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RESUMO 

 

A discussão sobre escola em tempo integral não é recente, tendo em vista que há décadas vem 

sendo proposta sem, no entanto, ganhar fôlego para permanecer e se estabelecer enquanto 

política pública de Estado. Frente a essa questão, esta pesquisa, inserida na Linha de Pesquisa 

Políticas Educacionais, tem como objetivo analisar o desenvolvimento da experiência de 

ampliação do tempo escolar junto à comunidade de duas escolas da Rede Municipal de 

Teixeira de Freitas, no estado da Bahia. Mais especificamente, investigar como a ampliação 

do tempo escolar tem sido interpretada pela comunidade dessas duas escolas, que adotaram a 

jornada de tempo integral: uma escola em tempo integral, proposta da Rede Municipal; e 

outra escola com ampliação de seu tempo escolar, proposta pelo Programa Mais Educação. O 

estudo perpassou o contexto brasileiro de luta pelo direito à educação e pela qualidade do 

ensino. Optamos pela pesquisa-ação, por entender que os sujeitos são construtores de sua 

realidade, com plena condição de discuti-la e transformá-la. Dessa forma, a pesquisa revelou 

que, mesmo com as propostas (federal e local) de escola em tempo integral para promover a 

qualidade da educação, com vistas à formação do sujeito-histórico com condições de intervir 

em sua realidade, os objetivos têm sido obstruídos, porque o foco da escola em tempo 

integral, na prática, tem sido mantido na perspectiva do assistencialismo, do improviso, 

deixando os aspectos pedagógicos em segundo plano. Além disso, a escola em tempo integral 

tem se inserido “no mais do mesmo”, isto é, tem se mostrado conteudista, do ponto de vista da 

ampliação disciplinar, considerada mais importante na formação do sujeito. Os resultados 

indicam também que os sujeitos da comunidade escolar envolvidos nesse processo, quando 

conscientes do contexto, lutam para modificar a realidade em que estão inseridos, obtendo 

êxito em alguns aspectos. No entanto, há situações que extrapolam as reivindicações da 

comunidade escolar e demandam mais tempo para sua efetiva conquista, como a 

infraestrutura das escolas, com espaços adequados para realização das atividades 

educacionais, assim como para a interação entre a escola e os demais setores da sociedade, 

como saúde, saneamento, habitação, dentre outros. Essas questões foram discutidas a partir 

das categorias de análise de Gramsci: contradição, mediação e hegemonia. Elas foram 

importantes, porque nos permitiram uma leitura mais compreensiva do real, e das relações 

contraditórias existentes no processo educativo. Em nossas ações, utilizamos a metodologia 

do círculo de cultura, na perspectiva de Gramsci, aliado ao trabalho da pesquisa-ação, 

proposto por Thiollent. O estudo sugere que é necessário trabalhar com a compreensão de que 

a escola é um direito inalienável do sujeito, não um favor ofertado pelo Estado, como uma 

parcela considerável da população acredita. E, que o que tivemos até hoje, portanto, foram 

experiências de escola em tempo integral, mas não educação integral, na perspectiva 

gramsciana. Contudo, a escola em tempo integral pode ser um passo importante na construção 

dessa educação integral.  

 

Palavras-chave: direito à educação, escola em tempo integral, educação integral, qualidade 

na educação.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The discussion of full-time school is not new, considering that for decades has been proposed 

without, however, receive new impetus to stay and settle as a public policy of state. Faced 

with this question, this research, part of the Line Educational Policy Research, aims to 

analyze the development of the expansion of school time experience with the school 

community of two schools in the Municipal Network Teixeira de Freitas / BA. More 

specifically, to investigate how the expansion of school time has been interpreted by the 

school community of the two schools that have adopted school full time: a school full-time 

proposal of Municipal Network; another school that has expanded the school time, proposed 

by the Programa Mais Educação. The study pervaded the Brazilian context of struggle for the 

right and the quality of education.  We opted for action-research to understand the individuals 

are the builders of their reality, with full condition to discuss it and change it. Thus, the survey 

schools revealed, that despite the federal government's proposal and local defend school full 

time to promote the quality of education, with the perspective to forming the individual-

history with conditions to interfere in your reality, these objectives have been blocked, 

because the school focus full-time is on the practice that has been kept in welfare perspective, 

improvisation, leaving education and their pedagogical aspects in the background. 

Furthermore, the full time school has been inserted in “more of the same", in other words, 

only educational content point of view of the disciplinary expansion, considered more 

important in the individual´s formation, doubling the regular time school. The results also 

indicate that the school´s subjects community involved in this process, when aware of this 

context, struggle to change the reality in which they live, succeeding in some respects, as in 

one of the surveyed schools where in the pedagogical team obtained the right of the teacher 

follow his course throughout the student's period of stay within the school and the 

reformulation of the distribution of workload. However, there are situations that go beyond 

the demands of the school community and demand more time for effective achievement, as 

the infrastructure of schools, with suitable spaces for carrying out educational activities, as 

well as interaction between the school and other sectors of society, as health, sanitation, and 

housing, among others. These issues were discussed from the Gramscian analysis categories: 

contradiction, mediation and hegemony. It was important because allowed us a more 

comprehensive reading of the reality, and contradictory relations existing in the educational 

process. In our actions, we use the methodology of culture circle, from the perspective of 

Gramsci, associate with action-research, proposed by Thiollent. The study suggests the need 

to understand the education and the school as an inalienable right of the individual and not as 

a privilege for some, in order to contribute to achieving the elimination of exclusion and 

selection of thousands of children. 
 

Keywords: right to education, full-time school, integral education, quality in education. 
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INTRODUÇÃO 

 

O percurso histórico de luta pela obrigatoriedade e gratuidade da educação 

fundamental, no Brasil, não é uma discussão recente. Segundo Oliveira (2001), o Brasil, do 

ponto de vista da legislação, foi um dos primeiros do mundo a declarar a gratuidade da 

educação na “primeira Constituição do Brasil independente, a Imperial de 1824” 

(OLIVEIRA, 2001, p. 17). Porém, incorporar, na legislação, a gratuidade da educação não 

necessariamente obrigou o Poder Público a se empenhar na transformação do cenário sócio-

educacional existente, no qual grande parte da população continuava analfabeta e sem acesso 

à escola.  

A Constituição Federal de 1934 foi a primeira a dedicar um capítulo exclusivo à 

educação. Alguns temas expostos, nessa CF, foram inseridos em todas as constituições 

seguintes. Após longo processo político e de lutas sociais, finalmente, a Constituição Federal 

de 1988, conhecida como “Constituição Cidadã”, explicita a educação como primazia, dentre 

os direitos sociais, e o dever do Estado em garanti-la.  

Nesse contexto, todo o processo de luta pela obrigatoriedade e gratuidade da 

educação culminou, no final do século XX, na quase universalização do ensino fundamental. 

No entanto, esse acesso por parte de quase toda a população brasileira provocou outra 

situação: a falta de qualidade nas escolas públicas brasileiras. Podemos dizer que o acesso, 

gradativamente, vem sendo garantido, mas nem sempre acompanhado de permanência. É em 

meio a esse contexto que surge também a demanda pelo direito a uma escola pública de 

qualidade.  

A busca pela qualidade da educação no país é emergente e está inserida na pauta 

de discussão política, social e educacional de governos, universidades, escolas, sociedade 

civil organizada e de outros espaços que têm como fim a educação. Essa discussão e essa 

busca não são aspectos atuais na educação brasileira. No entanto, a pauta sobre qualidade, nos 

dias de hoje, só é possível em função de lutas anteriores da sociedade brasileira no sentido de 

se definir o direito à educação como nos marcos estabelecidos na CF de 1988.  

O contexto de disputa por projetos de educação no Brasil redesenha o papel da 

sociedade civil e de sua luta pelo acesso à escola como direito de todos, independente da 

condição social. Assim, com o advento da massificação na escola pública, apenas a luta pelo 

direito, enquanto acesso, não tem sido suficiente para se ter educação. Logo, o ideal de 
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educação, reivindicado pelas classes trabalhadoras, passou a ter como foco o tripé: acesso, 

permanência e qualidade.  

