as 
condições físicas e materiais das escolas, salários dignos para os professores e formação 
profissional.  
 

Palavras - chave: Escola de tempo integral. Participação da comunidade. Qualidade da escola 
pública. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study examines the full-time school implementation proposal started in 2007 by the 
Public Schools of São José dos Campos - SP. The Jacyra Vieira Baracho Elementary 
School follows this proposal since 2009 and was chosen as a case study. 
The goal is to measure the impact of the full-time school on both students and the related 
community needs using the following tools: documental analysis, interviews and on-site 
observations. The research starting points are the political context and the education and 
the school realities.The results show that the following aspects need improvements in 
order to facilitate the full-time public schools implementation: school structure and didatic 
materials, teacher salaries and teacher trainings. 

Keywords: Full-time schools. Community involvement. Quality of public schools. 
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TEMA 
 

 A implantação da Escola em Tempo Integral na unidade escolar municipal 

Emef Professora Jacyra Vieira Baracho como resultado daquilo que já foi criado e 

construído na escola e na rede municipal de ensino de São José dos Campos, com a 

participação dos educadores e principalmente o atendimento à formação de alunos e às 

necessidades da comunidade. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A Pesquisa que deu origem a este trabalho analisou as ações empreendidas pelo 

poder público municipal, no que se refere ao projeto de ampliação da jornada escolar dos 

alunos, implantado em 2007 na Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos. Partiu 

do estudo da legislação educacional existente no Brasil, fazendo uma incursão histórica 

referente ao quando e ao como a Educação Integral ocorreu no país, bem como no que 

tange à concepção e aos princípios que norteiam a Escola de Tempo Integral. Por meio de 

análise documental, de entrevistas e de observações in loco foram levantadas informações a 

respeito da unidade escolar pesquisada, visando a investigar em que medida a proposta 

curricular de uma escola de jornada ampliada vem atender a formação de educandos e a 

necessidade da comunidade.  

O objetivo deste trabalho foi investigar as articulações que ocorrem entre 

professores e comunidade na proposta curricular desenvolvida pela Escola de Tempo 

Integral da Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos, o que possibilitou 

reflexões sobre o tema proposto - Escola de Tempo Integral ou de jornada ampliada, seu 

currículo e as referidas articulações. Foram pesquisados ainda quais estudos têm sido feitos 

para essa implantação, de forma que venha a atender à formação de educandos e à 

necessidade da comunidade. 

Criar uma escola de tempo integral não significa manter os alunos por dois 

períodos enclausurados em sala de aula, tendo acesso apenas a conteúdos didáticos. Ela 

deve ser pautada em uma proposta multi e interdisciplinar que ofereça ao indivíduo 

condições necessárias para seu completo desenvolvimento. 
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No currículo da Escola de Tempo Integral devem ser incluídas atividades 

diversificadas e dirigidas, realizadas em outros tipos de espaços de aprendizagem, além do 

ensino em sala de aula. Essas atividades visam ao aprimoramento intelectual e cultural dos 

alunos, sendo benéficas também ao corpo e à saúde por trabalharem seus aspectos motor, 

afetivo e cognitivo.  

Dessa forma, o estudo procura contribuir para a ampla discussão do tema, em 

busca de possibilidades de soluções, através de uma educação participativa. 

Na busca de oferecer uma escola de qualidade para todos, seja no âmbito 

municipal ou estadual, tem-se fomentado o resgate de experiências de organização do 

ensino fundamental, propondo-se outros “tempos pedagógicos” nas escolas públicas, de 

forma a superar o modelo tradicional, aumentando o período de permanência das crianças 

em salas de aulas. É o caso da escola pública em tempo integral, objeto desta investigação 

que se localiza no município de São José dos Campos- SP. 

Diante da divulgação do projeto da Jornada Ampliada pelas autoridades oficiais, 

a proposta me causou certa preocupação, uma vez que até então acreditava que cada 

sistema devesse criar sua forma e seus acordos, juntamente com a sua comunidade escolar, 

buscando fortalecer uma gestão comunitária e democrática.  

A partir dessas considerações, muitas interrogações consolidaram-se durante 

meu exercício como supervisora de ensino, instigando-me a buscar conhecer e avaliar a 

forma como estava sendo implementada a ampliação da jornada escolar na rede de Ensino 

Fundamental do município de São José dos Campos, bem como analisar a perspectiva dos 

diferentes atores envolvidos no contexto escolar. Além disso, interessava-me conhecer e 

discutir com os vários integrantes da comunidade escolar os mecanismos de que a escola 

dispõe, ou não, para adaptar-se à mudança da política educacional, do ponto de vista da 

organização do trabalho pedagógico.  

Para concretizar essa proposta de trabalho, deparou-se com a impossibilidade de 

realizar uma investigação que pudesse abranger todas as 41 unidades escolares municipais, 

principalmente pelo curto espaço de tempo que delimita a pesquisa de mestrado. Em 

função dessa dificuldade, optou-se por investigar uma escola pública de ensino 

fundamental do 1º ao 9º ano – Emef. Profa. Jacyra Vieira Baracho, escolhida por ser uma 
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escola central e reconhecida pela comunidade por sua história de ofertar um ensino de 

qualidade.  

Dessa forma, foi priorizado o estudo de uma realidade particular, entendendo 

que nela se manifestam os mesmos elementos que perpassam as demais escolas, permitindo 

a reflexão da prática educativa e do discurso da escola em tempo integral, numa busca “de 

saber ver mais do que o óbvio, o aparente”, como enfatiza André (2005, p. 40).  

Assim, a proposta de trabalho apresentada insere-se em uma abordagem 

qualitativa, sob a configuração de estudo de uma realidade escolar. Esta opção ocorre por 

se acreditar que é o pressuposto metodológico que melhor atende à análise do fenômeno – 

escola de tempo integral – em toda a sua complexidade, e pelas possibilidades de 

conhecimento que proporciona, por meio das relações dialógicas entre investigador e 

objeto investigado.  

Foram estudadas as relações que se estabelecem entre a proposta contida nos 

documentos oficiais, a literatura consultada, o trabalho observado no cotidiano escolar e a 

percepção dos vários atores envolvidos no contexto escolar. Esse estudo visava a articular 

uma reflexão entre teoria e prática, de maneira a perceber o movimento, as contradições e 

os conflitos manifestados nessa experiência educacional. Com base em uma análise 

histórico-social, o estudo pretendia ainda compreender as relações dos diferentes 

elementos, bem como desvelar as contradições presentes no contexto de uma escola pública 

municipal de tempo integral. 

Para tanto, a observação da realidade foi ponto de partida para o trabalho, por 

permitir concebê-la como uma construção social. Tal visão pode ser relativizada frente aos 

demais elementos elencados, ou seja, a visão oficial contida nos documentos e na literatura 

e, posteriormente, frente à avaliação e percepção dos diferentes atores envolvidos direta e 

indiretamente no processo.  

A visão dos diferentes interlocutores da escola foi altamente relevante para 

trazer ao plano do conhecimento a dialética do real. Isso sugere, segundo Frigotto (1999, p. 

79), superar as primeiras impressões, as representações fenomênicas destes fatos empíricos 

e ascender a seu âmago, para que se possa ter um ponto de chegada, o concreto pensado.  
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O período de observações que se estendeu por aproximadamente quatro meses, 

foi primordial para a construção deste trabalho, tendo permitido estabelecer laços de 

confiança e seriedade, princípios fundamentais para a pesquisa.  

Simultaneamente a essa etapa, foi realizado um inventário da produção literária 

e dos documentos oficiais sobre o assunto, a fim de construir o suporte teórico e legal para 

a fundamentação do trabalho.  Por fim, foi organizada a elaboração do roteiro das 

entrevistas semi-estruturadas, realizadas com os professores, equipe pedagógica, direção, 

alunos e pais. O uso desse tipo de entrevista justifica-se pela intenção de investigar em 

profundidade o modo como cada um dos sujeitos envolvidos percebe e significa a 

realidade. E, ainda, oferece informações consistentes de modo a permitir descrever e 

compreender a lógica implícita ou não, que permeia as relações que se estabelecem no 

interior do espaço escolar.  

Por outro lado, o roteiro utilizado para as entrevistas com os diferentes 

interlocutores da escola, possibilitou a ampliação da relação dialógica entre colaboradores e 

pesquisadora. Contribuiu de forma efetiva para a coleta de informações, além de uma maior 

flexibilidade da estrutura dos dados, na medida em que se avançava na pesquisa de campo, 

conforme Triviños (987). As entrevistas foram submetidas à aprovação dos respectivos 

entrevistados, mediante o recolhimento de autorização para uso na pesquisa, conforme 

orienta André (2005), bem como passaram e foram aprovadas pelo Comitê de Ética da 

Instituição à qual se apresenta este estudo. 

Neste trabalho foram definidas quatro linhas de pesquisa a serem seguidas, a 

saber: o conceito de escola de tempo integral e seu histórico; o currículo na escola de 

jornada ampliada; a educação municipal de São José dos Campos; o estudo da realidade da 

escola pesquisada e a análise das políticas implantadas. Essas linhas de pesquisa foram 

norteadoras da estruturação dos capítulos. 

Assim, no primeiro capítulo se concentra a pesquisa bibliográfica sobre a Escola 

de Tempo Integral e seu percurso histórico até os tempos atuais.  

No segundo capítulo é abordado o currículo escolar, seus aspectos legais e 

formais, levantando-se considerações sobre sua organização particular para atendimento da 

jornada ampliada na escola de tempo integral.  
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O terceiro capítulo mostra as características da educação municipal em São José 

dos Campos, mais especificamente na Emef. Professora Jacyra Vieira Baracho, trazendo à 

tona momentos educacionais que compõem o cenário no qual os conceitos são debatidos.  

O quarto capítulo apresenta aspectos relativos à gestão da escola focada na 

pesquisa e à participação da comunidade escolar e dos pais de alunos. 

Concluindo, nas Considerações Finais se apresenta uma breve síntese do estudo 

feito e são apontadas algumas alterações em relação ao projeto inicial da Emef. Professora 

Jacyra Vieira Baracho, visando ajustes cujas necessidades só puderam ser percebidas ao 

longo do desenvolvimento da proposta da Escola de Tempo Integral. 
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CAPÍTULO I 

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL E EDUCAÇÃO 
INTEGRAL 

 

1.1  DIFERENCIANDO OS CONCEITOS  
 

A educação é uma atividade essencialmente humana, que tem sua origem na 

própria origem do homem. A associação entre educação e tempo é assunto que tem causado 

polêmica e trazido à tona questões de cunho filosófico e de ordem político-pedagógica, 

principalmente, quando esse tempo é utilizado e institucionalizado para a formação escolar. 

É comum observarmos, nos próprios profissionais da educação, ligeira confusão 

conceitual entre educação integral e escola de tempo integral. Nesse sentido, pretende-se, 

com este capítulo, esclarecer os conceitos e os princípios das concepções de “educação 

integral” e de “escola de tempo integral”, concebida e implementada em cada momento 

histórico, buscando a trajetória das experiências mais relevantes da educação brasileira.  

Assim, a compreensão da idéia de educação integral que se desenvolveu no 

Brasil passa, necessariamente, pelo resgate histórico do pensamento educacional do início 

do século XX, bem como pela retomada das experiências que marcaram as décadas de 80 e 

90, com a implantação de uma nova concepção de escola para alunos em regime de tempo 

integral. 

 

1.2 EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA INCURSÃO PELA HISTÓRIA 
 

No curso da história os conceitos de educação formal foram se alterando em 

função das situações sociais, políticas, econômicas e religiosas, mas quase sempre com 

pouca ou nenhuma ação do Estado. No século XVIII, com a Revolução Francesa e com a 

constituição da escola pública, foi que a educação integral entrou em cena, concretizada 

sob a perspectiva jacobina de formação do homem completo.  
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Inspirados pelo ideário da revolução “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, os 

jacobinos instituem a escola primária pública para todas as crianças, Propunham como 

meta a consolidação de uma educação nacional.  

O conceito de educação integral surgiu no século XIX, fomentado pela idéia de 

emancipação humana, que propunha, por meio do socialismo em suas diversas correntes, o 

fim da exploração e do domínio capitalista imposto ao homem. A sua origem esteve bem 

marcada no movimento operário que surgiu com a Revolução Francesa, a partir de quando 

os trabalhadores passaram a lutar para que o Estado fornecesse um sistema educacional que 

propiciasse melhores oportunidades e condições de educação para eles e para seus filhos.  

Embora, oficialmente assumida pelos marxistas, a concepção de educação 

integral surgiu e foi estruturada em sua prática pedagógica por um anarquista com bases e 

objetivos libertários para a educação, conforme destaca Ghiraldelli Jr. (1990).  

Sob o ponto de vista de que a educação integral é um processo de formação 

humana permanente, sem término, concebendo o homem em constante construção e 

reconstrução, ela é correlata de formação integral. Sobre isso, Bakunin (1814-1876), um 

revolucionário e anarquista russo, escreveu:  

... para que os homens sejam morais, isto é, homens completos no sentido 
mais lato do termo, são necessárias três coisas: um nascimento higiênico, 
uma instrução racional e integral, acompanhada de uma educação baseada 
no respeito pelo trabalho, pela razão, pela igualdade e pela liberdade, e um 
meio social em que cada indivíduo, gozando de plena liberdade, seja 
realmente, de direito e de fato, igual a todos os outros. (BAKUNIN, 1979, 
p. 50). 

 

Em decorrência, a formação profissional constitui-se um dos elementos chaves 

na educação integral. E até mesmo os anarquistas do século XIX tinham clareza de que tal 

formação nunca estaria completa, pois também a profissão, seja ela qual for, é mutável, 

dinâmica.  

Na perspectiva libertadora, a educação integral propunha a integração do 

trabalho manual e do trabalho intelectual numa verdadeira superação da dicotomia. Sua 

realização prática no mundo da produção significava a superação da alienação, dando ao 

trabalhador a consciência da realização de seu trabalho, como descreve Bakunin:  
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Estamos convencidos de que no homem vivo e completo cada uma 
destas duas atividades, muscular e nervosa, deve ser igualmente 
desenvolvida e que, longe de se anularem mutuamente, cada uma delas 
deve apoiar alargar e reforçar a outra: a ciência do sábio se tornará mais 
fecunda, mais útil e mais vasta quando o sábio deixar de ignorar o 
trabalho manual, e o trabalho do operário instruído será mais produtivo 
que o do operário ignorante. (BAKUNIN, 1979, p. 38).  

 

Daí se pode inferir que, no próprio interesse, tanto do trabalho como da ciência, 

é necessário que não haja mais operários nem sábios, mas apenas homens. Nessa trajetória 

é possível perceber que no desenvolvimento de uma educação integral, em uma concepção 

libertária, o processo educativo é parte de uma proposta maior de sociedade comprometida 

com os princípios humanitários e democráticos. Portanto, essa concepção libertadora tem 

como característica central o autoconhecimento. A conscientização de si e da realidade são 

elementos constituidores da transformação.  

O processo de conscientização e de libertação, numa ação dialógica entre 

educando e educadores, deve contribuir para uma sociedade mais justa e democrática e 

para a superação da alienação. Nesse sentido, o conhecimento é fundamental para que o 

indivíduo se conscientize de si mesmo e de tudo à sua volta. Para os anarquistas, não basta 

o saber pelo saber; o fundamental é o saber compreendido em toda sua dimensão. Isso 

requer uma prática pedagógica globalmente compreensiva do ser humano em sua 

integralidade, em suas múltiplas relações, dimensões e saberes, reconhecendo-o em sua 

singularidade e universalidade.  

Segundo Bakunin (1979), a educação e a instrução são de fundamental 

importância para a conquista da liberdade. É por intermédio da educação – seja a 

institucional, realizada nas escolas, ou a informal, praticada pela família e pela sociedade 

como um todo – que as pessoas entram em contato com toda a cultura já produzida pela 

humanidade. Para ele, a realização do homem completo, senhor de si, pode se efetivar por 

meio da apropriação do saber, pois é ela que contribui para que os homens desenvolvam 

livremente todas as suas faculdades, fazendo valer as concepções dos projetos pedagógicos, 

que vêem na liberdade o princípio básico da convivência social.  

Em decorrência desse movimento, no Brasil, a concepção de educação integral 

chegou com os imigrantes europeus, no final do século XIX. Esses imigrantes, que vieram 
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incentivados pelo governo brasileiro e pelos senhores do café, com o objetivo de trabalhar 

na cafeicultura, trouxeram idéias da Pedagogia Libertária. Embora sem condições 

financeiras, eles vieram de países escolarizados que tinham na educação uma forma de 

ascensão social. Essa concepção esteve sempre associada a movimentos sociais populares, 

que buscavam a transformação radical da ordem social e econômica, por meio das idéias 

socialistas e anarquistas. Foram esses mesmos imigrantes que, posteriormente, deram 

origem ao operariado urbano nas grandes cidades brasileiras, no início do século XX, como 

observa Ghiraldelli Jr.(1990). 

No entanto, o conceito de educação integral obteve interpretações diversas, nas 

diferentes correntes do pensamento educacional brasileiro, das décadas de 20 e 30 do 

século passado. A influência desse pensamento aparece no movimento liberal reformador 

da Escola Nova brasileira. Isso pode ser destacado, principalmente, por meio das idéias e 

das ações de Anísio Teixeira (1900-1971), que encampava a educação integral. Seu 

objetivo maior era a reconstrução das bases sociais para o desenvolvimento democrático, a 

qual só poderia se dar a partir de indivíduos intencionalmente formados para a cooperação 

e a participação, como salienta Cavaliere (2004). 

A autora apresenta Anísio Teixeira como tendo dado uma importante 

contribuição para a educação brasileira marcando-a entre os anos de 1920 e 1960. Ele 

pensou sobre uma concepção de educação, de homem, de sociedade e de conhecimentos 

vinculando-se assim à área da Filosofia da Educação. Consciente da necessidade de se 

mudar a Escola Nacional foi um integrante do movimento educacional renovador brasileiro 

espelhado no escolanovismo difundido na Europa e EUA.  

Os participantes do movimento da Escola Nova desejavam a igualdade entre os 

homens e o direito de todos à educação através de um sistema público de ensino, além da 

ruptura com os padrões tradicionais e a integração do indivíduo à sociedade, tornando-o 

capaz de questioná-la e dela participar como um cidadão democrático, consciente e 

autônomo. Conforme aponta Cavaliere (2004), Anísio Teixeira caracterizou-se por um 

humanismo tecnológico defendendo a democracia e a ciência. Foi influenciado 

principalmente pelos ideais de John Dewey e de Durkheim, acreditando que a escola 

deveria educar e não instruir apenas, formar homens livres e não homens dóceis, preparar o 
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indivíduo para um futuro incerto vivendo com mais inteligência, tolerância e felicidade, um 

local onde as crianças pudessem viver, tendo bons exemplos para construir atitudes 

aceitáveis e senso crítico.  

Anísio Teixeira, segundo a autora, ao defender uma escola democrática, via na 

confiança mútua entre professor e aluno uma característica essencial para o bom 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem.  

Cavaliere (2004), relata que o Movimento Integralista Brasileiro – organizado 

em 1932 e transformado em partido político em 1935 – apresentava a educação integral, 

alinhada ao conservadorismo elitista, congregando os defensores dos movimentos de 

extrema direita europeus, do nazismo e fascismo. Essa era uma forma de ampliar o controle 

social, por meio dos processos de distribuição criteriosa dos indivíduos, nos segmentos 

hierarquizados da sociedade, envolvendo o Estado, a família e a religião. O movimento 

tinha como lema “educação integral para o homem integral”. Ela afirma também que a 

idéia de uma educação regeneradora e moralizadora foi assumida pelos integralistas e se 

pautava nos valores do sacrifício, sofrimento, disciplina e obediência. Para tanto, os 

indivíduos deveriam ser moldados para servir aos interesses do “Estado Integral”. Nessa 

perspectiva, propunha considerar o Homem em três aspectos, segundo suas:  

• aspirações espirituais, Homem-Espiritual;  

• necessidades materiais, Homem-Econômico;  

• condições temporais de cultura e relações sociais, Homem-Político. 

  

Nesse sentido, a educação integralista, ainda que anunciasse a formação do 

“homem integral”, submetia as diversas dimensões do processo educativo ao modelo do 

Estado Integral, uma vez que a educação deveria estar a seu serviço e interesse.  