Aliado a esse ideal, os indicadores oficiais de altos índices de repetência e evasão 

escolar, no Brasil, que chegam a 18,1% e 10,6%, respectivamente, no 1º ano do ensino médio 

(INEP, 20141), refletem que a escola brasileira ainda tem muito o que fazer para ser realmente 

para todos. Esses dados, apesar de sua redução nos últimos anos, demonstram também que 

ainda não é possível garantir completamente o preceito constitucional de que a educação é um 

direito de todos, pois para esses alunos que constantemente provam o gosto da reprovação e 

para os que deixam a escola ou são deixados por ela, esse direito constitucional deixa de ser 

real e passa a ser apenas um ideal. 

Diferentes variáveis interferem no processo que gera essas lacunas no direito à 

educação com vistas ao acesso, à permanência e à qualidade do ensino ofertado. Dentre essas 

variáveis estão as condições estruturais das escolas, os recursos materiais e pedagógicos 

disponíveis, a qualificação de professores, equipe pedagógica e gestão, o tempo de 

permanência diária dos alunos na escola. 

Em nossa compreensão, uma variável importante no rendimento escolar, que 

abrange não só os aspectos qualitativos como também os quantitativos, é o tempo dedicado ao 

processo educacional. Atualmente, segundo dados do Censo Escolar da Educação Básica 

(BRASIL, 2014), as matrículas, em tempo integral, na educação básica alcançaram os 

percentuais de 12,5% no ano de 2013, apontando um crescimento considerável em relação a 

anos anteriores. Esse crescimento de permanência dos estudantes na escola em tempo integral 

se deu a partir de um conjunto de ações propostas pelo governo federal e por iniciativas de 

alguns municípios, principalmente, a partir da década de 2000. Em relação à proposta do 

governo federal, o destaque é para o Programa Mais Educação, implantado em 2007, como 

uma estratégia de indução ao tempo integral nas escolas.  

O Programa é “uma ação intersetorial entre as políticas públicas educacionais e 

sociais, contribuindo, desse modo, tanto para a diminuição das desigualdades educacionais, 

quanto para a valorização da diversidade cultural brasileira” (BRASIL, 2011, p. 6) e tem 

como foco o atendimento aos estudantes em vulnerabilidade social e/ou com baixo 

rendimento escolar, visando diminuir os riscos social e educacional a que essas crianças 

                                                             
1 Dados obtidos no endereço eletrônico: http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais 
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estariam expostas. A escola passa a oferecer matrículas em tempo integral, com realização de 

atividades (esporte, música, lazer, reforço, dentre outras) em seu contraturno.  

No entanto, a ampliação do tempo escolar não pode ser considerada como fator 

único para a qualidade na educação. É necessário que essa perspectiva do tempo integral seja 

acompanhada da intenção de formar o indivíduo em sua completude, nos aspectos biológicos, 

corporais, emocionais, sociais, cognitivos, morais e afetivos, isto é, “é preciso investir num 

conceito de educação integral, ou seja, um conceito que supere o senso comum e leve em 

conta toda integralidade do ato de educar” (PARO, 2009, p. 18).  

Nesse sentido, é imprescindível pensar a educação visando o educando como 

sujeito-histórico em desenvolvimento, que necessita de mediação para apropriação da 

produção cultural desenvolvida pela humanidade ao longo dos séculos, e não apenas como um 

“depósito” à espera dos conteúdos. Em razão disso, o projeto de educação tem como 

possibilidade tanto a transformação como a conservação da organização social existente.  

Na discussão sobre a educação e a escola é fundamental ressaltar sua importância 

na dinâmica da estrutura ideológica, que influi ou pode influir sobre a opinião pública, direta 

ou indiretamente (GRAMSCI, 2004). Isso porque não se trata de uma visão ingênua de que a 

educação e a escola, por si só, podem transformar as relações sociais de produção da 

sociedade, mas a crença de que elas têm papel fundamental na construção da hegemonia.  

Assim, para entender o fenômeno educativo, reportamo-nos às contribuições de 

Gramsci sobre as categorias contradição, mediação e hegemonia. Essas categorias são 

importantes porque nos permitem uma leitura dialética do real e das relações contraditórias 

existentes no processo educativo. Portanto, na análise sobre a educação deve-se levar em 

conta o contexto histórico-político, a estrutura econômica da sociedade, que no caso 

capitalista, promove um movimento contraditório nas relações sociais.  

Entendemos que a escola, por si só, não altera realidades, mas pode, dentro de seu 

processo de formação, de espaço de produção de valores, atitudes, culturas, promover a 

emancipação do sujeito. Nesse sentido, concordamos que, nessa relação de conflito na 

sociedade de classes, a escola pode estar a serviço da classe trabalhadora e pode promover sua 

transformação.  

O estudo das práticas educativas, numa perspectiva dialética, deve considerar que 

a educação não é algo fora da realidade social, nem tampouco de reprodução dessa sociedade. 

A superação dessas duas visões nos ajuda a compreender o fenômeno educativo e sua 

influência nas relações sociais.  



18 

 

Essa ideia de reprodução da sociedade pela educação está muito ligada ao sentido 

da permanência da história, em um contexto determinista e linear. Nessa perspectiva, o 

indivíduo tem o papel de apenas se adequar às exigências impostas pela classe dominante. A 

hegemonia tem importante influência nessa relação social, pois tem como elementos 

primordiais a coerção e a persuasão. Esses não são antagônicos, mas se complementam para a 

obtenção do consenso. A classe dominante luta para manter seu projeto de sociedade e seus 

interesses de classe dirigente, e em sua ótica, cabe à classe dirigida, internalizar e disseminar a 

cultura e a ideologia da classe dominante como sua.  

Na escola, essa consciência se reflete nas relações estabelecidas pelas crianças que 

consideram a cultura da classe dominante como superior à sua.  

[...] A consciência individual da esmagadora maioria das crianças reflete relações 

civis e culturais diversas e antagônicas às que são refletidas pelos programas 

escolares: o “certo” de uma cultura evoluída torna-se “verdadeiro” nos quadros de 

uma cultura fossilizada e anacrônica, não existe unidade entre escola e vida e, por 

isso, não existe unidade entre instrução e educação (GRAMSCI, 1979, p. 131). 

 

É nesse contexto de relações sociais que a escola, espaço privilegiado da produção 

do conhecimento, insere-se como produtora, sistematizadora e distribuidora de conhecimento. 

No entanto, esse movimento de reprodução e legitimação das ideias da classe dominante, via 

escola, não é obtido senão pelo consenso, “assim a classe dominante, para ser manter como tal 

necessita permanentemente reproduzir as condições que possibilitam as suas formas de 

dominação, sem o que as contradições do próprio sistema viriam à luz do dia” (CURY, 1979, 

p. 13). Logo, essa necessidade de reafirmar a escola, como espaço de reprodução dos 

interesses das classes dominantes, só pode ser explicada se a analisarmos dentro de um espaço 

dialético.  

Nesse contexto de reprodução e legitimação, a escola é considerada, por primazia, 

espaço educativo, no qual impera o conhecimento e o saber. É o local onde a educação se 

consolida e também se concretiza, viabilizando meios para a redução das desigualdades 

sociais, fruto da sociedade de classes. No entanto, para Cury,  

 

[...] a manutenção desse mesmo sistema, especialmente no caso da educação, 

implica a busca de um consentimento coletivo por parte das classes sociais. Daí o 

recurso à noção de hegemonia. Mas essa é uma noção dialetizada, e por isso mesmo 

ela não é compreensível sem a referência às contradições que a própria direção 

hegemônica busca atenuar (CURY, 1979, p. 15). 

 

Em que pese a classe dominante manter a hegemonia sobre as classes dominadas, 

via escola, essa dominação não é inteiramente concretizada, pois a contradição se introduz 



19 

 

também aí, já que as relações entre as classes se dão no processo dialético de 

oposição/subordinação. 

O espaço escolar exerce um papel importante no processo de mediação para a 

superação do mecanismo de reprodução. Isso porque a classe dominante fará tudo para 

imprimir sua concepção de mundo, transformando-a em senso comum, fazendo-a ser sentida 

pelas massas, para assegurar, com o consenso delas, a ordem vigente. A análise das 

estratégias, usadas pela classe dominante, em busca da aceitação da maioria é fundamental, 

pois permite entender os interesses dessa classe. Logo, a categoria contradição auxilia a 

análise das diversas ideias difundidas na sociedade de classes, abrindo possibilidades de 

mediação para o debate, a discussão e a interação, para permitir a superação dessa visão de 

mundo reprodutora da dominação.  