Nos anos de 1920 e 1930, novas forças sociais emergiram e redefiniram as 

estruturas de poder, conforme destaca Cavaliere (2004).  O modelo econômico, de agrário 

exportador passou à substituição de importações e orientou-se no sentido da 

industrialização, estruturando-se segundo o modo de produção capitalista.  
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Essas mudanças resultaram em redefinição do processo de dependência e 

centralização do poder político, acarretando conseqüências diretas sobre a educação, 

conforme relata Freitag (2005).  

Na área pedagógica, teve início uma série de reformas, o “ciclo de reformas 

estaduais dos anos 20”. Elas assim foram chamadas devido às diferentes propostas 

implantadas pelos vários Estados da Federação, ainda sob a tendência “humanista” 

tradicional. Sua concepção se sustentava nas idéias liberais, que advogavam a extensão 

universal do processo de escolarização, como grande instrumento da participação política e 

forma de viabilizar a democracia. O conjunto dessas reformas contribuiu para a 

estruturação e penetração do escolanovismo no Brasil que, nos anos 30, daria sustentação 

às propostas de reforma nacional e ao Movimento dos Profissionais da Educação, 

culminando com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, como relata 

Romanelli (2003).  

Nesse contexto, ocorria o início do período que caracterizava o modelo 

econômico da substituição de importações, em que a sociedade política tomou consciência 

da importância estratégica do sistema educacional para assegurar e consolidar as mudanças 

estruturais, tanto no âmbito da infra como na superestrutura da sociedade. Nesse sentido, o 

estado articulou-se a fim de regulamentar a organização e o funcionamento do sistema 

educacional, com vistas a submetê-lo ao seu controle direto. Para tanto, criou o Ministério 

da Saúde e Educação, em 1930, marco do processo de construção da Escola Pública de 

massa no Brasil, conforme afirma Freitag (2005).  

Pela importância que a educação passou a ter no processo de mudanças 

econômicas e políticas, a escola tornou-se alvo de disputas entre diferentes concepções 

pedagógicas e políticas. Como consequência, segundo Ghiraldelli Jr. (1990), surgiram, 

durante o período da Primeira República (1889-1930), duas concepções da Pedagogia 

Libertária: a Educação Integral, ligada à concepção anarquista de Paul Robin (1837-1912) e 

a Educação Racionalista, ligada às idéias de Ferrer y Guardiá (1859-1909) na sua 

experiência com a Escola Moderna de Barcelona. No entanto, a Educação Integral não 

chegou a se efetivar em experiências concretas, ao contrário da Educação Racionalista, que 

deu origem às escolas modernas desenvolvidas em várias capitais brasileiras.  
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Ghiraldelli Jr. (1990), afirma também que as idéias libertárias no espaço 

educacional brasileiro não conseguiram fazer frente às práticas da educação tradicional, 

que davam demasiada importância à cultura intelectual e abstrata, centrada na tradição, na 

autoridade, na obediência, no esforço e na concorrência. Mas, o mesmo não se pode dizer 

quanto à Pedagogia da Escola Nova que, influenciada pelas idéias americanas, fez frente à 

Pedagogia Tradicional, criticando o seu enfoque pedagógico.  

Após 1930, a classe dominante ramificou-se, desenvolvendo um segmento 

urbano configurado numa burguesia industrial e comercial que, em nome da modernidade 

cultural, estabeleceu novos referenciais em termos de costumes e formas de ser. Assim, 

novas oportunidades educacionais foram ofertadas fora da escola, de forma que a 

tradicional escola particular, em regime de internato ou semi-internato, mantida por 

particulares, além de onerosa, não respondia mais às expectativas dessa população.  

Sob esse ponto de vista, a modernidade fez ver a essas famílias, que não tinha 

mais sentido separar seus filhos para que obtivessem mais e melhor educação, 

especialmente, porque esse tipo de formação estava sendo questionado pelos progressistas 

da época. Colocava-se em questão o saber erudito ministrado pela escola, assim como os 

preceitos morais, que davam sustentação à razão de ser dessa segregação, conforme 

observa Paro (1988). Nesse sentido, a proposição dos tradicionais internatos particulares foi 

se esgotando diante das novas exigências das classes dominantes, dando origem a um novo 

modelo e formato de escola, que se manteria por várias décadas.  

 

1.3 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: A HISTÓRIA DAS IDÉIAS DA 

AMPLIAÇÃO DO TEMPO NA ESCOLA 

 

A história registra que as propostas de tempo integral nasceram antes mesmo 

das propostas de escolarização universal. Como apontam os estudos de Arroyo (1988), a 

escola encarregou-se de dar contornos mais definidos a uma experiência que nasceu fora 

dela: os tempos e espaços educativos isolados, pensados como integrais, lembrando as 

“Instituições Totais” de Goffman (1996). Essas instituições consistiam em local que 

concentrava a moradia, o lazer e a realização de algum tipo de atividade formativa, 
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educativa, correcional ou terapêutica, onde um grupo relativamente numeroso de 

internados ficava submetido a uma equipe dirigente que gerenciava a vida institucional. Até 

a idade moderna, existiam principalmente na Inglaterra. A formação integral, em escolas de 

tempo completo, era garantida às “elites” pelas instituições totais, configuradas em 

internatos, mosteiros, seminários e similares. Esses tempos e espaços educativos isolados, 

segundo Goffman (1996), foram pensados como integrais, desenvolvendo ações capazes de 

agirem sobre o ser humano por inteiro. Eles também lembram os mesmos tempos e espaços 

educativos das “Comunidades Morais” ou ambientes moralmente unificados de Durkheim 

(1978), destinadas à formação de guerreiros, monges, sábios, príncipes, clérigos, homens 

de armas ou de letras e até os operários.  

No Brasil, a experiência de escola de tempo integral chegou com as idéias de 

Anísio Teixeira que, em 1927, fez sua primeira viagem aos Estados Unidos, onde 

participou de cursos na Columbia University e visitou várias instituições de ensino. 

Durante os cursos, tomou contato com as obras de Dewey e Kilpatrick, que marcaram 

profundamente sua formação teórico-filosófica como pensador e político, tendo como 

referência a realidade educacional brasileira, conforme relata Cavaliere (2004). Teixeira foi 

um educador de notabilidade, que participou ativamente dos embates políticos e 

educacionais, no contexto do movimento de renovação da escola na primeira metade do 

século XX. Imbuído de um espírito democrático, seu principal argumento era a contestação 

da qualidade da escola que se praticava no Brasil. Fez severas críticas quanto à carga 

horária reduzida ofertada pela escola pública, principalmente, com relação ao tempo da 

escolarização primária. Ele argumentava que a formação de todos os brasileiros, para os 

diversos níveis de ocupações de uma democracia, passa pela relação entre qualidade e 

acesso aos sistemas públicos educacionais, como descreve Cavaliere (2004). Depois de um 

período de afastamento da vida pública, que correspondeu à ditadura Vargas, Anísio 

Teixeira assumiu o cargo de Secretário de Educação e Saúde do Estado da Bahia. Mas, foi 

somente nos anos 50, diante de um quadro excludente das classes populares no que se 

refere ao acesso à escola primária de qualidade, que desenvolveu sua concepção de 

educação escolar ampliada, defendendo o horário integral, como segue:  

... restituir-lhe [à escola] o dia integral, enriquecer-lhe o programa com 
atividades práticas, dar-lhe amplas oportunidades de formação de hábitos 
de vida real, organizando a escola como miniatura da comunidade, com 
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toda a gama de suas atividades de trabalho, de estudo, de recreação e de 
arte. (TEIXEIRA, 1994, p. 63), 

 

Assim, a idéia da educação em tempo integral ganhou solidez teórica por meio 

de Anísio Teixeira, e foi influenciada pela corrente filosófica pragmatista do pensamento 

de John Dewey, e sua concepção de educação como “reconstrução da experiência”. 

Anísio Teixeira foi um dos principais mentores do escolanovismo brasileiro. 

Tinha como preocupação organizar o sistema de educação nacional, articulando a educação 

à vida, concebendo a escola primária não apenas como uma escola de letras, mas de 

formação de hábitos de pensar e de fazer, de conviver e de participar em uma sociedade 

democrática:  

...a escola já não poderia ser a escola dominantemente de instrução de 
antigamente, mas fazer às vezes da casa, da família, da classe social e por 
fim da escola, propriamente dita, oferecendo à criança oportunidades 
completas de vida, compreendendo atividades de estudos, de trabalho, de 
vida social e de recreação e jogos (TEIXEIRA, 1994, p.162). 

 

Em 1950, na cidade de Salvador, Anísio Teixeira concretizou a sua idéia de 

escola de horário integral, implantando o Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR), 

que consistia em um complexo de quatro escolas e uma escola-parque, com o propósito de 

resgatar a qualidade de ensino. Decorridos trinta anos, a década de 80 foi marcada por 

experiências de escola pública de tempo integral, com iniciativas governamentais que 

ocorreram após o longo período de ditadura militar, quando grupos políticos progressistas 

passaram a influir na administração pública, estabelecendo novos rumos para as políticas 

sociais brasileiras e, dentre elas, as educacionais.  

Nesse período, os governadores de partidos de oposição ao governo federal, 

eleitos em 1982, começaram a reorganizar o sistema educacional de seus respectivos 

estados, com o objetivo de estabelecer uma nova visão sobre o papel de escola pública. A 

título de exemplo, podemos destacar a implantação, no Rio de Janeiro, dos Centros 

Integrados de Educação Pública (CIEPs); das escolas de tempo integral em Curitiba-PR, 

pelo governo Requião, com o Projeto de Educação Integrada em Período de Tempo 

Integral; em São Paulo, do Programa de Formação Integral da Criança (PROFIC); e, em 
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Porto Alegre, dos Centros Integrados de Educação Municipal (CIEMs), como relatam 

Ferretti, Vianna e Souza (1991).  

Cabe aqui destacar que as propostas mencionadas ocorreram simultaneamente, e 

muitas vezes, atreladas a outras de cunho predominantemente pedagógico que tiveram um 

forte impacto no contexto educacional brasileiro, como a Implantação do Ciclo Básico de 

Alfabetização na rede pública de ensino do Estado de São Paulo, que teve, como destaca 

Gorni (1999), uma grande relevância na reorganização do Ensino Fundamental ao propor 

uma nova concepção de alfabetização, que passou a ser entendida como processo de 

apropriação da língua escrita que se estende para além do simples domínio gráfico.  

Posteriormente, na década de 90, as experiências de escola de tempo integral 

ficaram sob a responsabilidade do governo federal. Em 1991, foi anunciado o Projeto 

Minha Gente, que previa a implantação de 5.000 escolas de Ensino Fundamental em 

horário integral no país: o Centro Integrado de Apoio à Criança (CIAC). Em 1993, o 

Ministério da Educação (MEC) editou o documento “Linhas programáticas da educação 

brasileira”, com o qual lançou o Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao 

Adolescente (PRONAICA). Para viabilizar esse programa, o governo federal apresentou 

uma nova versão dos CIACs, dando origem aos Centros de Atenção Integral à Criança e ao 

Adolescente (CAICs).  

No entanto, como observa Moreira (2000), até o início da década de 90, os 

resultados das mudanças implementadas não afetaram de modo significativo as questões 

dos sistemas escolares públicos. Estes, em grande parte, continuavam a ser 

responsabilizados pelo fracasso escolar. Mas, mesmo que os índices de evasão e repetência 

não tivessem se alterado de forma incisiva, algumas conquistas foram registradas. Entre 

elas, o empenho em democratizar a escola e a valorização dos conteúdos curriculares, 

desprestigiados em momentos anteriores, pela ênfase dada aos métodos, às técnicas e às 

experiências de aprendizagem.  

Em 1995, o MEC divulgou o planejamento político-estratégico em que 

apresentou os princípios básicos que nortearam as ações governamentais:  

• Prioridade para o Ensino Fundamental; 
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• Valorização da escola e de sua autonomia; promoção da modernização 

gerencial;  

• Utilização de tecnologias educacionais “computadores nas escolas”; 

• A redefinição da postura do MEC de formulador, coordenador; fiscalizador 

e articulador de políticas educacionais como forma de obter melhores 

resultados na educação.  

Esse fato marcou o início de um período em que a educação foi fortemente 

influenciada pelas tendências neoliberais.  

Ao mesmo tempo, o final da década de 80 e o início da de 90, foi um período 

marcado pelo franco processo de debates sobre a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Após anos de discussão com a sociedade e com dois projetos 

tramitando em paralelo no Congresso Nacional, o governo encaminhou uma nova versão de 

lei que, finalmente, foi aprovada em 1996 como a Lei nº. 9394. Tal lei faz alusões à “escola 

de tempo integral”, conforme pode ser observado:  

Art.: 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.  

§ 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em 
tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. (LDB, nº. 9394). 

 

Além disso, a escola passou a ser vista como a responsável pela qualidade da 

educação, pois se, na escola estão os problemas, lá também estão as soluções. É na escola 

que os resultados devem ser alcançados.  Fica evidente, assim, a necessidade de se focalizar 

os problemas reais existente no contexto educacional e cotidiano escolar, eram atreladas, 

muitas vezes, a programas e projetos que transferiam para a escola o desempenho de outras 

demandas sociais, como atendimento médico, odontológico, dentre outros. Nesse contexto, 

assistiu-se a um acréscimo de funções novas nas instituições escolares, provocando 

desvirtuamento do papel que as justificam como instâncias privilegiadas de apropriação do 

saber sistematizado.  
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De fato, reflexões críticas sobre projetos e programas dotados nas esferas 

públicas, normalmente de caráter eleitoreiro, apontam para a deturpação do papel da escola 

que, enquanto solucionadora dos problemas sociais, assume funções de cunho 

assistencialista e paternalista em detrimento da socialização do saber. Principalmente a 

partir do início da década de 90, com o investimento de recursos externos, a política 

pública educacional passou a elaborar e a executar seus projetos e programas selados em 

pactos sociais de enfrentamento de graves problemas. Eram esses anunciados em números, 

com base em diagnósticos e em planos gerenciais, ambos controlados pela competência e 

eficácia dos agentes técnicos e administrativos das instituições financeiras internacionais, 

em cumprimento à agenda política neoliberal, de ajuste educacional de acordo com Nagel 

(2001).  

Descentralização, parceria, privatização, extinção de órgãos, controle local e 

comunitário das escolas, autonomia, excelência, entre outros, são termos que fizeram parte 

do discurso oficial. A partir daí se constituiu uma cultura, uma ideologia justificadora e 

explicativa, que marcou os anos 90, com a hegemonia neoliberal vivenciada pelas 

instituições educacionais.  

No que diz respeito aos programas e projetos de tempo integral, nessa década, o 

descontinuísmo foi caracterizado em quase todas as iniciativas, de modo a demonstrar a 

fragilidade política e técnica, quando se tratava do atendimento à maioria da população.  

Segundo Cunha (2005), as questões referentes ao trabalho pedagógico sofreram 

desgaste, uma vez que os professores, em entrevistas concedidas, disseram que o máximo 

que se conseguiu foi a justaposição ao currículo comum de novas tarefas àquelas 

tradicionais.  

Hoje, assiste-se à retomada da proposta de escola em tempo integral, por governos 

estaduais e municipais como solução para o enfrentamento dos graves problemas 

educacionais.  

No entanto, muitas propostas têm sido operacionalizadas nos sistemas escolares, de 

forma improvisada, fazendo uso das mesmas estruturas físicas e técnicas, como se fosse 

possível desenvolver educação integral numa perspectiva de tempo integral, em espaços 

escolares planejados para atenderem um contingente de alunos em período parcial.  
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1.4 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL HOJE 

O provimento de escolaridade em regime de período integral por parte do 

Estado tem ocupado parte da discussão a respeito dos problemas do ensino em nosso meio. 

Seja para aplaudir a medida, seja para condená-la ou relativizar seu alcance na solução de 

problemas do ensino. 

Os que argumentam contra a instalação do período integral se voltam, quer para 

a crítica do caráter excessivamente assistencial que os projetos podem assumir, quer para a 

consideração das condições concretas em que se dá o ensino em nossa sociedade. Essas 

condições exigem medidas no sentindo de que, antes de tudo, se garanta ensino de boa 

qualidade em período parcial, para depois poder-se falar em extensão da escolaridade para 

período integral. 

Os defensores da escolaridade em tempo integral utilizam, como justificativa, a 

necessidade de resolver o problema de comunidades financeiramente carentes, sobretudo 

nos grandes centros urbanos, explícita ou implicitamente, considerado problema de 

segurança.  Há também a alegação da insuficiência do tempo previsto no turno de quatro 

horas diárias para dar conta de todo o conteúdo educativo adequado ao ensino. “(...) A 

única solução possível para o gravíssimo problema social e nacional é melhorar a qualidade 

das escolas que temos (...)” afirma Ribeiro (1986. p. 52). 

O discurso oficial considera que “o fator crucial do baixo rendimento escolar 

reside na exigüidade do tempo de atendimento dado às crianças”, segundo Ribeiro (1986, 

p. 33). 

A família e a comunidade são elementos fundamentais para a integração do 

aluno com o meio, de maneira global e satisfatória. Tenta-se atender necessidades sociais 

dentro da escola. Entretanto, esta deve ser regida por um projeto pedagógico rico em 

atividades que permitam o desenvolvimento da autonomia individual trabalhando as 

múltiplas dimensões envolvidas. 

O processo não é fácil e pede mudanças radicais no contexto sócio-político e 

econômico atual. No entanto, é possível, principalmente quando houver a conscientização 
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de que somente uma escola de qualidade, formadora de cidadãos, garantirá o progresso da 

nação.  

Entende-se que a qualidade só será alcançada com o aumento de investimentos 

a fim de que essas instituições tornem-se modelos para que possam atender 

satisfatoriamente a todos que dela necessitam. 

A proposta da escola de tempo integral é enriquecer o currículo dos alunos com 

conteúdos formais e informais da educação, valendo-se da diversificação de componentes 

curriculares, de espaços educativos alternativos e da ampliação da jornada escolar. Dessa 

forma irá oferecer oportunidades variadas para que os alunos desenvolvam sua percepção 

do mundo, sua sensibilidade, sua autoconfiança e competência comunicativa por meio de 

atividades lúdicas, culturais, esportivas, artísticas e de comunicação que refletirão 

significativamente em seu desempenho escolar. 

Para isso, pretende-se verificar se o docente está sendo devidamente informado 

e capacitado para pôr tais propostas em prática e como se considera a participação da 

comunidade.  

Educação em tempo integral, termo bastante difundido nos dias atuais e refere-

se basicamente à idéia de uma educação sendo oferecida em um período maior de tempo 

que as quatro horas atualmente ofertadas pela grande maioria das instituições escolares.  

Contudo, a palavra integral no termo educação integral, tem uma dupla função dentro do 

conceito, que seria não só a de definir o período maior de permanência do aluno no 

ambiente escolar, mas também definir a formação do aluno de uma forma integral, 

completa, total. Aliado a esse conceito, considera-se também a formação do aluno dentro 

de uma visão humanista de educação e a sua condição de cidadão. Isto significa quebrar o 

paradigma da escola que ensina apenas o conteúdo de sua grade curricular. Que procura, 

utilizando-se desse tempo adicional oferecido pela Educação Integral, formar o cidadão 

cunhado em uma assimilação das práticas sociais consideradas corretas do ponto de vista 

moral e ético da sociedade, através da convivência harmoniosa e enriquecedora com os 

seus pares, guiado por uma proposta pedagógica bem elaborada e eficaz que lhe possibilite 

uma diversidade de atividades e oportunidades que ele não tem asseguradas no regime 

regular de ensino nem em outra instituição pública diferente da escola. 
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A educação integral, construída dentro de um tempo ampliado e organizado 

para atender a todas as necessidades da criança, será desenvolvida a partir da tomada de 

consciência da importância de se articular uma parceria entre o estado e a sociedade civil 

(Direção/Professores e Comunidade) na busca por uma escola pública de qualidade 

formadora de cidadãos preparados para a vida. 

O Programa Mais Educação instituído pela Portaria Interministerial nº17/2007 e 

pelo Decreto n° 7.083, de 27 de janeiro de 2010, integra as ações do Plano de 

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

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

Educação Integral. Trata-se da construção de uma ação intersetorial entre as políticas 

públicas educacionais e sociais, contribuindo, desse modo, tanto para a diminuição das 

desigualdades educacionais, quanto para a valorização da diversidade cultural brasileira. 