Nesse movimento, as contradições se tornam emergentes, obrigando os sujeitos 

envolvidos a analisar, de fato, as ideias contraditórias e avaliá-las. Ao estabelecer as 

contradições através dos conflitos, o grupo envolvido busca a superação dessas contradições, 

procurando derrubar a velha ordem estabelecida, para constituir uma outra, de interesse da 

maioria. A contradição torna-se, assim, importante no processo de entendimento da realidade 

e da atividade humana.   

A superação da contradição, portanto, se faz no entendimento do movimento da 

própria contradição, buscando-se por meio da mediação, a compreensão da produção da 

hegemonia numa determinada estrutura social. As mediações produzidas nas práticas sociais, 

pela classe dominante, visam garantir a coesão social e possibilitam a ampliação da 

acumulação do capital e a exploração da força de trabalho. As classes subalternas produzem 

as suas mediações, tentando irromper essa ordem vigente estabelecida. A educação é 

necessária ao processo de persuasão, justificação e legitimação da hegemonia, tornando-se um 

momento mediador, numa relação de teoria e prática. Para Gramsci (2006), a substituição de 

uma força hegemônica por outra não é um processo exclusivamente econômico, mas 

principalmente político e cultural. Dessa forma,  

 

a mediação (categoria não-reificável), assim entendida, não precisa ser apenas e 

necessariamente reprodutora da estruturação ideológica reinante. Pode ser uma 

mediação crítica, pois a legitimação que a ideologia dominante busca nas mediações 

(e por ela se difunde) não é explicável de modo mais abrangente sem as 

contradições existentes no movimento da sociedade (CURY, 1979, p. 44).  
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Isso quer dizer que a mediação crítica visa superar a visão de reprodução de uma 

ideologia, que dissimule as contradições e as formas de dominação. A educação, na medida 

em que assume um mundo longe da mistificação, conduz a ação para a transformação social. 

Nesse sentido, a educação ajuda a elaborar uma concepção de mundo, de saber anunciador de 

novas possibilidades de relações sociais. Por isso a importância da hegemonia na educação. E, 

ela é uma estratégia política. 

 

[...] Na escola atual, graças à crise profunda da tradição cultural e da concepção da 

vida e do homem, verifica-se um processo de progressiva degenerescência: as 

escolas de tipo profissional, isto é, preocupadas em satisfazer interesses práticos 

imediatos, toma a frente da escola formativa, imediatamente desinteressada. O 

aspecto mais paradoxal reside em que este novo tipo de escola aparece e é louvada 

como democrática, quando, na realidade, não só é destinada a perpetuar as 

diferenças sociais, como ainda cristalizá-las em formas chinesas (GRAMSCI, 1979, 

p. 136). 

 

A escola, dentro dessas características, desenvolve a função de reprodução da 

hegemonia dominante, que necessita responder demandas dos interesses particulares. Mantém 

aparência de escola democrática, onde todos têm possibilidades iguais de acesso.  

Nesse espaço de reprodução/manutenção de projetos de sociedade, portanto, de 

educação, adota-se uma falsa aparência de que o direito à educação, bem como sua qualidade, 

está sendo ofertado na escola pública brasileira. Essa oferta, promovida pelo projeto 

hegemônico, luta pela permanência de uma escola que instrua o trabalhador e o faça acreditar 

que apenas a aquisição de conhecimentos para a execução de uma determinada função no 

mercado de trabalho seja suficiente para a vida social, sem que o mesmo entenda que o saber 

extrapola a linearidade e a organização social do trabalho. 

A esse modelo de escola que, “ao exigir homens de iniciativa, responsáveis, 

competentes na sua especialidade, mas, ao mesmo tempo, dóceis ao sistema capitalista” 

(CURY, 1979, p. 61), recai a contradição das finalidades reais da educação que tem como 

função a emancipação do sujeito. 

Para Gramsci, em contraposição a esse projeto de educação, a escola deve ser 

formativa em sua essência e única para todas as classes, isto é, uma “escola única inicial de 

cultura geral, humanista, formativa, que equilibre de modo justo o desenvolvimento da 

capacidade de trabalhar manualmente (tecnicamente e industrialmente) e o desenvolvimento 

das capacidades de trabalho intelectual” (GRAMSCI, 2004, p.34). 
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No entanto, para a construção dessa escola fazem-se necessários alguns 

questionamentos: a que fim tem servido a escola pública? A que público tem atendido e a que 

formação tem se prestado? O Estado efetivamente tem assumido essa escola? As 

contribuições de Gramsci nos possibilitam compreender o estado atual da escola brasileira, 

que apresenta características muito similares com a escola de seu tempo. 

 

A marca social é dada pelo fato de que cada grupo social tem um tipo de escola 

próprio, destinado a perpetuar nestes estratos uma determinada função tradicional, 

dirigente e instrumental. Se se quer destruir esta trama, portanto, deve-se não 

multiplicar e hierarquizar os tipos de escola profissional, mas criar um tipo único de 

escola preparatória (primária-média) que conduza o jovem até os umbrais da escolha 

profissional, formando-o, durante este meio tempo, como pessoa capaz de pensar, de 

estudar, de dirigir ou de controlar quem dirigi (GRAMSCI, 2004, v.2, p. 49). 

 

É nesse contexto que a investigação emerge, principalmente, porque “a educação 

possui, antes de tudo, um caráter mediador. No caso concreto da sociedade de classes, ela se 

situa na relação entre as classes como momento de mascaramento/desmascaramento da 

mesma relação existente entre as classes” (CURY, 1979, p. 64). 

Por isso as reflexões de Gramsci sobre as categorias hegemonia, mediação, 

contradição são importantes nas análises deste trabalho. Pois a educação, para Gramsci, 

desempenha um papel fundamental tanto na consolidação da hegemonia como na formulação 

da contra-hegemonia. Para o autor a hegemonia é assegurada pelos organismos privados e não 

inteiramente pelo Estado (GRAMSCI, 2004).  

A organização escolar, ao lado de outras instituições da sociedade civil, auxilia na 

consolidação da hegemonia que é exercida essencialmente em nível da cultura e da ideologia. 

A escola, ao mesmo tempo em que é um espaço de formação dos intelectuais orgânicos da 

classe burguesa, que contribuem para a manutenção da hegemonia, também é um espaço de 

formação de intelectuais, indivíduos que têm uma concepção de mundo que transcende os 

seus interesses de classe e auxiliam na formulação da contra-hegemonia (GRAMSCI, 2004).  

Assim, a escola, para Gramsci, está inserida no centro da dupla ação da 

hegemonia, sobretudo, porque a educação é um campo de disputa hegemônica. As propostas 

de organização da escola em tempo integral no Brasil recolocam essa discussão sobre a 

educação enquanto campo de disputa hegemônica, na medida em que reafirmam que a escola 

em tempo integral é necessária à qualidade na educação e na medida em que para sua 

consolidação é necessário estabelecê-la enquanto política pública de responsabilidade do 

Estado. 
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Assim, no desenvolvimento da presente pesquisa, a análise metodológica das 

categorias contradição, mediação e hegemonia é fundamental para as reflexões do campo 

analisado, pois a educação e a escola se inserem no contexto da práxis, sendo utilizadas como 

instrumentos de análise, mas também como instrumento de transformação da ação social. Para 

Gramsci, o espaço da escola também pode ser o espaço de formação dos intelectuais que 

estarão a favor de uma ou de outra classe.  

 

[...] Gramsci defendia o que se poderia chamar de concepção ativa ou ativista de 

educação; noutras palavras, ele relacionava a educação não com a recepção passiva 

da informação e o refinamento solitário de uma sensibilidade individual, mas com o 

poder transformador das ideias, a capacidade de produzir mudança social radical e 

construir uma nova ordem através da elaboração e da disseminação de uma nova 

filosofia, uma visão alternativa do mundo (BUTTIGIEG, 2003, p. 45).  

 

Assim, a consolidação da educação no espaço escolar, traduzida em qualidade, 

tem sido um dos grandes desafios da atualidade. E, de acordo com Gramsci, esse espaço 

escolar precisa ser realmente um espaço único, sem distinção entre as classes, e efetivamente 

ofertado a todos.  