Dela fazem parte o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério do Esporte, o 

Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Cultura, o Ministério da Defesa e a 

Controladoria Geral da União.  

Essa estratégia promove a ampliação de tempos, espaços, oportunidades 

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

de outras áreas, as famílias e diferentes atores sociais, sob a coordenação da escola e dos 

professores. Isso porque a Educação Integral, associada ao processo de escolarização, 

pressupõe a aprendizagem conectada à vida e ao universo de interesses e de possibilidades 

das crianças, adolescentes e jovens. 

Conforme o Decreto (n° 7.083/2010), os princípios da Educação Integral são 

traduzidos pela compreensão do direito de aprender como inerente ao direito à vida, à 

saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade e à convivência familiar e comunitária; e como 

condição para o próprio desenvolvimento de uma sociedade republicana e democrática. Por 

meio da Educação Integral, se reconhece as múltiplas dimensões do ser humano e a 

peculiaridade do desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens. 

 A Educação Integral está presente na legislação educacional brasileira e pode 

ser apreendida em nossa Constituição Federal, nos artigos 205, 206 e 227; no Estatuto da 
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Criança e do Adolescente (Lei nº 9089/1990); em nossa Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 

9394/1996), nos artigos 34 e 87; no Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.179/01) e no 

Fundo Nacional de manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do 

Magistério (Lei nº11. 494/ Por sua vez, a Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que 

instituiu o Plano Nacional de Educação (PNE), retoma e valoriza a Educação Integral como 

possibilidade de formação integral da pessoa. O PNE avança para além do texto da LDB, 

ao apresentar a educação em tempo integral como objetivo do Ensino Fundamental e, 

também, da Educação Infantil. Além disso, o PNE apresenta como meta, a ampliação 

progressiva da jornada escolar para um período de, pelo menos, 7 horas diárias, além de 

promover a participação das comunidades na gestão das escolas, incentivando o 

fortalecimento e a instituição de Conselhos Escolares. 

A Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que instituiu o FUNDEB, determina e 

regulamenta a educação básica em tempo integral nos anos iniciais e finais do ensino 

fundamental (art.10, § 3º), indicando que a legislação decorrente deverá normatizar essa 

modalidade de educação. Nesse sentido, o decreto nº 6.253/07, ao assumir o estabelecido 

no Plano Nacional de Educação, definiu que se considera  

... 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 que um mesmo estudante permanece na 
escola ou em atividades escolares” (Art. 4º). 
 

 
Foi criado o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (Decreto nº 

6.094/07) cujo objetivo é produzir um conjunto de medidas específicas que visem à 

melhoria da qualidade da educação básica em cada território. Este compromisso significa a 

conjugação dos esforços da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, atuando em 

regime de colaboração, das famílias e da comunidade, em proveito da melhoria da 

qualidade da educação básica. 

A Educação Integral também compõe as ações previstas no Plano de 

Desenvolvimento da Educação, o qual prevê que a formação do estudante seja feita, além 

da escola, com a participação da família e da comunidade. Esta é uma estratégia do 

Ministério da Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização 

curricular, na perspectiva da Educação Integral. É elemento de articulação, no bairro, do 

arranjo educativo local em conexão com a comunidade que organiza em torno da escola 
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pública, mediante ampliação da jornada escolar, ações na área da cultura, do esporte, dos 

direitos humanos e do desenvolvimento social.  

O Parecer CNE/CEB nº. 11/2010, no que se refere à educação em tempo 

integral aponta a escola brasileira como sendo uma das que têm menor tempo de trabalho 

educativo escolar diariamente, mas reconhece diversas manifestações da legislação que 

apontam para o aumento do número de horas de permanência dos alunos nas escolas. Entre 

essas manifestações legais se encontram a Constituição Federal, nos seus artigos 205, 206 e 

227; o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei nº 9.089/90; as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, art. 34; o Plano Nacional de Educação, Lei nº 

10.172/2001; e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação, Lei nº 11.494/2007. O documento citado assim 

se refere à proposta educativa prevista para a Educação em tempo integral:  

 

Já existem variadas experiências de escola em período integral em 
diferentes redes e sistemas de ensino no país. Diante desse quadro, 
considera-se que a proposta educativa da escola de tempo integral 
poderá contribuir significativamente para a melhoria da qualidade da 
educação e do rendimento escolar, ao passo em que se exorta os 
sistemas de ensino a ampliarem a sua oferta. Esse tipo de escola, quando 
voltada prioritariamente para o atendimento das populações com alto 
índice de vulnerabilidade social que, não por acaso, encontram-se 
concentradas em instituições com baixo rendimento dos alunos, situadas 
em capitais e regiões metropolitanas densamente povoadas, poderá 
dirimir as desigualdades de acesso à educação, ao conhecimento e à 
cultura e melhorar o convívio social.” (MEC/CNE/CEB. Parecer no. 
11/2010, p. 25). 

 

Também a Resolução CEN/CEB nº 7, de dezembro de 2010, que fixa as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, quanto à 

educação em escola de tempo integral, no seu artigo 36, define como período integral “a 

jornada escolar que se organiza em 7 (sete) horas diárias, no mínimo, perfazendo uma 

carga horária anual de, pelo menos, 1400 (mil e quatrocentas) horas.” Afirma ainda: 

 

As escolas e, solidariamente, os sistemas de ensino, conjugarão esforços 
objetivando o progressivo aumento da carga horária mínima diária e, 
consequentemente, da carga horária anual, com vistas à maior 
qualificação do processo de ensino-aprendizagem tendo como horizonte 
o atendimento escolar em período integral. (Art.36. Parágrafo único) 
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A referida Resolução prevê que a proposta educacional da escola de tempo 

integral promova  

... a ampliação de tempos e espaços, além de oportunidades educativas e 
o compartilhamento da tarefa de educar e cuidar entre os profissionais 
da escola e de outras áreas, as famílias e outros atores sociais, sob a 
coordenação da escola e de seus professores. (Art.37). 

 
 

O documento se refere à qualidade da educação, tendo em vista:  

... alcançar a melhoria da qualidade da aprendizagem e da convivência 
social e diminuir as diferenças de acesso ao conhecimento e aos bens 
culturais, em especial entre as populações socialmente mais vulneráveis. 
(Art.37). 
 

 
Quanto ao atendimento aos alunos na escola de tempo integral, a Resolução 

CEN/CEB nº 7, de dezembro de 2010 prescreve: 
 

Os órgãos executivos e normativos da União e dos sistemas estaduais e 
municipais de educação assegurarão que o atendimento dos alunos na 
escola de tempo integral possua infraestrutura adequada e pessoal 
qualificado, além do que, esse atendimento terá caráter obrigatório e 
será passível de avaliação em cada escola. (Art. 37. Parágrafo 4º.) 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISE DOS ATUAIS DESAFIOS 
 

2.1 ANÁLISE DE CARÁTER GERAL  

  
A verdadeira transformação que se espera da escola seria um trabalho educativo 

articulado e integrado de tal modo à comunidade que ela serve, a ponto de atender 

plenamente seus interesses e suas demandas.  Para que essa transformação aconteça, a 

escola precisa abrir espaços em seu interior para a participação efetiva da sua clientela, 

passando a assumir como seus os problemas e interesses, anseios e dificuldades da 

comunidade a que serve. Precisa abrir-se para ouvir, acatar e/ou rejeitar as opiniões e 

sugestões dos membros da comunidade. Isto representa dificuldades sérias para gestores e 

professores, uma vez que a cultura da participação democrática se situa muito mais no 

âmbito do discurso do que concretamente na vivência cotidiana escolar.  

Iniciativas inovadoras nesse sentido já são muitas e o fato de a escola oferecer 

uma jornada ampliada aos seus estudantes pode ser um fator que concorra para a abertura, 

cada vez maior, à participação da comunidade nas questões inerentes à vida escolar e nas 

decisões importantes a serem tomadas para seu bom funcionamento. 

Para Mota (2006), um projeto de escola em tempo integral, para atingir seus 

objetivos de “redimensionar e enriquecer a estrutura organizacional da escola com novos 

espaços e oferecer maior tempo de permanência aos alunos” precisa, necessariamente fazer 

uma ampliação de suas matrizes curriculares. Outro aspecto que a autora apresenta como 

necessário é a disposição da equipe escolar. 

No caso da organização curricular da sua Escola de Tempo Integral, a Secretaria 

de Educação do Estado de São Paulo, dispõe que: 

... irá manter o desenvolvimento do currículo básico do Ensino 
Fundamental, enriquecendo-o com procedimentos metodológicos 
inovadores – as Oficinas Curriculares – a fim de oferecer novas 
oportunidades de aprendizagem e vivência através de atividades de 
natureza prática conforme as Diretrizes Gerais sobre a Escola de Tempo 
Integral publicadas pela Secretaria de educação do estado de São Paulo, 
em 2006. (MOTA, 2006, p. 01)  
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Projetos como a Escola de Tempo Integral idealizado pela Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo e outros, exigem um grande envolvimento de docentes, 

de funcionários e também da comunidade.  No entanto, o que ocorre é que os professores, 

atores de fundamental importância no processo de implantação e implementação da escola 

de tempo integral, segundo a autora, recebem uma proposta pronta e muitos se veem 

tentando colocar em prática uma teoria da qual, aparentemente, não demonstram ter 

consciência. A autora formula alguns questionamentos na implantação da Escola de Tempo 

Integral:  

Quais as condições necessárias na organização curricular para que a 
Escola de Tempo Integral aconteça? Como o currículo é elaborado para 
que educação integral aconteça de forma a favorecer a aprendizagem do 
aluno e intensificar o aproveitamento dos alunos nas diversas 
disciplinas? Como se dá a participação da comunidade neste processo? 
(MOTA, 2006, p.2). 

 

Muitas mudanças têm ocorrido, nas últimas décadas, na área da educação, o que 

concorre para que os profissionais que atuam nas escolas tenham muitos desafios a 

enfrentar. Observando a história de um passado recente, na década de 80, muitos casos de  

ampliação de jornada, isto é, de extensão do tempo diário de escolaridade aconteceram, 

seja para aliviar o grau de pobreza de crianças oriundas das classes trabalhadoras, seja para 

melhorar a qualidade e produtividade do ensino oferecido pela escola pública. 

Há que se considerar que o grau de adesão ao projeto de escola de tempo 

integral dos que o executam pode não ser o mesmo daqueles que o idealizaram e que, entre 

os executores, pode não existir homogeneidade, quer em termos de compreensão do 

projeto, quer em termos de sua aceitação, quer ainda em termos da capacidade de realizá-

los, conforme orienta o documento da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 

Diretrizes da escola de Tempo Integral. Afirma ainda o mesmo documento: 

... o que garante o trabalho interdisciplinar e a articulação deste com as 
demais atividades não é a presença pura e simples do professor, mas a 
organização do tempo de modo que o professor disponha de duas horas 
em cada período, por exemplo, para se dedicar à correção de trabalhos, 
ao planejamento de suas atividades, à discussão com outros professores, 
ao acompanhamento de seus alunos, à produção de relatórios individuais 
deste acompanhamento, à estruturação de um trabalho junto à 
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comunidade, enfim, às atividades que também são específicas de seu 
trabalho, que o estimulam a um maior desenvolvimento profissional e 
maior interesse pelos alunos.” (Diretrizes da Escola de Tempo Integral, 
S.E.E. São Paulo, p. 89). 
 

 
Na área pública, organizações governamentais, sociedade, organizações sociais 

e cidadãos vocalizam seu desejo de uma boa educação para crianças e jovens, considerada 

agora numa perspectiva mais ampla, como já indicam as leis nacionais. Nesse cenário, 

ressurge a idéia da educação integral, pensada e concretizada de variados modos e a partir 

de diferentes concepções, todos eles devedores do entusiasmo e da ousadia de Anísio 

Teixeira e herdeiros das contradições inerentes aos projetos mais arrojados de mudança. 

Ressurge como expectativa de ampliação do tempo de estudo, via sistema público de 

ensino, como estratégia de convocação de muitos espaços de aprendizagem, como 

possibilidade de alargamento da participação de diferentes políticas sociais e da sociedade 

organizada no processo educativo e, também, como alternativa importante para a melhoria 

dos índices educacionais do país.  

Portanto, a proposta de uma escola em tempo integral remete a questões 

fundamentais como: reorganização do currículo e a forma de gestão da escola, o tempo, a 

necessidade da participação da comunidade. 

 

2.2 CURRÍCULO ESCOLAR 

Atualmente, os currículos, além de capacitar os estudantes para futuras 

habilitações em termos de ocupações tradicionais, devem ter em vista a sua formação. Essa 

formação deve se dar em termos de sua capacitação para aquisição e desenvolvimento de 

novas competências, em função de novos saberes que se produzem e demandam um novo 

tipo de profissional preparado para poder lidar com novas tecnologias e linguagens e capaz 

de responder a novos ritmos e processos. Essas novas relações entre conhecimento e 

trabalho exigem capacidade de iniciativa à inovação e, mais do que nunca “aprender a 

aprender”. Isso coloca novas demandas para a escola. A educação básica tem a função de 

garantir condições para que o aluno construa conhecimentos que o capacitem para um 

processo de educação permanente.  
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O  currículo da escola em tempo integral, segundo a Resolução CNE/CEB no. 

7/2010, implica, além da ampliação da jornada escolar, que haja atividades de 

acompanhamento pedagógico e aulas de reforço escolar, trabalho com cultura, arte,  

esportes e lazer;  deve prever ainda o  aprofundamento da aprendizagem  dos conteúdos 

das diversas disciplinas , a pesquisa científica, uso de tecnologias da informação e práticas 

sócio-culturais (Art. 37. Parágrafo 1º. ) 

O Que é Currículo? 
 

Segundo o Documento Final da Conferência Nacional de Educação, (Conae), 

realizada no período de 28 de março a 1º de abril de 2010, que apresenta diretrizes, metas 

e ações para a política nacional de educação, uma concepção ampla de currículo implica o 

redimensionamento das formas de organização e de gestão do tempo e espaço 

pedagógicos.  A Conferência, conforme seu documento final, visa à mobilização social em 

prol da educação e inspira-se, dentre outros, em princípios que devem propiciar condições 

para que políticas educacionais promovam: o direito do aluno à formação integral com 

qualidade; o reconhecimento e a valorização à diversidade; a definição de parâmetros e 

diretrizes para a qualificação dos profissionais; o estabelecimento de condições salariais e 

profissionais adequadas para o trabalho dos docentes e funcionários; a educação inclusiva; 

a gestão democrática e o desenvolvimento social; o regime de colaboração, de forma 

articulada, em todo o País; o financiamento o acompanhamento e  controle social da 

educação e a instituição de uma política nacional de avaliação. (CONAE 2010. p.7) 

 Além disso, deve ser objeto de discussão pelos sistemas de ensino e unidades 

educativas, de modo a humanizar e assegurar um processo de ensino-aprendizagem 

significativo, capaz de garantir o conhecimento a todos/as e se consubstanciar no Projeto 

Político-Pedagógico (PPP) ou Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 

instituição. Isso pode ser feito por meio da discussão dos aportes teórico-práticos e 

epistemológicos da inter e da transdisciplinariedade, reconhecendo nos conselhos e órgãos 

equivalentes – democráticos e participativos – instâncias legítimas e fundamentais nesse 

processo.  

O documento oficial denominado Currículo do Estado de São Paulo Ciências 

Humanas e suas Tecnologias define currículo escolar como “expressão do que existe na 
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cultura científica, artística e humanista transposto para uma situação de aprendizagem e de 

ensino”. O mesmo documento afirma ainda que “Todas as atividades da escola são 

curriculares; caso contrário, não são justificáveis no contexto escolar.” (São Paulo. SEE. 

2010. p.11). 

Em sentido restrito currículo escolar é o conjunto de matérias a serem ministradas 

em determinado curso ou grau de ensino.  

De forma ampla ou restrita, o currículo escolar abrange as atividades desenvolvidas 

dentro da escola. E, segundo Coll,  

As atividades educativas escolares correspondem à idéia de que existem 
certos aspectos do crescimento pessoal, considerados importantes no 
âmbito da cultura do grupo, que não poderão ser realizados 
satisfatoriamente ou que não ocorrerão de forma alguma, a menos que 
seja fornecida uma ajuda específica, que sejam exercidas atividades de 
ensino especialmente pensadas para esse fim. São atividades que 
correspondem a uma finalidade e são executadas de acordo com um 
plano de ação determinado, isto é, estão a serviço de um projeto 
educacional. A primeira função do currículo, sua razão de ser, é a de 
explicitar o projeto - as intenções e o plano de ação - que preside as 
atividades educativas escolares. (COLL, 1999, p. 43). 

 

 Para ele, enquanto projeto, o currículo é um guia para os encarregados de seu 

desenvolvimento, um instrumento útil para orientar a prática pedagógica, uma ajuda para o 

professor. Por esta função, não pode limitar-se a enunciar uma série de intenções, 

princípios e orientações gerais que, por excessivamente distantes da realidade das salas de 

aula, sejam de escassa ou nula ajuda para os professores. O currículo deve levar em conta 

as condições reais nas quais o projeto vai ser realizado, situando-se justamente entre as 

intenções, princípios e orientações gerais e a prática pedagógica. É função do currículo 

evitar o hiato entre os dois extremos; disso dependem, em grande parte, sua utilidade e 

eficácia como instrumento para orientar a ação dos professores. O currículo, entretanto, não 

deve suplantar a iniciativa e a responsabilidade dos professores, convertendo-os em meros 

instrumentos de execução de um plano prévia e minuciosamente estabelecido. “Para isso, o 

currículo proporciona informações concretas sobre que ensinar, quando ensinar, como 

ensinar e que, como e quando avaliar”. (COLL, 1999, p. 43).  
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Dentre outras possíveis, podemos extrair do texto de César Coll seis idéias 

importantes:  

I - O currículo é um projeto. Não se trata de algo pronto e acabado, mas de algo 

a ser construído permanentemente no dia-a-dia da escola, com a participação ativa de todos 

os interessados na atividade educacional, particularmente daqueles que atuam diretamente 

no estabelecimento escolar, como educadores e alunos, mas também dos membros da 

comunidade em que se situa a escola.  

II - O currículo situa-se entre as intenções, princípios e orientações gerais e a 

prática pedagógica. Mais do que apenas evitar a distância e o hiato entre esses dois pólos 

do processo educacional - as intenções e as práticas - o currículo deve estabelecer uma 

vinculação coerente entre eles, deve constituir um eficaz instrumento que favoreça a 

realização das intenções, princípios e orientações numa ação prática efetiva com vistas ao 

desenvolvimento dos educandos.  

III - O currículo é abrangente, não compreende apenas as matérias ou os 

conteúdos do conhecimento, mas também sua organização e seqüência adequadas, bem 

como os métodos que permitem um melhor desenvolvimento dos mesmos e o próprio 

processo de avaliação, incluindo questões como o que, como e quando avaliar.  

IV - O currículo é um guia, um instrumento útil para orientar a prática 

pedagógica, uma ajuda para o professor. Por isso mesmo, na medida em que atrapalhar o 

processo de ensino- aprendizagem deverá ser imediatamente modificada. O professor precisa 

estar atento, por exemplo, à extensão do conteúdo - se excessivamente extenso deve ser 

reduzido para facilitar a efetiva aprendizagem do mesmo; ao método com que o mesmo é 

ensinado - um método pode ser eficaz em alguns casos e ineficaz em outros; à eficácia do 

processo de avaliação no sentido de não prejudicar, mas favorecer o desenvolvimento 

contínuo dos alunos; e assim por diante.  

V - Para que cumpra tais funções, o currículo deve levar em conta as reais 

condições nas quais vai se concretizar: as condições do professor, as condições dos alunos, 

as condições do ambiente escolar, as condições da comunidade, as características dos 

materiais didáticos disponíveis, etc.  
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VI - O currículo não substitui o professor, mas é um instrumento a seu serviço. 

Cabe ao professor orientar e dirigir o processo de ensino-aprendizagem, inclusive 

modificando o próprio currículo de acordo com as aptidões, os interesses e as 

características culturais dos educandos.  

Base Comum e Parte Diversificada 
De acordo com o artigo 26 da LDB- Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9394 de 20/12/1996, "os currículos do ensino fundamental e médio devem ter 

uma base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais 

e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela".  