Essa escola pública de qualidade tem sido um desafio para gestores e, porque 

também não dizer, para a sociedade civil, que têm empreendido algumas iniciativas e 

esforços, nem sempre exitosos, para sanar ou pelo menos reduzir os índices que denunciam 

essa falta de qualidade na educação. 

Dentre essas iniciativas, está a ampliação do tempo escolar, que já é um direito 

legal adquirido, como estabelecido na LDB n° 9394/1996: “a progressiva ampliação do tempo 

de permanência do aluno na escola”, que se tem traduzido nas escolas em tempo integral, mas  

que ainda não conseguiu se firmar como política pública no cenário educacional.  

Esse desafio tem se estendido aos municípios, que tentam implantar algumas 

ações para efetivar uma educação de qualidade. O município de Teixeira de Freitas, no estado 

da Bahia, teve interesse em ampliar o tempo em que o aluno permanece na escola. Dessa 

forma, com o anseio na busca pela qualidade na educação, duas escolas públicas no município 

de Teixeira de Freitas/BA tiveram seus tempos escolares ampliados com a finalidade de 

promover a educação integral: uma Escola Proposta Municipal em Tempo Integral, e uma 

Escola Municipal, organizada a partir da proposta do Programa Mais Educação.  

Tendo em vista tais informações, o objetivo de nosso trabalho foi analisar o 

desenvolvimento da experiência de ampliação do tempo escolar junto à comunidade dessas 
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duas escolas. Esse interesse surgiu a partir do meu envolvimento na organização e na 

fundação da escola em tempo integral proposta do município, no exercício do cargo de 

coordenadora na Secretaria Municipal de Educação. O espaço, ocupado por mim, permitia 

apenas uma visão parcial da consolidação dessa experiência, sem me permitir a discussão com 

os sujeitos envolvidos na implantação e no desenvolvimento dessa proposta.  

Além disso, somente agora é possível perceber que, naquele momento específico, 

não compreendia a função, de fato, da educação integral. Minha percepção estava na escola 

como redentora, com função de resolução de diferentes problemas sociais. Paralelamente a 

essa questão, queria analisar a proposta de escola em tempo integral do governo federal, 

implantada em uma escola municipal, que atendia apenas a uma parcela de seus alunos no 

contraturno. Esses anseios e dúvidas me levaram a desenvolver este trabalho, na Linha de 

Pesquisa Políticas Educacionais, escolhendo, como lócus de investigação, duas Escolas 

Públicas Municipais de Teixeira de Freitas/BA. 

Durante as aulas do Mestrado e discussões no Grupo de Pesquisa Políticas 

Públicas e Gestão Educacional, coordenado pela professora Dra. Emilia Peixoto Vieira, fui 

amadurecendo os conceitos que queria investigar e chegando a um consenso sobre o que de 

fato eu queria analisar nessas duas escolas, ou melhor, não apenas pesquisar, mas também 

mediar e provocar, nos sujeitos, a reflexão sobre essa ampliação do tempo e qual o caminho 

precisaríamos trilhar para construir a educação integral e a consolidação do direito à educação 

com qualidade.  

Partindo do entendimento de que a garantia do direito à educação é um princípio 

constitucional e fundamental, questionamos quais os desafios para se garantir educação 

integral, com a ampliação do tempo escolar para estudantes da educação básica, em um 

contexto social marcado por desigualdades regionais e locais? 

Assim, a fim de analisar as condições acima descritas, elencamos o objetivo geral 

que norteou este trabalho: analisar como propostas de escola em tempo integral, com a 

ampliação do tempo escolar, têm sido implementadas na Rede Municipal de Teixeira de 

Freitas/BA.  

Esse objetivo geral suscitou os seguintes objetivos específicos:  

 Investigar como a ampliação do tempo escolar tem sido interpretada pela 

comunidade de duas escolas, pertencentes à Rede Municipal de Teixeira 

de Freitas/BA, que adotaram a jornada em tempo integral;  
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 Identificar e caracterizar as experiências produzidas pelas escolas: uma em 

tempo integral proposta da Rede Municipal e outra escola que ampliou seu 

tempo escolar a partir da proposta do Programa Mais Educação;  

 Analisar se as experiências produzidas por essas duas escolas da Rede 

Municipal de Teixeira de Freitas/BA têm influenciado na melhoria da 

qualidade do ensino e se, de fato, consolidam a escola integral.  

 

PERCURSO METODOLÓGICO DA INVESTIGAÇÃO  

 

Com a intenção de se alcançar os objetivos delimitados nesta investigação, 

optamos pela pesquisa de cunho qualitativo, com abordagem da pesquisa-ação. Partimos do 

princípio de que os sujeitos são conhecedores da realidade em que estão inseridos e têm 

condições de contribuição para a construção da pesquisa. Essa opção se deu porque o nosso 

intuito não era apenas levantar dados, mas também intervir na realidade das escolas 

pesquisadas por meio do diálogo e de reflexões com a comunidade escolar sobre os rumos da 

educação de suas crianças. Além disso, a pesquisadora também é sujeito implicado na 

realidade dessas duas escolas. Segundo Thiollent (1985), 

  

a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e os participantes representativos da situação da realidade a ser 

investigada estão envolvidos de modo cooperativo e participativo (THIOLLENT, 

1985,  p. 14). 

 

A metodologia proposta considerou a coleta de informações, e, ao mesmo tempo, 

da investigação-ação. Ou seja, o levantamento de dados não teve um fim em si mesmo, mas 

subsidiou todo o processo de reflexão e ação. Dessa maneira, a pesquisa-ação teve como fim 

transformações, retirando o pesquisador da condição meramente acadêmica e burocrática, 

incluindo-o como sujeito que aceitou que os fatos podem ser mudados e reconstruídos 

(THIOLLENT, 1985, p. 15). 

Escolhemos como fundamentação teórica, para realização da pesquisa, as 

categorias gramscianas de análise contradição, mediação e hegemonia. Essas categorias são 

importantes, porque nos permitem uma leitura dialética do real e das relações contraditórias 

existentes no processo educativo.  
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Utilizamos também a estratégia do círculo de cultura, na perspectiva de Gramsci, 

aliado ao trabalho da pesquisa-ação, proposto por Thiollent. O círculo de cultura2 foi 

constituído, em nosso trabalho, por representação dos segmentos que compõem a comunidade 

escolar (círculo com os pais/responsáveis, círculo com alunos, círculo com a equipe 

pedagógica). A princípio, a proposta era que todos os segmentos da escola estivessem juntos. 

Porém, por situações adversas a esse contexto descrito no capítulo 3, não foi possível a junção 

de pais e alunos, professores, diretores, coordenadores, monitores e oficineiros. Entretanto, 

isso não impediu que o círculo de cultura fosse caracterizado, pois as informações e as 

discussões eram compartilhadas pelos diferentes grupos, através da pesquisadora. 

[...] O círculo critica de modo colegiado e contribui assim para elaborar os trabalhos 

dos redatores individuais, cuja operosidade é organizada segundo um plano e uma 

divisão do trabalho racionalmente preestabelecidos. Através da discussão e da 

crítica colegiada (feita através de sugestões, conselhos, indicações metodológicas, 

crítica construtiva e voltada para a educação recíproca), mediante as quais cada um 

funciona como especialista em sua matéria a fim de complementar a qualificação 

coletiva, consegue-se efetivamente elevar o nível médio dos redatores individuais, 

alcançar o nível ou a capacidade do mais preparado (GRAMSCI, 2004, v.2, p. 35). 

 

Através da discussão coletiva dos grupos, foram promovidas situações de conflito, 

que permitiram, em alguns momentos, o desvelamento da realidade, possibilitando aos seus 

membros se libertar, mesmo que momentaneamente, da visão ingênua que envolve o contexto 

educacional.  

A apresentação do projeto foi realizada para todos os segmentos das escolas, com 

o objetivo de que, voluntariamente, os representantes dos segmentos de pais, alunos, 

professores, diretores, oficineiros/monitores, coordenadores (pedagógico e do Programa Mais 

Educação) efetivassem sua participação na pesquisa. Os encontros foram definidos a partir 

das possibilidades dos membros do grupo. Foram realizados 5 encontros distribuídos no 

segundo semestre de 2014 e no primeiro semestre de 2015 (cada um desses encontros se 

subdividia em três: um encontro com pais, outro com alunos e mais um com a equipe 

pedagógica).  

As discussões nos grupos foram introduzidas através de roteiros preestabelecidos 

(em anexo), com o apoio de outros instrumentos, como fotografia, informações diversificadas, 

                                                             
2 Circole di cultura - A partir da perspectiva de Gramsci, é o encontro entre pessoas que se dedicam à discussão 

de uma determinada temática, cada um com funções e posicionamentos específicos, a partir do lugar que ocupam 

na sociedade, mas com interesses semelhantes e que, a partir dessas discussões, complementam a qualificação 

coletiva. É o espaço de produção de uma nova cultura com o intuito de uma reforma intelectual e moral 

(GRAMSCI, 2004). 
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música, o que poderia ser considerado uma entrevista não-diretiva. Tais discussões tinham a 

função de provocar, nos sujeitos, a autoria e o papel de destaque no grupo. “[...] na entrevista 

não-diretiva, procura-se fazer com que a pessoa entrevistada assuma o papel de exploração, 

habitualmente detido pelo entrevistador, este último então não desempenha mais do que um 

papel de facilitador e de apoio” (GUY MICHELAT3, 1975 apud THIOLLENT, 1982, p. 191). 

Essa estratégia foi fundamental no desenvolvimento da pesquisa, pois concedeu liberdade aos 

sujeitos envolvidos para se expressarem, e o nível das informações e discussões 

proporcionadas acabou sendo muito maior do que se fosse realizada apenas uma entrevista 

diretiva. 

A intenção era fazer com que as pessoas, que compuseram o grupo, assumissem 

os discursos e as discussões, o que por vezes provocou conflitos individuais (na própria 

pessoa) e entre os membros do grupo, possibilitando o confronto com a realidade.  

 

[...] a informação conseguida pela entrevista não-diretiva é considerada como 

correspondendo a níveis mais profundos, isto porque parece existir uma relação 

entre o grau de liberdade deixado ao entrevistado e o nível de profundidade das 

informações que ele pode fornecer. A liberdade deixada ao entrevistado (sendo a 

não-diretividade todavia relativa) facilita a produção de informações sintomáticas 

que correriam o risco de serem censuradas num outro tipo de entrevista (GUY 

MICHELAT, 1975 apud THIOLLENT, 1982, p. 193). 

 

A duração de cada encontro com os grupos foi, em média, de uma hora, 

respeitado o tempo disponibilizado pelos sujeitos da pesquisa. Os encontros foram mediados 

por discussões que as escolas não têm o hábito de realizar, inclusive porque a demanda no 

cotidiano da escola não permite que esses diálogos sejam construídos. Durante os encontros, 

as discussões provocaram reflexões e debates que influenciaram mudanças imediatas no 

contexto escolar e outras, a longo prazo. Algumas dessas mudanças se consolidaram, porém 

outras não foram efetivadas.   

A cada encontro era disposto um quadro com o levantamento dos principais 

conteúdos discutidos. Esse quadro servia como instigador para as próximas discussões, além 

de ter possibilitado, aos diferentes grupos, visualizar o posicionamento dos demais e também 

provocar a reflexão a partir do olhar do outro. 

                                                             
3 Guy Michelat é diretor emérito e pesquisador sênior do  CNRS- Centre de Recherches Politiques de Sciences 

Po, desde 1962.  É especialista em atitudes e comportamentos políticos e religiosos da França.  

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=fr&u=http://www.cnrs.fr/&usg=ALkJrhiuO2OUrI3KoZb3mSGeLUKHlf8xcw


27 

 

Após a realização de todos os encontros com os grupos, um quadro de análise das 

discussões dos participantes foi exposto, a partir do olhar das categorias gramscianas 

contradição, mediação e hegemonia. Para o registro das análises, foram consideradas algumas 

falas pontuais dos participantes, que representavam a temática escolhida e a fala da maioria 

do grupo. 

Assim, a dissertação está estruturada na seguinte sequência: 

A introdução com a discussão do referencial teórico construído por Gramsci sobre 

as categorias contradição, mediação e hegemonia, buscando analisar como a comunidade 

escolar pode superar seu “espontaneísmo” destituído de crítica (mistura de uma cultura 

“folclórica” com a religião e a cultura das classes superiores), para atingir o nível da crítica 

“com um espírito criador – pela construção de uma concepção de um mundo novo, 

revolucionário, transformador”. Além da apresentação do percurso metodológico da pesquisa.  

No primeiro capítulo, “O direito e a qualidade da Educação no Brasil: uma 

pauta ainda atual”, analisamos o histórico, o contexto e as legislações brasileiros na busca 

da configuração do direito e da qualidade na educação. Para isso, percorremos historicamente 

a constituição do direito à educação e sua consolidação com seus avanços e retrocessos 

durante as constituições promulgadas e outorgadas no Brasil já no período republicano. Foi 

importante, na leitura crítica desse contexto histórico, entender as correlações de forças 

estabelecidas entre os interesses do Estado e os da sociedade civil. Além disso, apresentamos 

também o contexto de luta pela qualidade na educação e quais os caminhos têm sido 

percorridos para a consolidação não somente do acesso, mas da permanência na escola com 

qualidade. Dentre os mecanismos que foram validados na busca pela universalização do 

ensino com qualidade, destacamos a implantação de políticas públicas de financiamento para 

universalização do ensino.  

No segundo capítulo, “A educação integral versus a escolarização em tempo 

integral no Brasil: algumas experiências”, propomos examinar como o debate de escola em 

tempo integral vem se consolidando nacionalmente como possibilidade de garantia do ensino 

público, com qualidade, para todos. Desse modo, foi realizada uma revisão histórica da 

educação em tempo integral e sua configuração no contexto brasileiro como uma exigência e 

uma necessidade contemporânea. Definimos os conceitos tempo integral, jornada ampliada e 

educação integral, imprescindíveis para alavancar a discussão. Apresentamos algumas 

experiências de tempo integral que tiveram destaque no cenário nacional, mas que não se 

firmaram enquanto política pública mantida pelo Estado. Abordamos também a implantação e 
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a contextualização do Programa Mais Educação e como essa proposta tem se consolidado em 

nossas escolas. E por fim entrelaçamos a discussão que relaciona o tempo integral, a educação 

integral e a qualidade na educação.  

No terceiro capítulo, “A experiência de educação em tempo integral de duas 

escolas públicas de Teixeira de Freitas/Ba: a perspectiva dos sujeitos envolvidos”, 

analisamos como propostas de escola integral, com a ampliação do tempo escolar, têm sido 

implantadas e desenvolvidas na Rede Pública Municipal de Teixeira de Freitas no estado da 

Bahia. Examinamos as experiências produzidas por duas escolas - uma de tempo integral 

proposta da Rede Municipal e outra que ampliou seu tempo escolar, proposta do Programa 

Mais Educação -, a partir da compreensão que determinados membros da comunidade escolar 

têm acerca do que é educação integral. Do mesmo modo, procuramos analisar se as 

experiências produzidas por essas duas escolas da Rede Municipal de Teixeira de Freitas/BA 

têm influenciado na melhoria da qualidade do ensino e se consolidam a escola em tempo 

integral, tendo como referências as categorias de Gramsci contradição, mediação e 

hegemonia.  

Nas considerações finais destacamos como a escola em tempo integral tem sido 

utilizada como possibilidade de resolução dos problemas sociais, focando sempre o 

assistencialismo e deixando de lado sua função primordial, ou seja, a formação plena de 

sujeito. A versão do tempo integral na perspectiva governamental coloca a responsabilidade 

da organização do tempo e do espaço para a escola e a comunidade, diminuindo assim a 

responsabilização do Estado. Dessa forma, as propostas (federal e local) de escola em tempo 

integral para promover a qualidade da educação, com vistas à formação do sujeito-histórico 

com condições de intervir em sua realidade, têm sido obstruídas, porque o foco da escola em 

tempo integral, na prática, tem sido mantido na perspectiva do assistencialismo, do improviso, 

deixando os aspectos pedagógicos em segundo plano. No entanto, os sujeitos da comunidade 

escolar envolvidos nesse processo, quando conscientes do contexto, lutam para modificar a 

realidade em que estão inseridos, obtendo êxito em alguns aspectos.  
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1 O DIREITO E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NO BRASIL: UMA PAUTA AINDA 

ATUAL 

 

1.1 O DIREITO À EDUCAÇÃO NOS ORDENAMENTOS LEGAIS: A OBRIGATORIEDADE E 

GRATUIDADE DO ENSINO 

 

Compreender e intervir no atual cenário da educação brasileira é um desafio 

emergente e necessário. Nesse sentido, assinalamos a importância de conhecer em que 

contexto histórico e legal o direito à educação foi constituído no Brasil. O percurso histórico 

de luta pela obrigatoriedade e gratuidade da educação escolar básica no Brasil não é uma 

reivindicação recente, e, em relação a outras nações, sua implantação de forma sistematizada 

e institucionalizada ocorreu tardiamente e de maneira seletiva e elitista.  