Base Nacional Comum 
 No parágrafo 1º do artigo 26, a LDB estabelece que "os currículos (...) devem 

abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa, o conhecimento do mundo 

físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil".  

Tal dispositivo, na prática, sugere como base nacional comum as cinco matérias 

tradicionalmente consideradas como necessárias e obrigatórias para a formação geral do 

cidadão, que são as mesmas do anterior núcleo comum, embora sem a sua organização em 

áreas de conhecimento: Língua Portuguesa incluindo a literatura nacional; Matemática, 

Ciências, destinadas ao estudo do mundo físico e natural; História, especialmente do Brasil 

Geografia, também especialmente do Brasil. 

Entretanto, a base nacional comum vai além das cinco matérias citadas, 

incluindo mais quatro:  

VI - O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos 

diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 

alunos. Claro que todas as matérias, em maior ou menor grau, promovem o 

desenvolvimento cultural dos alunos (Art. 26, § 2º). O legislador indica quais as que 

consideram fundamentais e obrigatórias e, entre estas, está arte.  

VII - A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 

componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da 

população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos (Art. 26, § 3º).  
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VIII - Língua estrangeira moderna, incluída pela lei na parte diversificada, mas 

obrigatória, a partir da quinta série, e cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, 

dentro das possibilidades da instituição (Art. 26, § 5º). Sendo obrigatória a partir da quinta 

série, nada impede que o estudo de língua estrangeira seja incluído nas séries anteriores, 

mesmo porque tal estudo será tanto mais eficiente quanto mais cedo começar. Mas há que 

levar em conta as reais possibilidades da instituição, pois de nada adianta incluir o seu 

estudo se a escola não tem condições de oferecê-lo de forma eficaz, o que produzirá até 

aversão dos alunos pela língua. Outro ponto importante é a escolha da língua pela 

comunidade escolar, e não apenas pela direção da escola ou, mesmo, pelo conjunto dos 

professores. O mais indicado seria a oferta de diversas línguas estrangeiras modernas, para 

que cada aluno possa optar pelo estudo daquela que for mais do seu agrado ou atender mais 

aos seus interesses.  

IX - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos 

horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido de acordo 

com as preferências manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis, em caráter: 

confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu responsável ministrada 

por professores ou orientadores religiosos preparados e credenciados pelas respectivas 

igrejas ou entidades religiosas; ou interconfessional, resultante de acordo entre as diversas 

entidades religiosas, que se responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa (Art. 

33).  

Parte Diversificada  

Como vimos, a base nacional comum do currículo será complementada, em 

cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 

pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela 

(Art. 26). É preciso considerar que, com oito matérias obrigatórias, nacionalmente, 

excluído o ensino religioso, facultativo para os alunos, sobra pouco espaço para a parte 

diversificada do currículo. Supondo-se que o sistema de ensino inclua mais duas matérias, e 

o estabelecimento escolar, outras duas, serão mais quatro matérias obrigatórias para os 

alunos, perfazendo um total de doze matérias, número que talvez seja excessivo, 

principalmente no caso do ensino fundamental. Parece interessante que se possa reduzir a 

base nacional comum, em benefício da parte diversificada, que talvez contribua mais para a 
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formação dos alunos, já que esta deve estar de acordo com as características próprias do 

ambiente social em que se situa a escola. De acordo com o dispositivo acima, pressupõe-se 

que o sistema de ensino deva incluir no currículo matérias de interesse regional, ficando 

para o estabelecimento escolar a inclusão de conteúdos de interesse local.  

Ainda em relação aos conteúdos curriculares da educação básica, a lei (art. 27) 

estabelece as seguintes diretrizes:  

I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres 

dos Cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática  

II - consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada 

estabelecimento;  

III - orientação para o trabalho;  

IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-

formais. 

 

Tais diretrizes dizem respeito, naturalmente, a todos os conteúdos curriculares, 

ou seja, devem constituir preocupação permanente da escola em todas as suas atividades. 

Não haverá uma matéria de orientação para o trabalho, outra que trate dos direitos e 

deveres dos cidadãos, uma terceira que difunda os valores fundamentais ao interesse social, 

e assim por diante. Em todas as matérias tais assuntos devem ser discutidos e fazer parte do 

trabalho escolar. As condições de escolaridade dos alunos, em cada estabelecimento, por 

exemplo, devem ser a base sobre a qual prosseguirá o processo de escolarização, a partir da 

qual cada aluno poderá adquirir novos conhecimentos, incorporar novos valores, aprender o 

respeito ao bem comum e à ordem democrática, realizar suas aptidões, modificar suas 

atitudes, enfim, desenvolver-se plenamente.  

A resolução CNE/CEB no. 7/2010, que fixa as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos a serem observadas na organização 

curricular dos sistemas de ensino e de suas unidades escolares prevê em detalhes a base 

comum e a parte diversificada dos currículos de ensino fundamental, por meio de sete 

artigos e diversos parágrafos. Entre eles, destacam-se: 

Art. 10 O currículo do Ensino Fundamental tem uma base nacional comum, 

complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma 

parte diversificada.  
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Art. 11 A base nacional comum e a parte diversificada do currículo do Ensino 

Fundamental constituem um todo integrado e não podem ser consideradas como dois 

blocos distintos.  

§ 1º A articulação entre a base nacional comum e a parte diversificada do 

currículo do Ensino Fundamental possibilita a sintonia dos interesses mais amplos de 

formação básica do cidadão com a realidade local, as necessidades dos alunos, as 

características regionais da sociedade, da cultura e da economia e perpassa todo o 

currículo.  

§ 2º Voltados à divulgação de valores fundamentais ao interesse social e à 

preservação da ordem democrática, os conhecimentos que fazem parte da base nacional 

comum a que todos devem ter acesso, independentemente da região e do lugar em que 

vivem, asseguram a característica unitária das orientações curriculares nacionais, das 

propostas curriculares dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos projetos 

político-pedagógicos das escolas.  

§ 3º Os conteúdos curriculares que compõem a parte diversificada do currículo 

serão definidos pelos sistemas de ensino e pelas escolas, de modo a complementar e 

enriquecer o currículo, assegurando a contextualização dos conhecimentos escolares em 

face das diferentes realidades.  

Art. 12 Os conteúdos que compõem a base nacional comum e a parte diversificada têm 

origem nas disciplinas científicas, no desenvolvimento das linguagens, no mundo do trabalho, na 

cultura e na tecnologia, na produção artística, nas atividades desportivas e corporais, na área da 

saúde e ainda incorporam saberes como os que advêm das formas diversas de exercício da 

cidadania, dos movimentos sociais, da cultura escolar, da experiência docente, do cotidiano e dos 

alunos. 

 

Parâmetros Curriculares Nacionais  

De acordo com o artigo 9º, IV, da lei 9.394/96, compete à União - Ministério da 

Educação e Conselho Nacional de Educação - "estabelecer, em colaboração com os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação 

infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus 

conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum.  
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Em decorrência dessa atribuição, o Ministério da Educação encaminhou à 

apreciação do Conselho Nacional de Educação, no final de 1996, os chamados Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs). Trata-se de um conjunto de quatro documentos:  

I - Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais: fundamentação da 

proposta, definindo um perfil da educação brasileira, apontando os parâmetros como 

instrumentos para a melhoria do ensino; a função social da escola, o aprender e o ensinar, 

nossas tradições pedagógicas, a escolaridade em ciclos e a opção feita na definição de 

áreas, objetivos, conteúdos, avaliação e orientações didáticas gerais. Segundo o documento, 

o principal problema das propostas curriculares de estados e municípios analisadas é a 

incongruência entre objetivos, conteúdos e procedimentos do ensino, contradição que os 

parâmetros pretendem corrigir.  

II - Convívio Social e a Ética - apresentação de temas transversais: propõe um 

conjunto de temas que abordam valores inerentes à cidadania a serem tratados pela escola 

para que possa cumprir sua função social: ética, saúde, meio ambiente, pluralidade cultural, 

orientação sexual, trabalho e consumo.  

III - Documentos de Área: um para cada área de conhecimento Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, Conhecimentos Históricos e Geográficos, 

Artes e Educação Física - abrangendo fundamentação teórica, objetivos gerais e por ciclo, 

conteúdos, orientações didáticas e critérios de avaliação.  

IV - Documentos de Convívio Social e a Ética: um para cada tema transversal, 

apresentando uma fundamentação teórica e sua operacionalização.  

Segundo o documento introdutório, o Volume I dos PCNs, estes constituem o 

primeiro nível de concretização do currículo escolar. Devem ser tidos como referência 

curricular nacional para o ensino fundamental, tendo a função de subsidiar a elaboração ou 

a revisão curricular dos estados e municípios, não, necessariamente, eliminando as 

propostas e experiências já existentes, mas dialogando com elas. Para isso, o documento 

incentiva a discussão pedagógica interna às escolas e a elaboração de projetos educativos. 

São, portanto material de reflexão para a prática de professores. (PCN. Vol.1. Introdução, 

p.36).  
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Além dos PCNs, há outros três níveis de concretização curricular: as propostas 

curriculares dos Estados e Municípios; a proposta curricular de cada instituição escolar; e a 

realização das atividades de ensino e aprendizagem na sala de aula.  

Ainda de acordo com o documento introdutório, a orientação proposta nos 

PCNs se situa nos princípios construtivistas de educação, apoiando-se em um modelo 

psicológico geral de aprendizagem que aponta, não só a importância da participação 

construtiva do aluno, mas também o valor da intervenção do professor para que a 

aprendizagem de conteúdos específicos aconteça. Dessa forma, segundo esse documento, é 

favorecido o desenvolvimento das capacidades necessárias à formação do indivíduo. (PCN. 

Vol.1. Introdução, p. 44).  

A Resolução do CNE/CEB 4 de 13 de julho de 2010, define Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica que tem por objetivos: sistematizar 

os princípios e as diretrizes gerais da Educação Básica contidos na Constituição, na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e demais dispositivos legais, traduzindo-os 

em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo 

como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola; estimular a reflexão crítica e 

propositiva que deve subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do projeto político-

pedagógico da escola de Educação Básica; orientar os cursos de formação inicial e 

continuada de docentes e demais profissionais da Educação Básica, os sistemas educativos 

dos diferentes entes federados e as escolas que os integram, indistintamente da rede a que 

pertençam. 

 Segundo essa mesma Resolução, em seu artigo 11, a escola de Educação Básica 

é o espaço em que se recria e se dá novo significado à cultura herdada, reconstruindo-se as 

identidades culturais, em que se aprende a valorizar as raízes próprias das diferentes 

regiões do País e completa em seu parágrafo único: Essa concepção de escola exige a 

superação do rito escolar, desde a construção do currículo até os critérios que orientam a 

organização do trabalho escolar em sua multidimensionalidade, privilegia trocas, 

acolhimento e aconchego, para garantir o bem-estar de crianças, adolescentes, jovens e 

adultos, no relacionamento entre todas as pessoas. Cabe aos sistemas educacionais, em 

geral, definir o programa de escolas de tempo parcial diurno (matutino ou vespertino), 

tempo parcial noturno, e tempo integral (turno e contraturno ou turno único com jornada 
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escolar de 7 horas, no mínimo, durante todo o período letivo), tendo em vista a amplitude 

do papel socioeducativo atribuído ao conjunto orgânico da Educação Básica, o que requer 

outra organização e gestão do trabalho pedagógico – Artigo 12. 

§ 1º Deve-se ampliar a jornada escolar, em único ou diferentes espaços 

educativos, nos quais a permanência do estudante vincula-se tanto à quantidade e qualidade 

do tempo diário de escolarização quanto à diversidade de atividades de aprendizagens. 

§ 2º A jornada em tempo integral, com qualidade, implica a necessidade da 

incorporação efetiva e orgânica, no currículo, de atividades e estudos pedagogicamente 

planejados e acompanhados. 

Em seu artigo 13, a CNE/CEB 4/10 determina que o currículo, assumindo como 

referência os princípios educacionais garantidos à educação, assegurados no artigo 4º desta 

Resolução, configura-se como o conjunto de valores e práticas que proporcionam a 

produção, a socialização de significados no espaço social e contribuem intensamente para a 

construção de identidades socioculturais dos educandos. 

§ 1º O currículo deve difundir os valores fundamentais do interesse social, dos 

direitos e deveres dos cidadãos, do respeito ao bem comum e à ordem democrática, 

considerando as condições de escolaridade dos estudantes em cada estabelecimento, a 

orientação para o trabalho, a promoção de práticas educativas formais e não-formais. 

§ 2º Na organização da proposta curricular, deve-se assegurar o entendimento 

de currículo como experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, 

permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes com os 

conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos 

educandos.  

Lembra ainda CNE/CEB 4/10, em seu Artigo 17, parágrafo primeiro, que 

programas e projetos devem ser desenvolvidos de modo dinâmico, criativo e flexível, em 

articulação com a comunidade em que a escola esteja inserida. 

Duas questões podem ser inicialmente levantadas em relação a esse aspecto: 

• Quem define o que e como a escola deve ensinar?  Tradicionalmente, as 

escolas públicas têm a sua prática pedagógica determinada ou por orientações 

oriundas das secretarias de educação ou pelos próprios livros didáticos. Isso 

resulta, na maioria das vezes, em uma prática curricular muito pobre, que não 
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• Relacionada a isso, existe uma concepção restrita de currículo, próxima do 

conceito de programa ou, pior ainda, de uma simples grade curricular, ou de 

mera listagem dos conteúdos que devem ser tratados. Daí porque muitos 

professores se orientam apenas pelos sumários ou índices dos livros didáticos. O 

currículo, entretanto, abrange tudo o que ocorre na escola, as atividades 

programadas e desenvolvidas sob a sua responsabilidade e que envolvem a 

aprendizagem dos conteúdos escolares pelos alunos, na própria escola ou fora 

dela, e isso precisa ser muito bem pensado na hora de elaborar um projeto 

político-pedagógico. 

É através da construção da proposta pedagógica da escola que a Base Nacional 

Comum e a Parte Diversificada se integram. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 

composição curricular deve buscar a articulação entre os vários aspectos da vida cidadã (a 

saúde, a sexualidade, a vida familiar e social, o meio ambiente, o trabalho, a ciência e a 

tecnologia, a cultura, as linguagens) com as áreas de conhecimento (Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, Geografia, História, Língua Estrangeira, Educação Artística, 

Educação Física e Educação Religiosa). 

2.3 - A GESTÃO ESCOLAR E A COMUNIDADE  

A constituição brasileira de 1988 estabelece a educação como direito de todos e 

dever do Estado e declara como princípios do ensino, não só a igualdade de condições de 

acesso e permanência, mas a correspondente obrigatoriedade da oferta de uma escola com 

padrão de qualidade, sem distinção de gênero, raça ou condição social. Estabelece, 

também, a necessidade de se oferecer uma instituição com boas condições de 

funcionamento e de competência educacional, no que diz respeito a pessoal qualificado, 

material, recursos financeiros, espaço físico e projeto pedagógico. Dessa forma, a 

constituição reconhece em linhas gerais, os elementos que possibilitam a construção de 

uma “escola de qualidade comum”, acessível a todos de direito e de fato.  

Em decorrência das discussões que cercaram a promulgação da carta magna, as 

décadas de 80 e 90 do século XX foram pródigas na formulação e implementação de 
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políticas educacionais “voltadas” para os interesses populares. Dentre essas iniciativas, que 

se pautavam em diferentes concepções, foram implantadas em vários estados do País, 

experiências de ampliação do tempo das tarefas e da responsabilidade das escolas públicas, 

bem como a mobilização para aumentar a participação e integração com a família e 

comunidade.  

Para que a escola funcione como uma comunidade de aprendizagem, constituída 

pela reunião de diferentes atores e saberes sociais, que constrói um projeto educativo e 

cultural próprio e como ponto de encontro e de legitimação de saberes oriundos de 

diferentes contextos, é necessário o estabelecimento de políticas socioculturais. Além de 

reconhecer as diferenças, é preciso promover a igualdade e estimular os ambientes de 

trocas. É preciso propiciar uma abertura tal que permita a cada pessoa o direito à igualdade, 

sempre que a diferença inferioriza e o direito à diferença toda vez que a igualdade 

homogeneíza, para dar conta da complexidade do mundo contemporâneo. Tal projeto deve 

estar comprometido com a transformação da sociedade e com a formação de cidadãos e 

encontra no diálogo, uma ferramenta eficaz.  

Na “disponibilidade para o diálogo”, no sentido usado por Freire (1996, p.153), 

de “abertura respeitosa aos outros”, é possível potencializar todos os agentes educativos 

enquanto instituições formadoras. Dessa forma, a escola poderá ser afetada positivamente, 

pelas práticas comunitárias, pela liberdade e autonomia presentes nos espaços de educação 

informal, pela concretude e pelo movimento da vida cotidiana. Romper a dicotomia, entre 

aulas acadêmicas e as atividades educacionais complementares exige a elaboração de um 

projeto político-pedagógico aberto à participação e à gestão compartilhada de ações 

convergentes à formação integral de crianças, de adolescentes e de jovens. Do contrário, 

pode-se estar apenas capturando o seu tempo livre, com a pretensão de que, na escola, 

ficarão mais bem cuidados ou de que aprenderão mais permanecendo por mais tempo na 

escola, ou seja, oferecendo-lhes “mais do mesmo” – o que as experiências nessa direção 

têm demonstrado não melhorar o processo de aprendizagem. 

Quando a escola compartilha a sua responsabilidade pela educação, ela não 

perde seu papel de protagonista, porque sua ação é necessária e insubstituível, porém não é 

suficiente para dar conta da tarefa de Educação Integral. Toda escola está situada em uma 

comunidade com especificidades culturais, saberes, valores, práticas e crenças – o desafio é 
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reconhecer a legitimidade das condições culturais da comunidade para estimular o diálogo 

constante com outras culturas. A educação é um dos ambientes da cultura marcada pela 

reconstrução de conhecimentos, tecnologias, saberes e práticas. 

 Não importa a área de formação dos seus professores, seus trabalhos se 

realizam em territórios culturais nos quais os estudantes estão situados. Segundo Charlot 

(2000) essa perspectiva desafia os professores a olhar seus alunos de outra maneira, para 

inscrevê-los simbolicamente no espaço de sala de aula, como sujeitos produtores de 

significado. 

A escola desempenha um papel fundamental no processo de construção e de 

difusão do conhecimento e está situada como local do diálogo entre os diferentes saberes, 

as experiências comunitárias e os saberes sistematizados historicamente pela sociedade em 

campos de conhecimento e, nessa posição, pode elaborar novas abordagens e selecionar 

conteúdos. Assim o desenvolvimento integral dos estudantes não pode ser considerado 

como responsabilidade exclusiva das escolas, mas também de suas comunidades, uma vez 

que, somente juntas podem recriar e dar novos significados às suas práticas e saberes. 

Desse modo, a instituição escolar é desafiada a reconhecer os saberes da comunidade, além 

daqueles trabalhados nos seus currículos, e com eles promover uma constante e fértil 

transformação tanto dos conteúdos escolares quanto da vida social. 

A relação escola e comunidade podem ser marcadas pela experiência de 

diálogo, de trocas, de construção de saberes e pela possibilidade de juntas, constituírem-se 

em uma comunidade de aprendizagem, de modo que a interação entre as pessoas que atuam 

na escola e as que vivem na comunidade pode auxiliar a superação de preconceitos, muitos 

deles calcados em estereótipos de classe, raça/etnia, gênero, orientação sexual, dentre 

outros. 

Estudos recentes, como os de Abramovay (2004), têm apontado que tanto as 

“dificuldades de aprendizagem” quanto o “bom desempenho escolar” não se relacionam 

exclusivamente às condições cognitivas dos alunos, mas, principalmente, à (in) adequação 

do sistema escolar, à distância/aproximação cultural entre escola e seu público, e ao (des) 

respeito que alunos e educadores sofrem no ambiente escolar. Há inúmeras evidências de 

que os agentes da educação – gestores, professores, orientadores pedagógicos, entre outros 
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– reproduzem, muitas vezes, em suas práticas, as diversas formas de preconceitos e 

discriminações ainda existentes em nossa sociedade. Essas evidências estão configuradas 

nas cenas do cotidiano escolar, por meio das situações nas quais os meninos e meninas, 

muitas vezes, são inscritos simbolicamente como lentos, imaturos, dispersivos, 

desorganizados, com dificuldade de aprendizagem e indisciplinados. Na perspectiva do 

sucesso escolar, é preciso reconfigurar essas cenas, considerando os sentidos do aprender, 

tal como enfatiza Moll:   

Aprender significa estar com os outros, implica acolhida, implica 
presença física e simbólica, implica ser chamado pelo nome, implica 
sentir-se parte do grupo, implica processos de colaboração, implica ser 
olhado. Aquele que é desprezado pelo olhar da professora também o 
será, de alguma forma, pelos colegas. A partir daí produz-se uma 
intrincada rede de preconceitos que se dissemina nos conselhos de classe, 
nas reuniões de professores, nas conversas do recreio, nos encontros com 
os pais. Pouco a pouco, determinados alunos, que são numerosos no 
conjunto das escolas, vão ficando de fora, vão sendo rotulados com 
marcas invisíveis, vão sendo considerados inaptos, incapazes, 
inoportunos... Se usássemos a metáfora de um trem para pensar a escola, 
esses seriam aqueles que viajam sentados nos últimos vagões, que, aos 
poucos, vão descarrilando. (MOLL, 2004, p. 107) 
 

 

 2.4 - ESCOLA E COMUNIDADE JUNTAS  

No Brasil a relação família-escola tem sido pouco estudada. No caso da escola 

pública, reconhece-se que os baixos níveis de escolaridade e renda de sua clientela 

desestimulam a participação dos pais. Atualmente, porém, o modelo de envolvimento dos 

pais na escola está sendo assimilado no contexto da atual tendência à descentralização da 

gestão educacional e melhoria da produtividade e qualidade escolar no sistema de ensino 

público. 

Segundo nos aponta Heneveld (1944), a retórica liberal do Banco Mundial está 

vendendo a ideia da necessidade do apoio dos pais e da comunidade, como fatores 

determinantes da eficácia escolar.  

De acordo com esse mesmo autor (1994), os pais e a comunidade dão apoio 

eficaz quando: 
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• O aluno frequenta a escola com saúde e aptidão para aprender. 

• Os pais e a comunidade dão apoio financeiro e/ou material para a operação  

           da escola. 

• Há comunicação frequente entre o corpo docente e os pais. 

• Os membros da comunidade e os pais auxiliam na instrução. 

• A comunidade desempenha um papel com significativa autoridade na escola.  

Pesquisadores brasileiros, atrelados à formulação de políticas financiadas pelo 

Banco Mundial, estão reproduzindo a lógica das pesquisas e políticas americanas. Portela, 

Bastos, Vieira, Holanda e Matos (Banco Mundial, 1997), estudando a avaliação da escola 

pelos usuários e constatando limites ao envolvimento das famílias na vida escolar, 

recomendam a valorização da participação dos pais. Castro, Pestana, Fini, Vemae 

Waiselfisz (Banco Mundial, 1997), analisando os resultados do Saeb/95, recomendam 

maior comunicação da escola com os pais. Mendonça e Barros (Banco Mundial, 1997), 

considerando a associação entre melhores resultados escolares das crianças e maior nível 

de escolaridade dos adultos e com base na hipótese de que pais mais participativos na 

educação do seu filho influenciam o desempenho  dele nas escolas, também recomendam a 

participação dos pais no processo educacional, uma vez que os fatores familiares geram 

impacto sobre os resultados educacionais.  

Outras pesquisas, ainda, têm ressaltado o nível de escolaridade da mãe como 

determinante do desempenho escolar do aluno (Banco Mundial, 1997, p. 83). 

Assim, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a fórmula da relação família/ 

escola estaria atrelada ao seguinte princípio: mais envolvimento dos pais com a educação 

equivale a maior aproveitamento e permanência na escola por parte dos alunos; mais 

participação dos pais na escola resulta em melhores escolas.  

A educação, mais especificamente a escola, atravessa um momento de 

questionamentos quanto ao seu papel social. Todas as transformações sociais que vêm 

ocorrendo e a busca da universalização do ensino afetaram o ambiente escolar, uma vez 

que trouxeram a diversidade para a sala de aula.  
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O ensino tradicional centrado na transmissão de conteúdos desvinculados da 

realidade dos alunos, que durante tanto tempo foi considerado como o ideal, tem se 

mostrado pouco eficiente em relação às novas demandas que recaem sobre a escola. 

Diante desse quadro, torna-se importante a discussão sobre a proposta de uma 

educação voltada para a cidadania que articula comunidade e escola em seu projeto 

pedagógico e organização curricular, principalmente no que tange à escola de tempo 

integral. 
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CAPÍTULO III  

   ANALISANDO A EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

3.1 EDUCAÇÃO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
 

O município de São José dos Campos, no Estado de São Paulo, está localizado 

no Vale do Paraíba, no eixo São Paulo/ Rio, distante aproximadamente 100 quilômetros da 

capital, e representa um polo industrial, social e econômico regional. Os dados a seguir 

mostram alguns indicadores que permitem caracterizar São José dos Campos: 

Quadro 1 - População de São José dos Campos - SP 

População Estimada 2008 (IBGE) 609.229 

População Total 2000 (IBGE) 539.313 

    Urbana 532.717 

    Rural 6.596 

Faixa Etária % (Município) 

    Crianças (0 a 14 anos) 27,53 

    Jovens (15 a 24 anos) 20,17 

    Adultos (25 a 59 anos) 45,72 

    Idosos (60 anos e mais) 6,58 

Taxa de Crescimento (1991 - 2000) 2,23%ªª 

Taxa de Natalidade (por mil habitantes) 2005 15,11 

Esperança de Vida ao Nascer (anos) 2000 73,89 

Densidade Demográfica (Estimativa 2006) 555,62 hab./km² 

Taxa de Urbanização 2000 98,78% 

Fonte: http://www.sjc.sp.gov.br (20/05/09) 
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Sua localização privilegiada faz de São José dos Campos um município com 

características significativas que o colocam entre os maiores municípios do Estado.  

No Quadro 2,a seguir são apresentados dados sobre a situação econômica e 

financeira do município: 

Quadro 2 - Economia e Finanças Públicas  

de São José dos Campos - SP 

Orçamento do Município (Em R$ milhões) - 
2010 1.344.676.013,31 

Orçamento de Receita  

FUNDEB- Ensino Fundamental -2010 
3.799.269,36 

                      Fonte: http://www.sjc.sp.gov.br 

Avaliando-se o contexto do município de São José dos Campos, 

especificamente em relação ao setor da Educação, aponta-se a seguir sua descrição e 

exposição em âmbitos nacional, estadual e local. 

Descrição do Setor Educação 

A Educação no Brasil é, há várias décadas, um setor prioritário no contexto das 

políticas públicas definidas e implantadas pela União, pelos estados e municípios. As 

prioridades políticas dos governos têm se concentrado, de forma mais intensa, na Educação 

Básica, na qual estão incluídos a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino 

Médio. Assim, a população entre 6 e 17 anos de idade, e mais recentemente, a de zero a 5 

anos, fazem parte do público alvo a ser atendido nas escolas e creches públicas em todas as 

regiões brasileiras. 

Para a manutenção dessa prioridade, os governos têm formulado políticas que 

garantam as condições institucionais, financeiras e técnicas para que o desenvolvimento e o 

aprimoramento da educação, em todo o país, não sofram descontinuidades ou interrupções.  

Para tanto, há hoje uma intensa busca pela integração entre a União, estados e 

municípios na formulação e implantação de políticas educacionais por intermédio das quais 

cada instância de governo assume determinados níveis de responsabilidade. Neste sentido, 

http://www.sjc.sp.gov.br/
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os entendimentos políticos quanto à importância da educação fizeram com que se 

construísse um sistema integrado e interativo de educação no Brasil. Há uma 

complementaridade entre as ações federais, estaduais e municipais na condução deste 

sistema. Enquanto no âmbito federal são definidas estratégias, formas de financiamentos e 

orientações gerais para o ensino e a gestão nas escolas, os estados e municípios, por sua 

vez, estabelecem seus planos de educação compatibilizando as estratégias e orientações 

gerais com as realidades regionais locais. 

Como consequência dessa atuação política e técnico-operacional que os 

governos adotam há muitos anos, apesar de algumas tensões existentes entre as esferas de 

governo federal, estadual e municipal, na maioria das vezes causadas pos questões de 

políticas partidárias, o Setor Educação tem conseguido sucessivos melhoramentos quanto 

ao atendimento à sua população escolarizável. A cada ano o sistema educacional brasileiro, 

seja nos estados ou nos municípios, consegue ampliar o número de vagas nas escolas da 

rede pública de educação, atingindo a meta tão esperada da universalização do Ensino 

Fundamental – crianças e jovens de 6 a 14 anos. 

Ao verificar os números constantes nos quadros a seguir é possível constatar os 

resultados das políticas educacionais no que se refere à evolução do número de matrículas 

nos três segmentos que formam a Educação Básica Nacional. 

 
Quadro 3 - Matrículas no Ensino Infantil, Fundamental e Médio em todo o 

País 
Nº. de Matrículas por Dependência Administrativa - 

2006 Dependência 

Administrativa Infantil Fundamental Médio 

Federal 933 - 67.650 

Estadual 17.582 11.825.112 7.584.391 

Municipal 898.945 17.964.543 186.045 

Fonte: http://www.sjc.sp.gov.br (20/05/09) 

 

O comportamento sempre crescente das matrículas tem feito com que a taxa de 

escolarização se apresente igualmente crescente, chegando próximo à marca de 

atendimento total no Ensino Fundamental. Segundo dados do MEC, Inep e IBGE, no ano 
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de 2000, a taxa de escolarização líquida era de 94.3% no Ensino Fundamental e 76,6% no 

Ensino Médio. Assim, verifica-se que, no Ensino Fundamental, além da taxa de matrícula 

de alunos dentro da faixa etária próxima ao total de 100%%, a capacidade física das redes 

de ensino – vagas – superava, já em 2000, em 26.7% o total da população escolarizável de 

7 a 14 anos. Por outro lado constata-se que em 2000, as taxas de escolarização no Ensino 

Médio ainda eram demasiadamente baixas. 

Os organismos citados como fontes dos dados são do MEC – Ministério da 

Educação; Inep – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais; IBGE – Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística.  A Taxa de Escolarização Bruta é um indicador que 

permite comparar o total de matrículas de determinado nível de ensino com a população na 

faixa etária adequada a esse nível de ensino. Taxa de Escolarização Líquida: essa taxa 

identifica o percentual da população em determinada faixa etária matriculada no nível de 

ensino adequado a essa faixa etária.  

Quanto aos percentuais de rendimento dos alunos do Ensino Fundamental e 

Médio no Brasil, os indicativos não são de melhoria considerando-se os dados do ano de 

2005, publicados pelo MEC – Inep. O quadro a seguir revela as condições do rendimento 

escolar nos dois níveis de ensino. 

Quadro 4– Taxas de Rendimento Escolar no Brasil - 2005 

Nível de Ensino 
Taxa de 

Aprovação

Taxa de 

Reprovação

Taxa de 

Abandono 

Ensino Fundamental 79,5 13 7,5 

Ensino Médio 73,2 11,5 15,3 

Fonte: http://www.sjc.sp.gov.br (20/05/09) 

                 O Idesp - Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo,  um 

indicador de qualidade das séries iniciais,  em relação ao 5º ano do Ensino Fundamental,  

em 2010, subiu de 3,86 para 3,96 em relação a 2009, refletindo o crescimento, no Saresp, 

de 201,4 pontos na escala de proficiência em Matemática, para 204,6. O resultado em 

Língua Portuguesa se manteve em 190,4 pontos. 
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No 9º ano do Ensino Fundamental, o Idesp recuou de 2,84 no ano anterior para 

2,52 em função da queda, no Saresp, das avaliações de Matemática (de 251,5 em 2009 

para 243,3 em 2010) e de Língua Portuguesa (de 236,3 para 229,2 pontos). No Ensino 

Médio, o recuo do Idesp no mesmo período foi de 1,98 para 1,81 devido à diminuição em 

Língua Portuguesa de 274,6 pontos para 265,7 e à oscilação em Matemática de 269,4 para 

269,2 pontos.  

O Setor Educação no município de São José dos Campos, no que se refere ao 

Ensino Fundamental, apresenta tendência semelhante à do Brasil, conforme resultados do 

SARESP – 2009 (ANEXO A) e IDEB (ANEXO B). Segundo dados do Censo 2000, a 

população escolarizável- 7 a 14 anos – no município é de 97%; a taxa de alfabetização da 

população de 15 ou mais anos é de 96% e a média de estudo da população é de 7,7 anos. 

Quando se analisam as taxas de rendimento é possível concluir que o município 

tem resultados significativamente superiores à média brasileira, conforme dados da 

Secretaria Municipal de Educação, relacionados no quadro seguinte: 

 
Quadro 5 – Taxas de Rendimento Escolar em São José dos Campos - 2006 

Nível de Ensino Taxa de 
Aprovação

Taxa de 
Reprovação

Taxa de 
Abandono 

Ensino Fundamental 97,1 2,5 0,4 

  Fonte: Secretaria Municipal de Educação de São José dos Campos 

A Prefeitura Municipal de São José dos Campos, para sustentar a evolução dos 

níveis de atendimento e a qualidade da educação no município, tem aumentado 

gradualmente o orçamento destinado ao setor de educação e oferecido condições para a 

capacitação de seus professores, conforme dados apresentados nos quadros abaixo: 

Quadro 6 - Evolução dos Gastos com Educação no Município de São José dos Campos

Ano Valores - Em R$ Milhões 

2005 189.7 

2006 203.0 

2007 240.1 

                        Fonte: Secretaria Municipal de Educação de São José dos Campos 
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Quadro 7 – Níveis de Formação Acadêmica do Corpo Docente 
do Município de São José dos Campos 

Nível Acadêmico 
Pós-Graduação Professor Superior 

Completo 
Superior 

Incompleto
Ensino 
Médio Lato Sensu Stricto Sensu 

Total 

Professor I 668 76 64 705 -- 1.513 
Professor II 302 -- -- 248 2 552 

             Fonte: Secretaria Municipal de Educação de São José dos Campos 

 Diante deste contexto, o Setor Educação no município de São José dos Campos 

apresenta atualmente dois desafios: o primeiro é a manutenção da universalização da oferta 

de vagas na Rede de Ensino Municipal para toda a população de 6 a 14 anos de idade; o 

segundo é a sustentabilidade dos processos que têm produzido a melhoria da qualidade do 

ensino oferecido nas escolas municipais. 

Estratégias para o Setor Educação 

Do ponto de vista nacional, o Ministério da Educação - MEC tem adotado 

quatro estratégias para o desenvolvimento da Educação Básica em todo o Brasil que são: a 

– a garantia de recursos públicos para a educação nos orçamentos da União, dos estados e 

dos municípios, b- a manutenção das condições de oferta de vagas, ampliando 

constantemente a rede de educação pública, c- a melhoria do desempenho técnico-

pedagógico dos profissionais de educação, criando condições para a capacitação continuada 

e, d- a construção de indicadores educacionais a partir de avaliações sistemáticas do 

desempenho de alunos e instituições educacionais.  

Quanto à primeira estratégia, as políticas adotadas pelo Brasil para garantir o 

financiamento da educação já estão consolidadas e fazem parte da legislação orçamentária 

como preceitos estabelecidos. São fontes de recursos que não dependem de aprovação 

anual ou das injunções político- partidárias para que sejam liberadas; estão 

obrigatoriamente destacadas nos orçamentos ou são especialmente arrecadadas para o fim 

específico de aplicação em educação. Dentre essas fontes estão: o FUNDEB – Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica; FNDE – Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – Salário Educação. Acrescente-se a essas fontes os 

percentuais dos orçamentos federal, estaduais e municipais que estão legalmente 

vinculados a gastos com educação. 
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No que se refere à oferta de vagas em escolas pública, o Brasil praticamente 

atingiu a universalização e, atualmente, atende cerca de 97% da população de 6 a 14 anos 

de idade. Ressalte-se ainda a manutenção de programas de construção e reforma de prédios 

escolares não apenas para a ampliação da oferta, mas também para adequar suas instalações 

ao uso de novas tecnologias e de equipamentos aplicáveis ao processo de educação 

oferecido pelas escolas públicas. 

A terceira estratégia é a adoção de programas para a capacitação contínua de 

profissionais que atuam na escola, tanto professores, como diretores, assistentes, e 

auxiliares. Nessa estratégia estão incluídas ações como: a oferta de curso superior a todos 

os professores; a criação de condições que facilitem aos diretores de escola se 

especializarem em gestão e planejamento da educação; a formulação e realização de 

programas de atualização e aperfeiçoamento de profissionais da educação por meio de 

cursos a distância oferecidos pela Universidade Aberta do Brasil. 

O planejamento e as decisões em educação, a partir de indicadores avaliativos, é 

uma importante estratégia do Governo Federal para que possa adequar, de forma crescente, 

os planos de educação às diversidades das demandas em todo país. Para isso o MEC 

estruturou um amplo sistema de avaliação da educação. O município de São José dos 

Campos participa dessas chamadas avaliações externas. Fazem parte desse sistema de 

avaliação: 

• O Sistema de Avaliação da Educação Básica- SAEB destinado a 

coletar dados sobre alunos, professores, diretores de escolas públicas e privadas 

em todo Brasil; 

• A Prova Brasil – aplicada pela primeira vez em novembro 2005, que 

visa produzir informações sobre o ensino oferecido por município e escola, 

individualmente. O objetivo desta avaliação é o de auxiliar os governantes nas 

decisões e no direcionamento de recursos técnicos e financeiros, assim como a 

comunidade escolar no estabelecimento de metas e implantação de ações 

pedagógicas e administrativas; 
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•  O Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM: que é uma prova 

aplicada anualmente, com o objetivo de avaliar os alunos e a qualidade do 

Ensino Médio em todo o país.  

Outro indicador que se destaca no que se refere a avaliações externas é o PISA, 

que significa Programme for International Student Assesment. Como o próprio nome 

indica, trata-se um programa para avaliação internacional padronizada para alunos com a 

idade de 15 anos. Os testes são normalmente realizados a um número que varia entre 4.500 

e 10.000 estudantes em cada país participante. O Brasil tem participado e nos resultados 

mais recentes apareceu entre os três países que mais evoluíram na educação nesta década 

conforme o relatório de avaliação do próprio programa. 

 

Alunos da rede municipal de ensino de São José dos Campos ainda não 

participaram do Pisa. No entanto, o município adota, para sua rede, linhas estratégicas 

semelhantes às do MEC, dando ênfase especial na construção de indicadores a partir de 

pesquisas avaliativas e diagnósticos das condições educacionais. Nas demais estratégias o 

município mantém crescente, por exemplo, sua capacidade de atendimento à população 

escolarizável e de capacitação de professores.  

 

Desde 2005 a Secretaria Municipal de Educação vem adequando suas escolas, 

visando implantar gradativamente, na Rede de Ensino Municipal, o atendimento aos alunos 

em tempo integral. E, na capacitação dos professores, o município dispõe de infra- 

estrutura que dá sustentabilidade à formação continuada a quase totalidade dos docentes. 

Quanto à construção de indicadores avaliativos a Secretaria Municipal de 

Educação criou e institucionalizou uma sistemática de diagnóstico do desempenho dos 

alunos, o Sistema de Avaliação da Rede de Ensino Municipal (Sarem), que foi concebido 

tendo como referência principal a qualidade do ensino na perspectiva discente. 

A educação é preocupação recorrente na agenda nacional, estadual e municipal, 

sendo um tema gerador de novos paradigmas, novas propostas, nova organização dos 

tempos e espaços nas instituições escolares. Contudo, como têm demonstrado as avaliações 

externas (municipais, estaduais e nacionais) em termos de educação, caminha-se 
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lentamente para um patamar mais elevado de qualidade, tendo em vista o lugar que, hoje, o 

país ocupa com relação à economia.  

Os resultados de 2010 do Saresp – Sistema de Avaliação do Rendimento 

Escolar do Estado de São Paulo – e do Idesp  – Índice de Desenvolvimento da Educação 

de São Paulo – que combina os resultados de Matemática e Língua Portuguesa do Saresp 

com dados de aprovação, reprovação ou abandono da escola, mostram a preocupação do 

Governo do Estado de São Paulo com uma proposta de Reorganização do Ensino 

Fundamental e Médio. 