A educação escolar brasileira, durante longo período, esteve direcionada a uma 

classe específica, com privilégios diferenciados da maioria da população que aqui vivia. A 

monarquia brasileira foi um desses períodos em que grande parte da população não tinha 

acesso à educação. Nessa época, a população brasileira era constituída em grande parte por 

escravos. Por essa razão, para efeito de luta por direitos, consideraremos o período iniciado a 

partir da Proclamação da República, pois não poderíamos falar de luta por direito numa 

sociedade onde ainda existiam escravos.  

Em 1891, dois anos após a Proclamação da República, com a esperança e 

possibilidades de novos tempos, foi promulgada a primeira Constituição Republicana. Mesmo 

ladeada de muitas expectativas, essa Constituição refletiu os interesses de novos grupos em 

ascensão: a camada média e o setor cafeeiro.  

No campo da educação, foi mantido o regime federativo educacional já instituído 

no Ato Adicional de 1834, que mantém, no entanto, a hegemonia de uma visão individualista, 

reflexo do liberalismo. Esse Ato Adicional torna o ensino laico nos estabelecimentos 

públicos, rendendo grandes entraves com a Igreja Católica. Além disso, incumbe a União de 

organizar e legislar sobre o ensino secundário e o superior. De acordo com Suano (1987), fica 

evidenciado que a República reforça a separação já existente entre a educação oferecida nas 

escolas secundárias e nas superiores às elites do país, sob responsabilidade da União, e a 

educação oferecida nas escolas primárias e profissionais às camadas populares, sob 

responsabilidade dos Estados, consagrando a existência de dois sistemas de ensino: o federal e 

o estadual.    
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A gratuidade do ensino primário não é considerada pela Constituição de 1891, 

mas pelo Decreto n. 510, de 22-06-1890, do então Governo Provisório. É importante ressaltar 

que, mesmo sem a consagração do direito a educação nessa Constituição, esse tema não era 

matéria estranha nas discussões estabelecidas no período. Para Oliveira (2001), “foram 

derrotadas as poucas emendas que propuseram o ensino obrigatório” nessa Constituinte 

(p.17), pois não era de interesse dos grupos dominantes que essa discussão fosse instituída 

como prática “seja porque nem o sistema social e nem o sistema político eram efetivamente 

democráticos, seja porque a educação escolar conteria em si possibilidade de contestá-los”. 

(CURY, 2014, p. 28)  

A Constituição de 1934 foi consagrada após as Revoluções de 1930 e 1932 e 

também após pressões de diferentes movimentos que cobravam a instituição de regras 

nacionais para a educação. Algumas dessas pressões já eram antigas e consensuais, como a 

gratuidade e obrigatoriedade dentro de certa faixa etária; outras nem tanto, como a discussão 

sobre a laicidade do ensino. Outro fator que impulsionava essa discussão era o processo de 

urbanização e industrialização que exigia padrões mínimos de escolaridade.  

Do mesmo modo, foi na Constituição Federal de 1934 que tivemos pela primeira 

vez um capítulo exclusivo sobre educação. Os temas ali expostos, como por exemplo, a 

educação como direito de todos, foram inseridos em todas as constituições seguintes. Nessa 

Constituição constava a obrigatoriedade e a gratuidade da instrução primária e do ensino 

superior. De acordo com Oliveira (2001), uma discussão que perpassou essa Constituição foi 

sobre a quem deveria caber a responsabilidade pela educação, se à família ou ao Estado, pois 

o texto constitucional afirmava que a educação era direito de todos e que ela deveria ser 

ministrada pela família e pelos poderes públicos. Essa afirmativa possibilitava diferentes 

interpretações em relação a deveres e obrigações. Outro aspecto importante definido é que 

caberia à União estabelecer um Plano Nacional de Educação, através de lei federal, e 

institucionalizar os Conselhos de Educação.  

Também foram definidos os percentuais diferenciados dos impostos entre a 

União, os Estados e os Municípios para a manutenção das medidas instituídas para a 

educação. Cury (2014) destaca um aspecto interessante que, em todas as constituições 

seguintes, em regimes democráticos, essa determinação vigorou, porém, em todas as 

constituições, nos regimes autoritários, essa determinação não permaneceu.  

O autor destaca o que ocorreu na Constituição de 1937, outorgada após um golpe 

de Estado, com todas as ações e decisões centralizadas no Estado. Esse período trouxe 
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retrocessos para o setor educacional. Um dos mais graves foi a definição da obrigatoriedade 

da família de oferecer educação aos filhos. O Estado é deixado com papel coadjuvante, 

enquanto a família tem a obrigação principal de oferecer a educação inicial. A gratuidade e 

obrigatoriedade eram mencionadas na Constituição, mas não eram garantidas igualmente a 

todos, apenas aos menos favorecidos que não tivessem condições de financiar seus estudos. 

Aos que tinham condições, era exigida uma contribuição para o caixa escolar a fim de 

contribuir com os mais necessitados. A Constituição de 1937 retira, ainda, a obrigação de 

vinculação de um percentual mínimo de recursos financeiros para a educação, reforçando o 

dualismo antidemocrático da educação brasileira, ao definir, mais uma vez, o ensino 

secundário como o ramo destinado às elites e o ensino profissionalizante, aos menos 

favorecidos.  

Em 1946, período de redemocratização do país, foi promulgada a Constituição de 

1946, inspirada em princípios liberais e democráticos, como destacado no Título IV, Capítulo 

III, que estabelece os direitos e garantias dos cidadãos, como a liberdade de pensamento. Essa 

Constituição recupera diversos aspectos referentes ao direito à educação, promulgados na 

Constituição de 1934 e revogados pela Constituição de 1937. A gratuidade e a obrigatoriedade 

são garantidas para o ensino primário, não se especificando, porém, a faixa etária abrangida 

por esses dispositivos legais. A gratuidade, nos níveis subsequentes ao primário, atingirá os 

alunos carentes de recursos. Retorna, nessa Constituição, a obrigação de vinculação de um 

percentual mínimo de recursos financeiros para a educação.  

Após a promulgação da Constituição de 1946, até o ano de 1961, a discussão e os 

debates giraram em torno da elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação/LDB. O 

debate transitava em torno da centralização e descentralização e depois entre ensino público e 

ensino privado. 

 

Finalmente, já sob o regime parlamentarista, veio à luz a Lei nº 4.024/61, que 

confirmou a gratuidade, a obrigatoriedade, a vinculação orçamentária e o Plano 

Nacional de Educação. [...] Desse modo, a organização da educação nacional 

continuava se desenhar por um federalismo bastante dependente dos setores ligados 

à economia e à divisão de impostos (CURY, 2014, p. 41). 

 

Com o golpe de 1964 e a instauração do regime militar, o Brasil tem novamente 

outorgada outra Constituição, a de 1967, em que aparece o dispositivo que garante a 

gratuidade e a obrigatoriedade do ensino primário dos 7 aos 14 anos de idade nos 

estabelecimentos públicos. Para os níveis posteriores, será “gratuito para quantos, 
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demonstrando efetivo aproveitamento, provarem falta ou insuficiência de recursos”, e o Poder 

Público pode substituir o sistema gratuito “pelo de concessão de bolsas de estudo, exigido 

posterior reembolso no caso de ensino de grau superior” (Artigo 168, parágrafo 3°, item III). 

Além disso, aparece a possibilidade de ajuda financeira dada pela União ao ensino particular. 

Não se inclui, ainda, nenhum dispositivo referente aos percentuais mínimos financeiros 

obrigatórios por parte do sistema público. Na lei nº 5.692/714, houve a correspondente 

ampliação do então ensino primário, que passou a se chamar de 1º grau, sendo obrigatório e 

com oito anos de duração.  

Após longo processo político e de lutas sociais, finalmente foi promulgada a 

Constituição Federal de 1988 (CF 1988), conhecida como “Constituição Cidadã”. Seu 

reconhecimento deriva da luta e do envolvimento da sociedade civil. Essa é a primeira 

constituição a estabelecer a educação como primazia dentre os direitos sociais e como dever 

do Estado garanti-la, propondo a organização de uma educação voltada para a cidadania e 

para a democracia.  

Diversos princípios importantes são distinguidos nessa Constituição, dentre eles: 

“igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”. Esse princípio, nos dias de 

hoje, é basilar já que a universalização do ensino fundamental,  

 

se transformado em realidade, avança em termos de efetivação da igualdade de 

todos perante a lei, pois um dos mecanismos mais conhecidos de exclusão já não se 

reproduz no caminho até a escola, mas na própria ação da escola, que reproduz e 

estigmatiza parcelas da população, levando-as ao abandono precoce da escola 

(OLIVEIRA, 2001, p. 25). 

 

Além do princípio constitucional de acesso e permanência, outro princípio 

importante, o padrão mínimo de qualidade, foi estabelecido no artigo 206, inciso VII e que 

tem se constituído como um dos grandes desafios da educação brasileira. Sobre esse aspecto 

discutiremos um pouco mais adiante. Retomando a questão da luta pelo direito à educação, 

destaque se faz na Constituição à exigência no dever do Estado com a educação, efetivado 

mediante a garantia do ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele 

não tiveram acesso na idade própria.  

Vale destacar que na CF de 1988, em sua versão original, a educação básica 

continuou com oito anos de duração para todos os brasileiros, independentemente da idade. A 

                                                             
4 Lei que regulamentou o ensino de 1° e 2° graus, publicada em 11 de agosto de 1971, durante o regime militar 

pelo presidente Emílio Garrastazu Médici. 
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Carta Magna estabelecia, ainda, a progressiva extensão da obrigatoriedade do ensino médio 

em uma redação bastante vaga, já que não definia prazos em suas disposições transitórias. 

Estabelecia-se, assim, a vinculação entre a obrigatoriedade e a etapa de ensino a ser acessada. 

No entanto, segundo Horta (1998), a CF de 1988 em relação “ao direito à educação e à 

obrigatoriedade escolar na legislação educacional brasileira, recupera o conceito de educação 

como direito público subjetivo, abandonado desde a década de 30” (HORTA, 1998, p. 25). 

Essa conclusão pode ser vista, entretanto, a partir da ótica da garantia legal de direitos e não 

sob o prisma da garantia prática. 

A partir da CF de 1988, iniciaram-se os debates para elaboração de uma 

legislação específica sobre a educação. A nova LDB n° 9.394/1996 revogou todos os textos 

legais em vigor até então (Lei n° 4.024/61, n° 5.540/68 e n° 5.692/71) e, em linhas gerais, 

manteve os mesmos preceitos da CF de 1988 quanto à obrigatoriedade e à gratuidade para o 

ensino fundamental. Também manteve um nível de generalização de tal envergadura que a 

tornou menos importante como lei maior da educação nacional, isto é, as diretrizes e bases da 

educação nacional que reordenaram de fato a educação, segundo Vieira (1999), caminharam 

por fora da LDB nas medidas provisórias, nas emendas constitucionais, nos projetos de leis 

encaminhados pontualmente ao congresso pelo Executivo e nas resoluções e portarias do 

MEC. 

A Emenda Constitucional de n° 14, de setembro de 1996, é exemplo desse 

reordenamento por fora da LDB, ao dar nova redação aos incisos I e II do art. 208 da 

Constituição Federal: "I - ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, 

sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria; II - 

progressiva universalização do ensino médio gratuito." (EC n. 14, de 1996) e ampliar a 

universalização do ensino. No entanto, a obrigatoriedade é retirada para aqueles que não 

tiveram acesso ao ensino fundamental na idade própria, ficando, portanto, tal obrigatoriedade 

restrita à faixa etária de 7 a 14 anos. Quanto ao ensino médio, aponta-se apenas para sua 

universalização, retirando-se a referência à obrigatoriedade.  

Em 2006, por meio da Lei n° 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, altera-se a LDB 

n° 9.394/1996, tornando o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, 

gratuito na escola pública, com início aos 6 (seis) anos de idade. O prazo para entrada em 

vigor da nova obrigatoriedade foi fixado para 2010.  

Novas mudanças, na Constituição Federal ocorreram em 2009, por meio da 

Emenda Constitucional EC nº59/09, de 11/11/2009, ampliam a obrigatoriedade e gratuidade 
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da educação dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurando, inclusive, sua 

oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria, com prazo final até 

2016 para sua integral implementação, o que lançou um novo paradigma no ordenamento 

jurídico brasileiro sobre o tema. Isso porque, desde a Constituição Federal de 1967, que 

ampliou a faixa de obrigatoriedade para 7 a 14 anos, o país convive com os oito anos de 

obrigatoriedade de estudos.  

De acordo com Pinto (2011), a EC n° 59 recupera a lógica da obrigatoriedade pela 

faixa etária das crianças e jovens e não pela etapa de ensino a ser frequentada. O autor destaca 

que, com exceção da pré-escola, que abriga a faixa etária de 4 e 5 anos, e passa ser 

obrigatória, tanto o ensino fundamental como o ensino médio só serão obrigatórios para 

aquelas crianças e jovens de 6 a 17 anos. Nas demais etapas da educação básica são 

assegurados o direito ao acesso gratuito e o dever do Estado em fornecer as condições de 

oferta gratuita, mas não se trata mais de uma obrigação do jovem ou do adulto concluir essas 

etapas. É importante ressaltar, entretanto, que   

 

como cerca da metade dos jovens de 15 a 17 anos que frequentam a escola o faz no 

ensino fundamental, principalmente em virtude da reprovação, é possível antever 

que o novo dispositivo constitucional não assegura, necessariamente, que boa parte 

dos jovens brasileiros concluirá o ensino médio. Não obstante, trata-se de um 

inegável avanço no que se refere ao direito à educação (PINTO, 2011, p. 611).  

 

Além disso, ainda segundo o autor, ao apresentar um gráfico sobre anos de estudo 

obrigatório em alguns países e regiões do mundo, que  

 

o Brasil ficará bem melhor posicionado após a EC 59/2009, pois, ao estabelecer 14 

anos de ensino obrigatório, passou a ser o segundo país do mundo neste quesito, 

atrás somente do Chile cujo ensino obrigatório abrange a faixa etária de 5 a 21 anos. 

Antes, com apenas nove anos de ensino obrigatório (na verdade oito anos, passando 

a nove apenas em 2010), o Brasil estava abaixo da média de todas as regiões do 

mundo, exceto o Sul e o Oeste Asiático (Afeganistão, Bangladesh, Irã etc.), e era um 

dos últimos em relação aos vizinhos da América Latina ao lado de Cuba e à frente 

apenas de Honduras e Bolívia (com oito anos), Jamaica, Trinidad e Tobago (ambos 

com sete anos), Haiti, Nicarágua e Suriname (com seis anos de ensino obrigatório) 

(PINTO, 2011, p. 612). 

 

Assim, a luta pela garantia do direito à educação nas constituições sempre foi 

necessária, pois, “graças aos direitos, os desiguais conquistam a igualdade, entrando no 

espaço político para reivindicar a participação nos direitos existentes e, sobretudo, para criar 

novos direitos” (CHAUÍ, 2006, p. 2). No Brasil esse caminho foi longo e com muitos avanços 

e retrocessos. 



35 

 

 

Este reconhecimento positivado, dentro de um Estado Democrático de Direito, tem 

atrás de si um longo caminho percorrido. Da instrução própria das primeiras letras 

no Império, reservada apenas aos cidadãos, ao ensino primário de quatro anos nos 

estados da Velha República, do ensino primário obrigatório e gratuito na 

Constituição de 1934 à sua extensão para oito anos em 1967, derrubando a barreira 

dos exames de admissão, chegamos ao direito público subjetivo (CURY, 2008, p. 

295).  

 

No entanto, esse reconhecimento positivado pode ser visto a partir da ótica da 

garantia legal de direitos, pois, considerando que mesmo com toda a legislação e com toda 

sua abrangência, o Estado não tem conseguido garantir de fato o direito de todos à educação, 

já que as condições de acesso e permanência não são iguais. Além disso, pode-se dizer que as 

escolas públicas brasileiras, de uma maneira geral, não têm conseguido atingir o padrão 

mínimo de qualidade instituído na Constituição.  