                    Os dados de 2009 na rede estadual de São Paulo mantiveram tendência de 

melhora para o 5º ano do Ensino Fundamental, mas mostraram recuo para o 9º ano, da 

mesma forma que para o Ensino Médio. Esses resultados ressaltam a necessidade de que, 

além de outras iniciativas do Governo do Estado para a melhoria da Educação – sejam 

feitas novas contratações de professores e as avaliações previstas na Reorganização do 

Ensino Fundamental, bem como a ampliação da jornada escolar, foco deste trabalho. 

Muitas são as propostas que objetivam mudar esse cenário. Elas são decorrentes 

de diferentes concepções ancoradas em múltiplas leituras a respeito do papel da escola, e da 

escola pública em especial, do papel do educador e dos governos. Entre os muitos 

consensos sobre a educação, o que trata do tempo de permanência do estudante na escola 

está muito aquém do que seria necessário para dar conta de uma formação à altura dos 

desafios do século XXI. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) prevê o aumento 

progressivo da jornada escolar para o regime de tempo integral (artigos 34 e 87) ao mesmo 

tempo em que reconhece e valoriza as iniciativas de instituições que desenvolvem, como 

parceiros da escola, experiências extraescolares (LDB, artº3, item 10). Essas indicações 

legais respondem tanto às expectativas de ampliação do tempo de estudo, via sistema 

público de ensino, como à necessidade da ampliação da participação da comunidade, que 

precisa trabalhar na interface educação- formação.  

Atualmente, no Brasil, somente 6% dos alunos têm, ao menos, sete horas 

diárias de jornada escolar. Mas, uma das metas do Plano Nacional de Educação, em 
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trâmite no Congresso, é de que, até 2020, metade das escolas públicas ofereça educação 

básica em tempo integral.  

 Para isso, o governo federal aumentou o repasse de verbas para as escolas 

públicas com jornada ampliada. O acréscimo do Fundo da Educação Básica (Fundeb) é de 

25% para o fundamental e 30% para o médio. Porém, a implementação ainda esbarra em 

problemas de infraestrutura e de formatação de conteúdo, lembrando que crescer na 

avaliação não depende só do número de horas, mas também do que é feito nesse tempo 

extra 

Nesse contexto, a escola de tempo integral, ao garantir o desenvolvimento do 

currículo oferecido às escolas regulares, complementado por outro que valoriza as 

atividades voltadas, principalmente, para o lúdico e para a vivência em grupo, possibilita 

um diferencial na construção de uma sociedade voltada para o desenvolvimento humano, 

social e econômico. Busca, assim, envolver toda a comunidade para atendimento das 

necessidades das famílias e da sociedade. 

 

3.2 - ANALISANDO A ESCOLA INTEGRAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

A Secretaria Municipal de Educação está desenvolvendo o projeto da Escola de 

Formação em Tempo Integral (ANEXO C) através da Portaria nº 029/SME/09 (ANEXO 

D) revogada pela Portaria nº 137/SME/10 (ANEXO E) – que dispõe sobre o Projeto da 

“Escola de Formação em Tempo Integral” (EFETI). 

As referidas Portarias regulamentaram as escolas que já trabalhavam com 

jornada ampliada para seus alunos desde 2007 e estipulam que, gradativamente, as diversas 

escolas municipais passem a funcionar no novo modelo de oito horas diárias para que a 

formação do aluno seja global e vá além do currículo básico do ensino fundamental. Para 

isso, pretende-se que as atividades educacionais sejam adequadas à realidade de cada 

comunidade. Pretende-se também que sejam estabelecidas, além do currículo básico do 

ensino fundamental, ações curriculares que promovam a formação do estudante. A 

principal finalidade da iniciativa é melhorar o rendimento e o aproveitamento escolar, além 
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de prestar atendimento diferenciado a alunos de escolas situadas em regiões de maior 

vulnerabilidade social. 

Os componentes do currículo básico e os Ateliês deverão favorecer a vivência 

de atividades dinâmicas, contextualizadas, significativas no campo da arte, da leitura, da 

matemática, do esporte, do convívio social. A avaliação do desempenho escolar terá 

maiores possibilidades de abranger o aluno em todas suas potencialidades, suas 

diversidades, suas preferências, suas habilidades – o aluno “por inteiro”. 

Esse projeto de Escola de Formação em Tempo Integral exige um grande 

envolvimento de docentes e funcionários. Entretanto, os professores nem sempre se 

mostram envolvidos e comprometidos com o projeto. Alegam que se trata de uma proposta 

que chega a eles pronta, sem sua participação nas decisões. Muitos se veem envolvidos em 

sua implantação, tentando colocar em prática uma teoria da qual, aparentemente, 

demonstram não terem consciência. 

Dentre as várias ações que realiza, a Rede de Ensino Municipal de São José dos 

Campos tem se diferenciado na oferta ao alunado do Ensino Fundamental de uma 

composição curricular com carga horária letiva superior ao tempo mínimo determinado 

legalmente. 

A proposta de uma escola em tempo integral nos remete a questões 

fundamentais como: a forma de gestão da escola e do tempo, a necessidade de 

reorganização do currículo, do planejamento e das atividades didáticas.  

O objetivo geral é possibilitar a formação integral dos alunos assegurando 

ganhos que possibilitem aprendizagem em todos os aspectos do desenvolvimento, 

facilitando o acesso a patamares mais dignos da cidadania e promovendo a melhoria da 

qualidade de vida das crianças e dos adolescentes. 

Tem por objetivos específicos enriquecer o currículo dos alunos com conteúdos 

formais e informais da educação, valendo-se da diversificação de componentes 

curriculares, de espaços educativos alternativos e da ampliação da jornada escolar, para o 

regime de período integral; estimular o desenvolvimento das potencialidades dos alunos 

por meio de ações educativas que contribuam para seu desenvolvimento biopsicossocial 
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(crescimento pessoal, promoção social e fortalecimento da autoestima); oferecer 

oportunidades variadas para que os alunos desenvolvam sua percepção do mundo, sua 

sensibilidade, autoconfiança e competência comunicativa por meio de atividades lúdicas, 

culturais, esportivas, artísticas e de comunicação que refletirão em melhora importante em 

seu desempenho escolar; garantir o acesso, a permanência e a motivação dos alunos para o 

alcance do sucesso educacional e estimular o aluno a obter êxito em sua vida escolar, com 

responsabilidade, qualidade e prazer. 

A Secretaria de Educação de São José dos Campos estabelece que as ofertas de 

atividades sejam baseadas na análise de demandas subjetivas (desejos dos pais e dos 

alunos) e objetivas (o que é necessário saber ou conhecer para inserção do cidadão na 

sociedade global e na comunidade local), a fim de impactar nas aprendizagens e assim 

elevar a qualidade educativa promovida pela escola. As necessidades objetivas do processo 

de ensino e da aprendizagem devem estar relacionadas com as formações dos alunos, 

partindo das necessidades de cada grupo, com todas as áreas do conhecimento, 

contemplando as demandas relacionadas com o convívio dos alunos, dos valores, dos 

afetos, dos conflitos e da saúde coletiva. 

A Escola de Tempo Integral no município tem como missão contribuir para a 

construção de uma comunidade de ensino e de aprendizagem, fazendo com que as 

atividades educativas desenvolvidas, dentro ou fora dela, possuam características 

pedagógicas que se diferenciam de outras promovidas pelas instituições comunitárias. 

 Considerando sua função educativa na comunidade, a escola deverá atender as 

necessidades do bairro em que se insere, possibilitando o desenvolvimento de atividades de 

formação para toda a comunidade escolar e local. 

Em 2007 foi lançado um projeto piloto de Escola Integral na Emef. Rosa 

Tomita, em parceria com a Fundação Hélio Augusto de Souza (Fundhas). O resultado 

obtido após a implantação da Escola de Formação em Tempo Integral foi expressivo na 

aprendizagem dos alunos, pois refletiu um aumento de 25,6% nos percentuais do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nos anos iniciais; o índice que era de 3,9 foi 

para 4,9. Nos anos finais, o aumento foi de 51,9%, pois de 2,7 foi para 4,1.  
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O segundo projeto piloto foi com a Escola Municipal Profa. Jacyra Vieira 

Baracho que começou a trabalhar no novo modelo em 2008, usando sua própria estrutura 

para o funcionamento do programa. Para isso, a escola passou por reforma e contou com a 

formação específica de seu corpo docente. 

Os resultados, ainda parciais, mostram que as Escolas de Tempo Integral na 

Rede Pública Municipal de São José dos Campos enfrentam como desafios: condições 

precárias de trabalho, de recursos humanos e de materiais; dificuldades em relação à 

organização (tempo/espaço) das atividades propostas; problemas em torno da formação 

inicial e continuada dos professores, que não estão preparados para enfrentar a Escola de 

Tempo Integral; dificuldades no relacionamento professor/aluno e na compreensão e no 

desenvolvimento das Oficinas, tanto por parte dos professores, quanto dos alunos. 

Percebe-se que, apesar do empenho de todos os atores, ainda existem situações 

que necessitam de um olhar mais atencioso para que a Escola de Tempo Integral cumpra 

seu objetivo, ou seja, é preciso integrar escola, comunidade e professores. 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DA COMUNIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL 

JACYRA VIEIRA BARACHO 

A Emef. Prof.ª Jacyra Vieira Baracho, em 2008 atendeu  um total de  1057  

alunos, sendo  868 do Ensino Fundamental e 189 da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Nesse ano participaram do Projeto EFETI (Jornada Ampliada): 105 alunos do 4º ano, 111 

alunos do 5º ano, 110 alunos do 6º ano e 110 alunos do 7ºano, totalizando 436 alunos.   

A Escola está localizada no bairro Jardim Veneza, em São José dos Campos – 

SP. Os alunos são do próprio bairro e, alguns, de bairros circunvizinhos, sendo que 5% 

dessas famílias moram em casa com 2 pessoas; 53% com 4 pessoas e 42% com 5 ou mais 

pessoas. 

Essa pesquisa foi realizada no próprio bairro com famílias dos alunos e 

comunidade em geral. A análise dos dados pesquisados revela que os alunos vêm, em sua 

maioria, de classe média baixa. 48% dos entrevistados possuem renda de 4 a 5 salários 
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mínimos; 38% apresentam renda acima de 5 salários mínimos; 10% recebem uma renda 

acima de 6 salários mínimos; e 8% não informaram.  

De acordo com as entrevistas realizadas pela direção da escola, verificou-se o 

número de pessoas que trabalham, em cada casa, sendo que em 43% das casas, trabalham 1 

pessoa da família; em 37% das moradias, trabalham 2 pessoas, em 12%, 3 pessoas e em 8% 

das residências trabalham 4 ou mais indivíduos. Dentre o total de pessoas que trabalham, 

49% possuem registro em carteira; 19% não são registradas, 2% são aposentados, 10% têm 

emprego informal e 20% não informaram. 

O índice dos entrevistados que trabalham na indústria é de 35%; 21% trabalham 

no comércio; 25% trabalham em serviços informais; 19% realizam tarefas as quais não 

foram informadas. 

No item moradia, segundo pesquisa realizada, 50 % dos entrevistados residem 

em casa própria; 27 % em casas alugadas e o restante não informou. 

No que diz respeito ao nível de escolaridade, 15% responderam que têm o 1º 

Grau completo; 16% possuem 1º grau incompleto; 39% têm o 2º grau completo; 8% com 2º 

grau incompleto; 14% têm o superior completo e 8% de superior incompleto. 

Como opção de lazer, 23% frequentam o clube; 25% vão ao cinema; 27% 

gostam de viajar; 42% passeiam no shopping; 20% almoçam em restaurantes e 15% têm 

outras opções de lazer. 70% das famílias possuem hábito de leitura e 30% não, sendo que 

34% leem jornais; 40% preferem revistas; 44% gostam de livros; 23% leem gibis e 11% 

têm outras preferências. 

Dentre os programas televisivos que as famílias assistem: 43% veem telejornal; 

56% preferem desenhos animados; 48% apreciam programas de esportes; 52% assistem 

novelas; 22,8% têm predileção por variedades; 44% gostam de Programas Educativos e 

52% veem filmes. No item que contempla a expectativa dos pais em relação à educação 

para seus filhos, 13 % dos entrevistados esperam que terminem o Ensino Médio; 27% 

desejam que seus filhos façam um Curso Técnico e 60% querem que os filhos cursem a 

faculdade. A religião predominante é a católica, totalizando 68%, os evangélicos somam 

21%; os espíritas 2% e 9% professam outras religiões. 
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As famílias praticam ações indispensáveis para contribuir com a escola no 

desenvolvimento de seus filhos. Dentre os itens elencados no questionário, 61% dos 

entrevistados acompanham e participam da vida escolar de seus filhos; 57% impõem 

limites disciplinares; 66% frequentam as reuniões escolares; 58% participam da vida social 

dos filhos; 24% dos entrevistados estabelecem para os filhos um horário para leitura; 53% 

brincam com seus filhos e 53% proporcionam momentos de diálogo. 

Os entrevistados julgaram alguns itens como responsabilidade da escola, sendo 

que 69% optaram por uma Educação de Qualidade, 36% pelos Conteúdos Formais, 55% 

pela Convivência Social, amizade, respeito e solidariedade; 44% pela Orientação Sexual; 

61% pelo incentivo à leitura e escrita; 60% pela Cultura Geral; 43% pelos Valores, ética, 

moral e discriminação; e 24% pela Resolução de conflitos. 

Já como responsabilidade da família, os entrevistados optaram em 50% por uma 

Educação de Qualidade, 33% pelos Conteúdos Formais, 65% pela Convivência Social, 

amizade, respeito e solidariedade; 63% pela Orientação Sexual; 56% pelo incentivo à 

leitura e escrita; 45% pela Cultura Geral; 58% pelos Valores, ética, moral e discriminação; 

e 60% pela Resolução de conflitos. 

Nesta pesquisa, os entrevistados puderam opinar a respeito de quais atividades 

gostariam que a escola oferecesse para seus filhos, além das disciplinas que compõem o 

currículo comum. As atividades mais mencionadas foram: inglês, informática, esportes 

variados, teatro, aulas de música, espanhol, religião, cursos técnicos, aulas de dança, 

natação, artes plásticas, aulas de reforço, Educação Moral e Cívica e Filosofia. 

De acordo com os entrevistados nesta pesquisa, para se obter uma Educação de 

Qualidade é necessário uma formação boa e completa, em que os alunos adquiram 

conhecimentos e troquem experiências, sendo preparados para a vida, para que se tornem 

cidadãos críticos e éticos.  

A escola deve capacitar seus alunos para que sejam empreendedores e 

enfrentem o mercado de trabalho, com respeito e responsabilidade. Os professores devem 

ser motivados e capacitados. Os alunos também devem ser preparados para os vestibulares 

das Universidades. 
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Em 2008, com a implantação da Escola de Tempo Integral, a escola, que prevê 

retenção nos 3º, 5º, 7º e 9º anos, teve o seguinte índice de reprovação:  3,8% nos  3ºanos e 

2,77%  nos 5º anos – índice 0,6% menor que no ano anterior.  

A proposta de ampliação do tempo de escolarização é um elemento indicador 

para se desenvolver a educação integral do indivíduo. No entanto, é importante destacar 

que o simples fato de se adicionar aulas de música, dança e informática ao currículo escolar 

não significa, necessariamente, a prática de uma educação integral para a formação do 

homem integral. Para que se complete essa formação, a concepção de Educação Integral 

deve passar pela emancipação humana, de forma que toda a prática educativa esteja 

articulada à promoção do desenvolvimento e da autonomia do ser humano. 

 3.4 - A REALIDADE DE UMA ESCOLA PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL  
 

Apresentar e avaliar os elementos que possibilitam a análise e a reflexão sobre 

experiência de uma escola pública de tempo integral do município de São José dos Campos 

- SP, de 2008 a 2010, período da sua implantação, é o objetivo principal do presente tópico. 

O conhecimento da realidade foi ponto de partida para a execução deste estudo. 

Também as observações e o constante contato com os diferentes atores do cotidiano escolar 

permitiram conhecer a trajetória histórica do processo de planejamento e implantação do 

regime de tempo integral na escola pesquisada.  

As informações contidas nos documentos oficiais, analisadas e categorizadas, 

permitiram aproximar o discurso oficial e a prática da realidade educacional municipal. A 

escrita é reveladora do conteúdo que, muitas vezes, não aparece de forma explícita. Assim, 

desvelar os conteúdos latentes e as concepções implícitas dos documentos é parte do 

objetivo do presente trabalho.  

Mantendo-se em sigilo a identidade de todos os colaboradores, é apresentada a 

análise dos depoimentos dos vários interlocutores, de onde se retoma a reflexão em torno 

da escola em tempo integral como um programa que pode contribuir para a construção ou 

não, de uma escola pública de qualidade. Foram entrevistados oito alunos, um diretor, uma 

coordenadora pedagógica, três professoras, e cinco pais, perfazendo um total de 18 

entrevistas.  
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Devido à inexistência de um registro oficial da história da escola, no decorrer da 

pesquisa, foi necessário que se reconstruíssem fatos ocorridos. Isso foi feito pelo contato 

direto, levantamento de dados com os vários profissionais da escola, em especial, com a 

orientadora, bem como a partir dos relatos e da vivência de seus autores, sem, contudo, 

deixar de dar minha contribuição pessoal, uma vez que integro o contexto educacional do 

município.  

Nessa perspectiva, o próximo item tratará da organização do trabalho 

pedagógico como viabilizador de uma educação que se deseja de qualidade. Qualidade essa 

que só se materializa quando o coletivo a estabelecer como meta da ação educativa. Nesse 

sentido, o projeto político pedagógico tem a ver com a organização do trabalho pedagógico 

e administrativo, dando a direção e a intencionalidade da educação. Portanto, buscar uma 

nova organização para a escola em tempo integral, onde o princípio da qualidade de ensino 

seja contemplado, constitui o grande desafio de todos os sujeitos envolvidos no processo 

educacional. Para redefinir o sentido da escola pública e, ao mesmo tempo, assegurar a 

qualidade que os alunos, os pais e a sociedade desejam e a que  todos têm direito, faz-se 

necessário ultrapassar o caráter assistencialista e paternalista das propostas de ampliação do 

tempo escolar, investindo em um modelo de organização escolar efetivamente democrático. 

3.5 - A ESCOLA IDEALIZADA 
 

Na análise dos documentos, foi possível perceber a consonância da proposta da 

escola de tempo integral de São José dos Campos com os aspectos legais vigentes no país. 

Iniciando pela Constituição Federal/1988, cabe destacar que embora ela não faça referência 

direta ao tempo integral nas escolas, deixa em aberto aos sistemas de ensino para que, caso 

desejassem, pudessem optar por ele.  

Em decorrência, a atual LDB, em seu art. 34, parágrafo 2º, preconiza a 

implantação do ensino em tempo integral, de forma progressiva a critério dos sistemas de 

ensino. Mais recentemente, nas diretrizes do Plano Nacional da Educação 2001, a 

ampliação da jornada escolar é recomendada como alternativa para diminuir as 

desigualdades sociais e ampliar democraticamente as oportunidades de aprendizagem. 

Dessa forma, pode-se observar no texto da lei, ao mesmo tempo, uma indicação no sentido 

da ampliação do tempo escolar e uma transferência da responsabilidade por esse ato às 
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demais instâncias, sem que isso signifique a ampliação dos recursos aos municípios que 

optarem por fazê-lo. Esse fato ficou também evidente, após a promulgação da Lei 9394/96, 

e com a criação do FUNDEF.  

Corroborando com a legislação nacional, na Portaria n º 029/SME/09, revogada 

pela Portaria nº137/SME/10, a questão do regime de tempo integral para o ensino 

fundamental é abordada da seguinte forma: 

Art. 1º Instituir o Projeto “Escola de Formação em Tempo Integral (EFETI)”, 

visando ampliar a carga horária dos alunos do Ensino Fundamental na escola pública 

municipal, de modo a intensificar as possibilidades de aprendizagem com o enriquecimento 

do currículo básico e a vivência de situações que favoreçam o aprimoramento em todos os 

âmbitos do desenvolvimento, valendo-se de ações inovadoras e de múltiplos espaços 

educativos.  

Art. 2º O Projeto “Escola de Formação em Tempo Integral (EFETI)” tem como 

objetivos:  

I – ampliar a carga horária do aluno na escola, assistindo-o integralmente em 

suas necessidades básicas e educacionais;  

II – enriquecer o currículo dos alunos, por meio de abordagens de trabalho 

diferenciadas e inovadoras, em múltiplos espaços educativos;  

III - intensificar as oportunidades de socialização na escola;  

IV - proporcionar aos alunos, alternativas de ação no campo do conhecimento 

cultural, tecnológico, de meio ambiente e esportivo;  

V – promover a participação e co-responsabilidade da família e da comunidade 

no processo educacional, contribuindo para a formação integral dos alunos e construção da 

cidadania;  

VI - adequar as atividades educacionais à realidade de cada região, 

desenvolvendo o espírito empreendedor;  

VII - contribuir para a redução da evasão, reprovação, distorção idade/ano, 

mediante a implementação de ações pedagógicas para melhoria do aproveitamento escolar;  
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VIII – possibilitar aos alunos o reconhecimento e o desenvolvimento de suas 

potencialidades respeitando as diferentes necessidades de aprendizagem, bem como a 

superação das dificuldades individuais e coletivas;  

IX – oferecer atendimento educacional diferenciado a alunos de escolas situadas 

em regiões que se encontram em situação de maior vulnerabilidade social. 

Art. 3º O Projeto “Escola de Formação em Tempo Integral (EFETI)” será 

implantado gradativamente nas escolas de ensino fundamental da Rede de Ensino 

Municipal.  

Art. 4º A “Escola de Formação em Tempo Integral (EFETI)” funcionará com 

jornada mínima de 7 (sete) horas diárias e jornada máxima de 8(oito) horas diárias. 

Frente à aprovação dessa Portaria, as escolas, cujas estruturas físicas eram 

voltadas para o ensino em período parcial, tiveram que se reestruturar, na medida do 

possível, para atender à nova determinação estabelecida pelo poder municipal. A 

justificativa para se implantar a ampliação de tempo integral foi o atendimento a LDEN e 

sob o ponto de vista pedagógico, a argumentação se sustentava na elevação da qualidade do 

ensino, no acréscimo do tempo para o aluno aprofundar os conteúdos curriculares e 

eliminar qualquer possibilidade de repetência e evasão.  

Subsidiada na Resolução do CNE/CEB No4, de 13 de julho de 2010, que 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, a Secretaria 

Municipal da Educação elaborou o currículo para ser utilizado nas escolas municipais da 

rede. Segundo as orientações, o currículo contém base nacional comum e uma parte 

diversificada. A princípio, estabeleceu-se que em um turno seriam desenvolvidos os 

conteúdos curriculares essenciais, estabelecidos na base nacional comum e, no outro, as 

seguintes atividades e conteúdos:  

- complementação de estudos dos conteúdos da base nacional comum  

- atendimento especial a alunos com dificuldades de aprendizagem em 

determinado conteúdo 

- atividades desportivas  

- atividades artísticas  

- literatura infantil 



 68

- jogos intelectuais (xadrez, dama, etc.) 

- atividades dos temas transversais previstos nos PCNs  

- oratória para crianças;  

- língua estrangeira moderna (inglês)  

 
Para o desenvolvimento dessas atividades, foi estabelecida a carga horária total 

de 1680 (Mínimo) e 1920 (Máximo) horas anuais. Cada unidade escolar, conforme o seu 

Projeto Educativo distribuirá a carga horária semanal de cada componente curricular e 

também definirá as Atividades, os “Ateliês ou Projetos” referentes aos Eixos Curriculares, 

distribuídas em 200 dias letivos, reservando-se horas anuais para cursos de capacitação e 

aperfeiçoamento dos professores.  

Quanto ao sistema de avaliação, obedece aos princípios gerais do sistema de 

avaliação normatizado através da Portaria nº 051/SME/07 alterada pela Portaria nº 

119/SME/07 de 26 de junho de 2007, que dispõe sobre o registro do desempenho escolar 

dos alunos do ensino fundamental público municipal e a rede municipal: 

Art. 1º - A partir de 2007, nas escolas da rede de ensino municipal, as sínteses 

do desempenho escolar dos alunos serão bimestrais em cada componente curricular, sendo 

expressas em escala numérica de notas em números decimais de 0 (zero) a 10 (dez), com 

arredondamento escalonado para 0,5 (meio) décimo ou para número inteiro. 

Parágrafo único - As notas bimestrais e finais devem decorrer da avaliação do 

desempenho escolar dos alunos, realizada por diferentes instrumentos de avaliação e de 

forma contínua e sistemática, ao longo de cada bimestre. 

Art. 2º - Ao final do ano letivo, o professor deverá emitir a média final que será 

representada pela média aritmética simples das quatro notas bimestrais. 

Art. 3º - Será considerado como patamar indicativo de desempenho escolar 

satisfatório a nota igual ou superior à média 5,0 (cinco). 

• Ao final de cada bimestre será emitida uma média, englobando todos os 

conteúdos essenciais ministrados e, no final do ano, o professor deverá emitir a nota final 

que melhor represente o desempenho escolar do aluno durante o ano. 
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• será promovido à série ou ciclo seguinte o aluno que obtiver média final 

igual ou superior a cinco;  

• não haverá reprovação nos conteúdos da parte diversificada, cuja avaliação 

terá como objetivo verificar o desenvolvimento e aptidão do aluno nas atividades. 

 

Quanto ao aspecto social, foi estabelecido o objetivo de fazer com que a criança 

permanecesse por mais tempo na escola, para ficar longe das influências negativas da 

sociedade, tais como: a droga e a pobreza cultural do ambiente familiar em que vive boa 

parte das mesmas.  

3.6 - A ESCOLA E SEU CONTEXTO 
 

A Escola Municipal Emef. Prof.ª Jacyra Vieira Baracho atualmente continua 

oferecendo o Ensino Fundamental  em período integral para os  alunos de 4º e de 5º dos  

anos iniciais e 6º e 7º dos anos finais, e Educação de Jovens e Adultos para o primeiro 

segmento do Ensino Fundamental,  apenas no período noturno.  

Está localizada nas imediações da área central do município, com sua 

arquitetura traçada em estilo moderno. A paisagem ao redor consiste em vários tipos de 

casas e pequenos sobrados, e apartamentos bem construídos, sendo habitados por uma 

população de boa situação econômica, podendo ser identificada como de “classe média”.  

Tem sua história marcada na comunidade pelo reconhecimento da realização de 

um trabalho de qualidade ao longo dos anos, o que se manifesta na elevada procura por 

vaga.  

Criada em 1991, a escola atende alunos oriundos de famílias de médio e baixo 

poder aquisitivo, cuja renda predominante advém do trabalho assalariado, da prestação de 

serviços ou trabalho autônomo. 

O seu projeto político-pedagógico foi elaborado para o ano de 2010 usando 

como referência os Parâmetros Curriculares Nacionais. A Escola Municipal tem como 

missão oferecer um ensino de excelência, propiciando ao aluno condições de aprendizagem 

significativa, atualizada e eficaz, de modo a preparar alunos competentes, éticos e com 

sólida argumentação. Tem como fundamentação pedagógica o enfoque no construtivismo 
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sociointeracionista, pelo qual o professor é o catalisador do processo da aprendizagem e o 

aluno o construtor do conhecimento, acreditando no envolvimento de todos que dele 

participam. 

 Conforme consta da avaliação do ano anterior no Projeto Político-Pedagógico 

da Emef. Prof.ª Jacyra Vieira Baracho (2010, p.6), segue o depoimento de um dos 

entrevistados: 

 

A Equipe de Liderança tem atuado na busca pela co-responsabilidade de 

todos os envolvidos na prática educativa para a construção e participação 

efetiva no Projeto da Escola de Formação Integral, possibilitando o 

protagonismo de seus atores. A atuação da Equipe de Liderança da escola 

foi fundamental na tarefa de acompanhar o trabalho pedagógico e 

administrativo, propiciando condições para que o ensino se realizasse a 

partir da perspectiva da aprendizagem. 

 

A participação dos pais na escola não se restringe à Associação dos Amigos da 

Escola (AAE), que está legalmente constituída.  

Mediante a caracterização da escola idealizada e do contexto em que esta se 

insere, o item que segue procura retratar como a experiência da Escola de Tempo Integral 

se materializa na Escola Municipal Emef. Profa. Jacyra Vieira Baracho e como seus atores 

a percebem e avaliam. 

3.7 - A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL QUE SE MATERIALIZA 
 

Ao iniciar este tópico, considera-se importante situar a posição do diretor e do 

coordenador do projeto EFETI da Emef. Prof.ª Jacyra Vieira Baracho. Ambos os 

entrevistados possuem formação superior e atuam diretamente na área educacional. Como 

se pode perceber nas entrevistas, o discurso retrata uma postura firme e incisiva quanto ao 

apoio à decisão da política educacional do município.  

No que diz respeito à filosofia da proposta, houve uma preocupação de 

descaracterizar qualquer relação de assistencialismo, pelo fato de existir uma proposta 
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pedagógica com objetivos definidos, não só do ponto de vista da ampliação da oferta de 

oportunidades de ensino, mas também de oferecer um ensino de qualidade, o que pode ser 

conferido no relato do Coordenador: 

Não sou a favor da escola de tempo integral e sim a favor da escola de 

formação integral, pois, oportunizar ao aluno uma ampliação de 

conhecimentos complementares, atividades como artes, esporte, língua 

estrangeira moderna, descobrir e desenvolver aptidões artísticas, 

desportivas, vai muito além do que se pensava antes, da avaliação que a 

própria sociedade fazia, de apenas atender as crianças de pais 

trabalhadores, permanecendo mais tempo na escola. Nesta escola, o 

Tempo Integral se firmou porque foi justamente construído nessa base da 

proposta pedagógica. Com certeza vai ter essa melhoria na qualidade do 

ensino. [...] é claro que não está às mil maravilhas, é claro que temos 

problemas, mas a proposta está caminhando.  
 

Sob o ponto de vista da diretora, a resistência dos professores, dos pais e da 

própria comunidade à ampliação da jornada escolar se deve à falta de entendimento dos 

propósitos da proposta, pela maneira como ela foi concebida. Como alerta Freitas (1995), 

as propostas ou projetos se consolidarão ao nascerem no “próprio chão da escola”, com 

apoio dos professores e pesquisadores, de forma que não poderão ser concebidas por 

alguém, longe da escola e da luta da escola. Cabe lembrar que os maiores protagonistas da 

ação pedagógica são os professores e que, normalmente, são convocados a executar ou 

referendar propostas idealizadas por pessoas afastadas do contexto escolar. Resulta daí a 

necessidade de se criar várias estratégias de persuasão e de adesão dos agentes implicados 

na ação educativa, inclusive criando lei, precavendo possível resistência dos docentes para 

execução da proposta.  

Assim, a explicação da resistência da comunidade escolar ficou reduzida a 

questões culturais e ausência na compreensão da proposta, como relatam dois dos 

entrevistados:  

A resistência foi falta de entendimento dos professores e também daqueles 

que costumam remar contra.  
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Antes de implantar o tempo integral, nós tivemos encontros com 

professores e diretores para que eles pudessem entender a idéia da 

proposta e abraçar a causa e fazer com que o tempo integral 

permanecesse ou abortasse, vamos assim dizer 

 

...num projeto pioneiro encontramos diversas barreiras. A primeira 

barreira foi a cultural por parte dos pais, por parte de algumas escolas, 

por exemplo, na escola a resistência foi enorme, porque é tida como 

uma escola cujos alunos têm mais condições financeiras, sociais e 

culturais, então houve essa resistência cultural, por parte dos 

professores.  
 

Cabe destacar que, um dos maiores problemas que se observa para implantação 

e manutenção do regime de tempo integral está relacionado às adequações dos espaços 

físicos. Mesmo com o apoio da Secretaria Municipal de Educação estes continuam sendo 

remanejados até este ano. Com tudo organizado e planejado, iniciou-se o tempo integral em 

2008. E, segundo os relatos dos professores, alguns problemas também começaram a 

surgir, tais como:  

• crianças que não queriam ficar e apresentavam dores abdominais, dores de 

cabeça ou choravam;  

• crianças que não aceitavam participar de determinadas oficinas;  

• mães que queriam dispensa do filho no contra turno por inúmeros motivos;  

• o horário do almoço era muito tumultuado, por falta de espaço e de 

profissionais para ajudar a atender os alunos, pois não havia refeitório, sem 

contar com a dificuldade de adaptação à própria alimentação. 

 

Diante das dificuldades relatadas, a direção organizou uma reunião no final do 

1º bimestre, com todos os funcionários e professores para avaliar a situação e reorganizar 

as atividades. O objetivo era encontrar soluções de maneira a amenizar os problemas, 

buscando estratégias para finalizar o primeiro ano da nova experiência, sem tantas perdas 

pedagógicas. O empenho e a dedicação dos professores, durante todo o processo de 

construção do tempo integral, segundo o relato da coordenadora, fizeram com que, 
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comitivas que visitavam o município demonstrassem interesse de conhecer o projeto,  que 

também era apresentado em cerimônias oficiais, quando solicitado pela Prefeitura 

Municipal.  

Uma das questões apontadas que se coadunam na opinião dos entrevistados é a 

ausência de condições estruturais e pedagógicas para a materialização da proposta em 

tempo integral, embora reconheçam a importância desse tipo de experiência educacional 

para o desenvolvimento do aluno. Desconsiderar a estrutura física e as condições de 

funcionamento de uma proposta é deixar de garantir o mínimo necessário para o 

desenvolvimento do trabalho com qualidade. Essa é uma questão bastante polêmica para a 

escola em tempo integral; improvisar novas salas de aula é medida paliativa, de tratamento 

superficial do problema da educação. Nesse contexto, é importante refletir como se dá a 

relação da ampliação com a qualidade de ensino, quando alguns elementos básicos não 

foram resolvidos e que são, sem dúvida nenhuma, determinantes para o bom 

desenvolvimento que se deseja como a formação dos professores, sua remuneração justa, 

instalações adequadas com funcionários suficientes e competentes para atender a real 

demanda da escola. Isso pode ser conferido pelo depoimento de uma das professoras:  

 

No que trata da escola já melhorou muita coisa, a gente já aprendeu muito, 

bateu muito a cabeça no começo, mas agora a gente já melhorou bastante.  

 
Ao questionar sobre os pontos positivos e negativos da ampliação do tempo em 

comparação com a escola parcial, as entrevistas revelaram que a forma impositiva pela qual 

foi implantado o programa, sem a condição de opção para o aluno frequentar ou não o dia 

todo, desagradou tanto aos pais quanto aos professores. Isso, de forma direta ou indireta, 

aparece com frequência nos depoimentos como fator negativo e pode ser conferido no 

relato de uma professora: 

 

A quantidade de horas que a criança permanece na escola, são 9 horas de 

permanência, fora provavelmente uma hora de vinda e uma hora pra retornar. 

Nós não podemos contar durante a semana com a ajuda dos pais, nas tarefas 

de casa. Os alunos não conseguem, eles chegam em casa cansados, alguns 

tomam banho e jantam outros jantam e não tomam banho, principalmente no 

início do ano, quando a adaptação é bem difícil. [...] À tarde eles estão 
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cansados, estão esgotados, e não querem nada. Então fica difícil pra gente 

trabalhar, difícil pra eles também.  

 
Com base nos depoimentos, os pontos positivos passam por um forte apelo para 

as questões de caráter mais humanitário, aparecendo como justificativa para a ampliação do 

tempo, de forma a atribuir à escola a função de “guardiã das crianças enquanto os pais 

trabalham”. Assim podemos constatar no relato:  

Vejo também o quanto é importante para alguns pais, algumas mães que 

trabalham o dia inteiro, a escola se tornou uma boa opção. Porque eles 

(as crianças) estão num lugar seguro, bem acompanhadas, bem assistidas, 

então tem esse ponto positivo. 

  
Ou, ainda, cabendo à escola resolver os problemas estruturais impostos pela 

forma de organização social, política e econômica do contexto nacional que condena a 

maioria dos trabalhadores a não vislumbrarem transformações materiais que lhes permitam 

ter qualidade de vida. Isso aumenta o desafio da escola pública – assegurar o acesso ao 

conhecimento como direito de todos e garantir o exercício da cidadania. Dessa forma, não 

se pode aceitar passivamente propostas equivocadas, sem as reais condições de sua 

implementação, que levem a população a esquecer que a escola tem uma especificidade, 

passando a ser considerada a salvadora dos problemas sociais cujas causas e soluções 

transcendem o seu âmbito.  

Ao serem questionados sobre seu ponto de vista pessoal, com relação a ser ou 

não favorável à ampliação do tempo de permanência da criança na escola, os entrevistados 

que argumentam contra a extensão da jornada se voltam para a crítica das condições 

concretas de trabalho do professor, principalmente as relacionadas à estrutura física e 

recursos humanos em número suficiente e competente para atender à demanda escolar. Os 

defensores da proposta, entre eles os pais, utilizam como foco central de sua justificativa a 

necessidade de atender as crianças, sobretudo as da periferia da cidade, que estão expostas, 

considerando o alto grau de risco em que vivem, a miséria, a violência e as drogas, assim se 

referem:  

...também contribui para que as crianças não fiquem nas ruas expostas 

a tantas coisas ruins e negativas para elas.  
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O projeto de democratização efetiva do ensino passa pela revisão do papel da 

escola que se encontra empobrecida e vulnerável a muitas propostas aparentemente bem 

intencionadas que se desgastam, ficando no discurso que tudo muda, mas que na prática 

permanece como era antes. Nesse sentido, ao investigar se houve melhoria efetiva no 

rendimento escolar, após a ampliação da jornada, os entrevistados comentaram as 

dificuldades de contar com o auxílio das famílias no acompanhamento da aprendizagem 

dos seus filhos. Ao analisar essa questão, a fala caminha no sentido de que a escola está 

substituindo o papel da família, uma vez que os alunos passam o dia inteiro nela. Isso pode 

ser analisado pelo relato da docente na escola:  

 
Os pais delegaram à escola a responsabilidade de educar os filhos, de 

ensinar. Nem sequer se preocupam em que condição os filhos estão. Se 

a escola não procurar o pai, o pai não procura a escola. Então o pai 

determinou o seguinte: já que meu filho vive na escola, a escola é 

responsável integralmente por ele. Essa parte a gente sente a maior 

dificuldade.  
 

Na opinião da Diretora Escolar, é possível perceber que não existe uma 

articulação entre todos os conhecimentos escolares presentes na dinâmica curricular. Para 

ela: “... há duas escolas em uma...” 

Isso revela a importância do projeto político-pedagógico como instrumento 

integrador do trabalho pedagógico. Sob esse ponto de vista, veja-se a apreciação no relato 

da coordenadora: 

No rendimento acadêmico eu acho que deu pouca mudança, entretanto 

agora eles (os alunos) ficam mais vivos, têm menos vergonha, isso 

melhorou muito, ficaram mais extrovertidos, mais amizade.   
 

Observando os resultados do IDEB, relativos ao resultado do desempenho dos 

alunos nos anos de 2005 a 2007 e metas traçadas entre 2007 a 2021, chama a atenção que a 

escola tenha conseguido alcançar a Meta Projetada para 2009 em 2007, atingindo o índice 

de 6,1 demonstrando uma tendência de melhorar as estatísticas educacionais, de modo a dar 
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atendimento às políticas e diretrizes impostas por organismos internacionais, que financiam 

e fornecem os critérios.  

Perguntou-se à coordenadora pedagógica se havia melhorado a qualidade do 

ensino na escola com o período integral, uma vez que tempo é um recurso pedagógico que, 

se bem trabalhado pode contribuir com a aprendizagem. Chama a atenção a posição da 

coordenadora que retoma a importância da escola na sua função de ensinar, reconhecendo o 

papel do professor como o centralizador da ação educativa. Assim respondeu a 

coordenadora: 

A meu ver é assim, o aumento da jornada na escola que vai melhorar a 

qualidade. Eu acho que aumenta as possibilidades de oferta pra essas 

crianças e oportunidades. Agora, a qualidade da sala de aula está na 

formação dos professores. 
 

Perguntou-se aos atores envolvidos no contexto da Escola Municipal EMEF 

Prof.ª Jacyra Vieira Baracho, que avaliação eles faziam da proposta de Tempo Integral. As 

respostas e as opiniões convergiram para a questão do longo tempo de permanência dos 

alunos, pelas condições de trabalho e pela falta de continuidade na formação pedagógica, 

devido à rotatividade de professores pela rede municipal de ensino. Alguns professores e 

pais reconhecem a importância desse tipo de proposta para o desenvolvimento do aluno. 

Por outro lado, alguns professores e pais são capazes de perceber a expectativa de mérito 

que se cria na comunidade pela prioridade especial estabelecida por parte do poder público. 

Entre os entrevistados, explorando ainda a avaliação da ampliação da jornada 

escolar, depoimentos de mães de alunos registram a preocupação com o tempo, embora em 

nome de um futuro melhor para o seu filho, aceitem as condições estabelecidas, como é 

possível conferir no relato a seguir:  

Um dos pontos mais criticados que ouço falar, e que de certa forma 

entendo, é que, nossos filhos se cansam demais. Esta é uma das maiores 

preocupações, também que eles não comem direito, não que a escola 

proporcione alimentação inadequada, mas os pais alegam que: meu 

filho não gosta disso, ou, coitadinho ele não come aquilo... Ou ainda ele 
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quer ficar um pouco mais em casa!  Também sinto esta preocupação, 

porém sei que o mais importante é olhar o futuro e ver os resultados de 

um dia difícil, cansativo, árduo.  

 

Ao perguntar-se aos entrevistados que sugestões eles dariam, caso fossem 

consultados para a continuidade da experiência, a frequência das respostas estiveram 

relacionadas ao tempo de permanência do aluno na escola, como fica evidente no relato a 

seguir, de mãe de aluno: 

Diminuir a carga horária é fundamental: é muito prá uma criança. A 

criança tem que estar presente na família. Diminuiria o horário. A 

carga horária. Porque eu acho que nove horas na escola é muito. Eu 

mudaria, por exemplo, colocaria e mexeria mais nas escolas da 

periferia. O ideal seria que o pai tivesse oportunidade de opção. 

As entrevistas deixaram pistas claras que o enfrentamento dos desafios da 

escola pública demanda cuidado e atenção.  

Considerar as opiniões dos diferentes atores envolvidos torna-se assim, neste 

momento do processo, instrumento útil ao aprimoramento da experiência, para que ela não 

seja fadada à interrupção. Isto porque, de modo geral, os programas de escola de tempo 

integral em nosso país, desenvolvidos por Estados e Municípios, como soluções viáveis 

para a melhoria da qualidade de ensino, têm sofrido uma ação descontinuada, geralmente, 

por razões de ordem política e financeira. É fácil observarmos como alguns programas 

surgem, a cada governo, com nova nomenclatura, devido à mudança de pessoas e de 

partidos. A esse respeito Saviani (2005) declara que isso:  

 

... entra em contradição com uma das características próprias da atividade 
educacional, com uma das características que se insere na natureza e 
especificidade da educação, que é a exigência de um trabalho que tenha 
continuidade, que dure um tempo suficiente para provocar um resultado 
irreversível. Sem se atingir o ponto de irreversibilidade, os objetivos da 
educação não são alcançados. 
(SAVIANI (2005, p. 269). 
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É válido ressaltar que a escola em tempo integral tem, de modo geral, grande 

aceitação popular. No entanto, sua adoção deve atender algumas condições básicas, como, 

o horário integral para o professor, atualização e formação para esse tipo de escola, zelo 

pela organização pedagógica da proposta curricular, tempo livre para os alunos, com 

orientação a seu critério de escolha. Enfim, ações que possam de fato contribuir como 

auxiliares para a apropriação do conhecimento do aluno, como parte de um projeto 

democrático de Nação. A ampliação do tempo diário do aluno na escola só tem sentido 

quando o objetivo é a inclusão social. Como defendia Teixeira (1994), uma escola primária 

democrática deve ser a grande “escola comum da nação, a escola de base e não simples 

escola de acesso”.  
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CAPÍTULO IV     

ESCOLA E COMUNIDADE 

4.1 - GESTÃO E PARTICIPAÇÃO 
O interesse da sociedade em fazer parte de um grupo, tomar parte das decisões e 

de ter parte do resultado tem se expandido nos últimos anos no Brasil e em todo o mundo. 

Assistimos, nos dias atuais, à constante criação de associações, movimentos organizados, 

grupos e comunidades, entre outros, com o intuito de encontrar formas de participar das 

tomadas de decisão no ambiente à sua volta.  

A participação comunitária na gestão escolar é manifestação de um processo em 

cujo planejamento, produção, gestão e usufruto dos bens produzidos, os diversos 

segmentos da comunidade escolar (pais, alunos, funcionários e gestores) têm parte. 

A participação fortalece a gestão democrática, contudo há uma necessidade de 

descentralização e democratização da educação para que venha a provocar mudanças 

pedagógicas no processo ensino-aprendizagem. Como afirma Lück (1998, p.15), ”o 

entendimento do conceito de gestão já pressupõe, em si, a idéia de participação, isto é, do 

trabalho associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu encaminhamento e 

agir sobre elas em conjunto”. 

A educação escolar tem a tarefa de promover a apropriação de saberes, 

procedimentos, atitudes e valores por parte dos alunos, pela ação mediadora dos 

professores e pela organização e gestão da escola. A principal função social e pedagógica 

das escolas é a de assegurar o desenvolvimento das capacidades cognitivas, operativas, 

sociais e morais pelo seu empenho na dinamização do currículo, no desenvolvimento dos 

processos de pensar, na formação da cidadania participativa a na formação ética.  

Partindo desse ponto de vista fica evidente que a educação no contexto escolar 

exige esforços e maior organização do trabalho educacional. Exige também a participação 

efetiva da comunidade na realização desse empreendimento, já que não basta ao 

estabelecimento de ensino apenas preparar o aluno para níveis de escolarização mais 

elevados, pois o que ele precisa é de aprender para compreender a vida, a si mesmo e a 
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sociedade, como condições para ações competentes na prática da cidadania. O ambiente 

escolar como um todo deve oferecer-lhe esta experiência. 

A escola pública produz e reproduz diferenças sociais e cabe à organização 

pedagógica reconhecer essa problemática e tentar tomar medidas que possam superar esses 

entraves, construindo uma gestão escolar que ofereça reciprocidade, mudança de 

mentalidade e atitude, sem a qual essa organização não poderia ser efetiva em seu papel 

social. A gestão democrática pressupõe a ideia de participação, isto é, do trabalho 

associado de pessoas, analisando situações, decidindo sobre o seu encaminhamento e 

agindo sobre elas em conjunto. 

A Diretora da Emef. Profa. Jacyra Vieira Baracho, quando questionada se houve 

participação na decisão da escola em tornar-se uma escola com jornada ampliada diz que 

não e que apenas foi informada sobre isso. Entretanto, perguntando-se à direção, a 

professores, a funcionários e à comunidade se existe a participação de funcionários, 

professores, alunos, comunidade nas ações e decisões da escola, as seguintes respostas 

foram obtidas: 

Diretora: Venho tentando administrar democraticamente para 

professores, alunos, pais, funcionários e comunidade, o que me interessa é 

o aprendizado dos alunos e a qualidade do ensino, mas não é fácil mudar 

o sistema, existem pessoas inclusive professores que tentam burlar, 

resistentes a mudanças, porém acredito que a participação de todos tem 

fortalecido a minha gestão na tomada de iniciativas. 

Professora 1: Na escola desde primeira reunião com o diretor  ele sempre 

afirmou que gostaria de administrar com a participação de todos, e essa 

descentralização das tomadas de decisões tem levado a uma melhoria nos 

relacionamento dos professores, pais, alunos e a comunidade. 

Professor 2: Na minha opinião a participação tem contribuído para a 

qualidade do ensino dessa escola, consigo ver pais e professores optando 

nas decisões, e isso para mim é democracia. 
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Comunidade: Anteriormente só participava de entrega de boletim, hoje já 

consigo entrar na escola sem medo e participar de algumas decisões 

como: eventos culturais e educativos. 

Quando foi feita a pergunta “Quais são os mecanismos e 

práticas de participação e comunicação que existem na instituição?”, as 

respostas foram: 

Diretora: Acho que o diálogo é um dos mecanismos mais eficiente que 

utilizo para buscar a participação de todos no processo educativo, pois 

essa abertura interativa da escola, em minha opinião, facilita o 

desenvolvimento democrático e as relações de convivência. 

Professora 1: A direção e a coordenação da escola são bastante 

democráticas, o planejamento, as reuniões pedagógicas os eventos 

educativos e culturais sempre envolvem a participação de todos, inclusive 

da comunidade, é uma outra realidade que a escola vive. 

Professor 2: O diálogo talvez seja o mecanismo mais importante da 

gestão da escola, as pessoas estão participando mais nas decisões e isso 

está influenciando no sucesso e na qualidade do ensino.   

Aluno: Sim, o diretor tenta nos envolver nos trabalhos da escola, pelo 

menos eu participo, mas tem alguns colegas que não gostam de fazer 

nada. 

As perguntas foram articuladas de maneira a não intimidar os entrevistados e as 

respostas foram surpreendentes. Apesar do rótulo de que as escolas públicas são um lugar 

de violência e contradições, observa-se pelas respostas que há nessa escola um modelo de 

gestão escolar influente, onde todos participam do processo educativo. Essa realidade é 

muito difícil de ser encontrada em escolas públicas, onde nas maiorias das vezes, a gestão é 

autoritária. 

Com base nas falas de todos os envolvidos na escola, percebe-se que a atual 

gestão vem fazendo diferença. Apesar de ser uma jovem possui uma postura dinâmica e 
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interativa buscando dialogar com professores, alunos e funcionários e ainda consegue atrair 

interesse da comunidade no desenvolvimento da aprendizagem. A escola não dispõe de 

grandes recursos para dar condições de trabalho a professores e alunos, mas nela há pessoas 

incentivadas lutando por um único ideal que é fazer com que os alunos aprendam. 

É notório que essa escola esteja crescendo em todos os aspectos: pedagógico, 

metodológico, ético e profissional devido a uma direção motivada e competente, norteada 

por objetivos claros e compartilhados com professores, pais, alunos e funcionários.  

A qualidade de ensino dessa escola tem feito a diferença na aprendizagem e 

influenciado professores, estudantes e a comunidade a participar das tomadas de decisões. 

É importante ressaltar a participação de cada um no processo pedagógico na escola que 

vem investindo em uma nova organização pedagógica, buscando estabelecer uma relação 

interativa com o “fazer” escolar e preocupada em ofertar à comunidade, em geral, e aos 

alunos em particular, um trabalho pedagógico que venha a formar cidadãos participativos e 

conscientes de seu papel na sociedade.  

A realização da pesquisa empírica destas questões procurou identificar e 

analisar a dimensão da participação da comunidade escolar na gestão da escola. Mesmo 

não tendo a participação na decisão da escola torna-se uma Escola de Tempo Integral. 

Tenciona, a partir daí, aprofundar as opiniões existentes acerca de participação da 

comunidade e dos resultados obtidos até então com a implantação do projeto no sentido de 

cumprir a legislação e a instauração da gestão democrática na escola. Entre os resultados 

obtidos, destacamos os esforços da direção das escolas em consolidar a participação da 

comunidade escolar, como forma de se reparar o equívoco, também identificado na 

pesquisa, de se considerar participação como o mero ato de convocar pessoas, dar-lhes 

assento em uma sala ou em um conselho e comunica-lhes o que devem fazer. Ou então, 

apenas recrutar as pessoas e perguntar-lhes de que precisam, ou o que pensam a respeito 

dos assuntos da escola, para depois reservar descaso ao que foi dito, ou executar apenas 

ações assistencialistas. O quadro delineado antevê, enfim, o fato constatado por meio deste 

estudo,  de que a participação da comunidade na gestão das escolas públicas Municipais de 

São José dos Campos está em processo de amadurecimento, pois apesar de sua comunidade 

exercer certa influência nas decisões, o poder maior ainda continua concentrado nas mãos 

de dirigentes em prol  de opções políticas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Este estudo levantou aspectos diversos sobre a educação de tempo integral ou sobre 

propostas de escolas de tempo integral, trazendo um percurso histórico das experiências já 

realizadas em outros países e no Brasil nesse sentido. Permitiu conhecer as propostas de 

Educação Integral, desde as práticas anarquistas e integralistas das décadas de 1920 e 1930, 

as experiências brasileiras na década de 50, por Anísio Teixeira e, após 1980, as propostas 

dos CIEPs, CAICs, PROFIC, entre outras.  

Marcando a influência, nesse processo, do educador Anísio Teixeira, que no início 

do século passado, já abraçava a ideia de educação integral e já sentia a necessidade da 

reconstrução das bases sociais para o desenvolvimento democrático, inspirando- se na 

corrente filosófica pragmatista do pensamento de John Dewey, este trabalho perpassou a 

criação do Centro Educacional Carneiro Ribeiro(CECR), na Bahia; dos Centros integrados 

de educação Pública(CIEPs), no Rio de Janeiro; das escolas de Tempo Integral, em 

Curitiba-PR; do Programa de Formação Integral da Criança(PROFIC),  em São Paulo e dos 

Centros Integrados de Educação Municipal (CIEMs), em Porto Alegre RS, além do Projeto 

Escolas de Tempo Integral da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, experiência 

recente e ainda em vigor. 

A legislação pertinente ao assunto foi abordada, desde a Carta Magna Brasileira, 

passando pelas Leis, Decretos, Resoluções, Pareceres que tratam da matéria educação em 

tempo integral, e/ou definem Diretrizes para a educação pública no País, e  ainda  pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais.  

Tendo oferecido uma macrovisão sobre o tema, o estudo focalizou a questão da 

ampliação da jornada escolar de alunos e da Escola de Formação em Tempo Integral da 

rede municipal de ensino do município de São José dos campos, SP. 

É fundamental elaborar propostas de inclusão de atividades que elucidem 
maior contato com a realidade de nossas escolas estimulando o 
pensamento crítico na direção de um relacionamento social mais 
cooperativo e democrático, sem uma práxis não há sociedade que se 
transforme como um todo (REDIN, 1999, p.07). 
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Diante da colocação supracitada, pode-se concluir que não existe educação sem 

participação. A escola é um sistema que deve formar, capacitar e humanizar as pessoas  que 

a frequentam dentro dos padrões requeridos por uma sociedade mais evoluída e 

humanitária. Quando se promove a interatividade entre os alunos, entre as disciplinas 

curriculares, entre a escola e seu entorno, entre as famílias e o projeto escolar, a 

aprendizagem, sem dúvida, torna-se mais significativa para a vida.  

Afetando positivamente a vida de vários sujeitos, o projeto “Escola de Formação 

em Tempo Integral” desenvolvido na Emef. Profa. Jacyra Vieira Baracho, escola focada 

neste trabalho, atende aos alunos  de 4º e 5º anos e aos de 6º e 7º anos. Assim, pode-se 

afirmar que os sujeitos envolvidos diretamente no projeto, isto é, que permanecem por um 

tempo maior na escola, além desses alunos,  são a direção, a coordenação da escola e os 

funcionários. Os professores  das diversas disciplinas curriculares que trabalham na escola 

não tiveream suas jornadas de trabalho ampliadas, uma vez que, para atender aos alunos no 

turno contrário, outros profissionais foram contratados.  

Desde a implantação do  projeto “Escola de Formação em Tempo Integral” na 

Emef. Profa. Jacyra Vieira Baracho, alguns ajustes foram feitos, visando ao atendimento de 

demandas da comunidade. Como ficou claro nas entrevistas de alguns dos sujeitos desta 

pesquisa, um dos motivos alegados pelos pais e professores que se colocaram contra o 

projeto de jornada ampliada era o cansaço dos alunos devido ao excessivo tempo de 

permanência na escola. Assim, a jornada mínima de oito horas diárias previstas no Artigo 

4º da Portaria No 029/2009  da Secretaria Municipal de São José dos Campos foi 

regulamentada no Artigo 4º da Portaria No 137/2010 da mesma secretaria municipal 

passando a ser de sete horas, com jornada máxima de oito horas diárias.  No caso da Emef. 

Profa Jacyra Vieira Baracho, a carga horária diária dos alunos atendidos pelo projeto de 

ampliação de jornada era iniciamente de nove horas, passando depois para sete horas. 

Um aspecto positivo a ser mencionado é a integração ocorrida entre professores das 

aulas regulares com os dos Ateliês, que trabalhando de modo diferenciado com os mesmos 

alunos tiveram a oportunidade de rever sua ação educativa dar-lhe novos significados ao  

perceberem  novos aspectos e novos fatores   que  interferem na aprendizagem dos 

estudantes e na sua formação integral. 
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A formação de vínculos mais estreitos entre  alunos do projeto e a direção, 

coordenação e funcionários da escola estudada, por conta da maior convivência 

proporcionada pela permanência na escola por tempo maior é também um aspecto positivo 

a ser apontado.  

Outro fator que merece destaque é o  interesse da escola e da comunidade em 

continuar com o projeto, embora seja apontada a necessidade  de construção, ampliação e 

reforma dos espaços físicos da escola para melhor atendimento aos alunos. 

As escolas públicas se diferenciam pela qualidade de ensino, e, a qualidade do 

trabalho educativo, quem faz é quem organiza o trabalho pedagógico, ou seja,  é a equipe 

dos profissionais que atuam na escola. O fato de a gestão estar embasada numa concepção 

democrática e participativa vai ao encontro das demandas dos tempos atuais. Estes exigem 

um padrão educacional voltado para o desenvolvimento de competências e de habilidades 

essenciais à convivência saudável, à atuação competente e autônoma e ao mesmo tempo 

solidária e responsável na sociedade. Assim, é possível formar alunos que possam 

fundamentalmente compreender e refletir sobre a realidade, participando e agindo no 

contexto de uma sociedade comprometida com o futuro. 

Este trabalho destacou a ação dos gestores, uma vez que são eles que alavancam 

as mudanças no âmbito escolar, por meio da motivação dos professores, funcionários e 

alunos, valorizando-os, escutando-os, partilhando com eles as tomadas de decisão, para 

então traçar um plano de ação focado naquilo que é prioritário. Assim, ao envolver as 

lideranças do bairro, os meios de comunicação locais e incentivar e acolher o trabalho 

voluntário da comunidade torna-se peça chave no processo de concretização de uma 

educação de qualidade que tanto se almeja neste país.  

Se escolas públicas perderem o estereótipo de condenadas e recuperarem sua 

própria autoestima, poderão, certamente, ser competentes, atuantes e inovadoras. 

As propostas de educação em tempo integral nas mais diversas manifestações e 

formatos que têm assumido em diferentes unidades escolares se mostram como 

instrumentos primordiais que viabilizam a prática da gestão democrática, do ensino eficaz e 

comprometido e das aprendizagens necessárias aos alunos para estarem aptos a construir 

uma visão sólida e crítica da realidade social, econômica, cultural e ambiental na sociedade 
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em que vivem, sabendo buscar alternativas individuais e/ou coletivas para os problemas 

com que se deparam 

Analisar as implicações da implantação do Projeto Escola de Formação em 

Tempo Integral na rede pública do ensino municipal em São José dos Campos, sobretudo 

na Emef. Profa. Jacyra Vieira Baracho propiciou, neste estudo, conhecer o impacto que 

causou e que  vem causando.  

Há uma tendência no ser humano a se assustar com tudo aquilo que é novo. O 

novo preocupa porque desinstala, abala as bases de confiança que são garantidas por aquilo 

que se conhece. As reações dos sujeitos desta pesquisa envolvidos na rotina da escola de 

Formação em Tempo Integral revelam medo da novidade 

Se as respostas às perguntas feitas aos atores da formação em tempo integral na 

escola pesquisada demonstraram descontentamento em relação à proposta, é possível que 

em breve, esses mesmos que nela atuam, vivem e convivem, atinjam a compreensão 

necessária dos objetivos da proposta e dos benefícios que ela pode trazer. Compreensão 

esta, que lhes permita valorizar essa inovação e incorporá-la como busca concreta da 

excelência em educação que crianças e jovens joseenses, paulistas, brasileiros ou de 

qualquer nacionalidade necessitem, queiram e mereçam ter para ocuparem seu lugar de 

protagonista na história da sua cidade e de seu país, exercendo plenamente sua cidadania. 
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ANEXO A 

Resultados da Emef Profa Jacyra Vieira Baracho nas avaliações do SARESP 2009



















 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

Resultados obtidos pela Emef Profa Jacyra Vieira Baracho no IDESP 2009 
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