Para Pinto (2011), nenhum país desenvolvido, cujo sistema educacional seja 

considerado de qualidade, estabeleceu menos de dez anos de estudo obrigatório. Assim, a 

ampliação é inegavelmente um importante avanço no que se refere ao direito à educação. No 

entanto, a existência de uma norma constitucional que disponha sobre o número de anos 

obrigatório de estudos, por si, não significa uma garantia de acesso a um ensino de qualidade 

ou vivência de oportunidades educacionais relevantes. 

Obviamente, essa importante decisão no âmbito da ampliação do direito à 

educação traz impacto nos gastos com os alunos e, segundo Pinto (2011), a intensidade desse 

impacto será diferente em cada estado e município, dependendo da taxa de atendimento 

alcançada até a sanção da Emenda e da capacidade tributária dos respectivos governos 

(PINTO, 2011, p. 613).  

 

 

1.2 DA AMPLIAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO AO ENSINO DE QUALIDADE  

 

O financiamento da educação, além de ser considerado um meio para efetivação 

das políticas educacionais, também pode ser visto e compreendido como uma política pública 

social para a busca da qualidade do ensino. Nesse sentido, entendemos que a garantia da 

qualidade em educação perpassa pela vinculação de percentuais mínimos financeiros 

obrigatórios por parte do sistema público. Dessa forma, destacamos a importância das análises 

dos dois fundos que foram criados com objetivo de consolidar a educação no país: o Fundo de 
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Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério/Fundef, criado pela Lei n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996; e o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica/Fundeb, criado pela Lei n° 11.494, de 20 

de junho de 2007.  

Antes de discutirmos esses Fundos, é importante salientar que a qualidade em 

educação é um conceito histórico, socialmente construído. A discussão sobre o tema reflete o 

momento em que vivemos e a disputa de significados existentes na sociedade. Como 

demonstramos anteriormente, na legislação brasileira, o debate sobre qualidade foi 

construído, nas políticas educacionais, por meio de embates sobre a obrigatoriedade e a 

gratuidade, além da reivindicação de vinculações financeiras legais. No entanto, a qualidade 

do ensino atravessou todo percurso histórico brasileiro de movimentos de avanços e de 

retrocessos, principalmente no que diz respeito ao acesso e à permanência no ensino público.  

 

1.2.1 O Fundef: do direito à educação à busca pela qualidade da educação  

 

O direito à educação é um direito subjetivo garantido na Constituição Federal de 

1988. Esse direito engloba o acesso, a permanência e os padrões mínimos de qualidade. No 

campo dos padrões mínimos de qualidade, a política pública de financiamento é que melhor 

atende as necessidades e concretiza uma luta histórica da sociedade por educação. Como 

mencionamos anteriormente, até a instituição do Fundef, os percentuais vinculados à 

educação oscilavam entre garantidos constitucionalmente, explicitando percentuais mínimos, 

e entre a inexistência de qualquer menção quanto ao gasto com a educação, como nas 

Constituições de 1937 e de 1967. Essa situação historicamente gerou a exclusão de grande 

parcela da população ao acesso à educação, assim como vários dispositivos legais impeditivos 

de expansão da rede pública.  

A questão da qualidade do ensino, portanto, não foi pauta em todo período da 

história da educação brasileira. O debate perpassava pela expansão, obrigatoriedade e 

democratização do acesso à rede pública. Como destacam Carreira e Pinto (2007), foi na 

década de 1980 para a de 1990 que ocorreu uma transição significativa em relação ao direito à 

educação. Com a Constituição de 1988, há garantia de ampliação de direitos. Além disso, 

acontece a Conferência Mundial de Educação de Jomtien (1990), na Tailândia, cujas metas 

foram assinadas pelo Brasil e cujos desdobramentos tiveram importantes consequências para 

o país (CARREIRA; PINTO, 2007). 
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No entanto, o resultado, na época, assim como nos demais países da América 

Latina e em outros continentes, mostra que  

 

o Brasil adota as políticas de ajuste econômico, que impõem restrições às políticas 

sociais. Na área educacional, de um lado, discute-se a vinculação constitucional, e, 

de outro, a diminuição de recursos. A questão da qualidade, então, se incorpora à 

agenda do debate educacional no contexto das reformas educativas, caracterizadas 

como neoliberais. Reformas influenciadas por agências multilaterais – Banco 

Mundial, Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura), ONU (Organização das Nações Unidas) e outras – num contexto de 

controle, de restrição de políticas sociais e de privatização (CARREIRA; PINTO, 

2007, p. 20). 

 

Nesse período, ainda de acordo com os autores, a qualidade passou a ser vista 

como a mera busca de eficiência, pois com poucos recursos e muitas metas “será que o 

dinheiro que estamos gastando está sendo bem utilizado?”. “Essa preocupação com o 

desempenho da educação passa a ser hegemônica” (CARREIRA; PINTO, 2007, p. 21). O 

destaque no período é para a entrada do meio empresarial no campo da educação, com a 

introdução de técnicas da qualidade total adotadas em muitas redes de ensino. 

Ao mesmo tempo, na década de 1990,  

 

começa a produção na área acadêmica que critica em seu discurso a transposição da 

lógica de mercado para a área social, estimulando a competição entre escolas; a 

remuneração de professores e professoras por resultados; as famílias como 

“consumidoras” ou “clientes”. Além disso, destaca-se nas críticas o produto agora é 

o principal (notas em exames padronizados, alunos aprovados no vestibular, fluxo 

escolar), e os cálculos são feitos com base no custo versus retorno econômico, tendo 

como referência os postulados da Teoria do Capital Humano disseminados pelos 

técnicos do Banco Mundial. Entram em cena os grandes sistemas de avaliação, 

baseados em testes padronizados que não consideram o contexto das escolas. Nessa 

concepção, os direitos sociais perdem força. Num primeiro momento, os setores que 

se identificavam com os interesses populares rejeitaram a pauta da qualidade, 

afirmando se tratar de um debate neoliberal. Porém, num segundo momento, esse 

tema começou a aparecer na agenda da garantia dos direitos (CARREIRA; PINTO, 

2007, p. 21). 

 

Afirmam ainda os autores que, no final da década de 1990, “o debate qualidade 

versus equidade ganha força com o nome de “qualidade social”. Preconiza-se que não há 

qualidade baseada em critérios democráticos que represente exclusão. Esse conceito tenta 

responder à problemática da inclusão/exclusão social” (CARREIRA; PINTO, p. 21, 2007). 

Concordamos com os autores, quando afirmam que, no campo educacional, temos 

hoje uma disputa sobre as diversas maneiras de se alcançar a qualidade. “São perspectivas 

distintas, nas quais a qualidade se configura em várias pautas, projetos políticos, ideológicos e 
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utopias”. Por isso, é muito importante termos consciência de que, quando utilizamos a palavra 

“qualidade”, estamos num campo de disputa (CARREIRA; PINTO,  2007, p. 21). É nesse 

contexto que foi criado o Fundef em 1996, demonstrando uma configuração de conceito de 

qualidade, aos moldes do governo federal. Até a instituição do Fundef, os percentuais estavam 

garantidos constitucionalmente, porém não existia um fundo exclusivo para distribuição e 

fiscalização do investimento desses recursos com a educação.  

O Fundef foi criado, a partir da Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 

1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto 

nº 2.264, de junho de 1997, com previsão de duração de 10 anos (até 2006). É composto por 

diferentes recursos de financiamento, tendo como obrigatoriedade para estados e municípios a 

aplicação de 15% dos recursos de transferência vinculados à educação, dos 25% estabelecidos 

constitucionalmente. Isso obrigou estados e municípios a ampliarem a oferta do ensino 

fundamental, expandindo, assim, o acesso de crianças, adolescentes e jovens à escola. 

Segundo Martins (2010),  

 

Fundo é um conceito de direito financeiro que equivale à reunião de recursos de 

diferentes fontes e sua separação para uma destinação específica. O fundo constitui, 

inclusive, uma exceção ao princípio de unidade de tesouraria, o que permite uma 

maior possibilidade de seu controle e, portanto, uma maior transparência. No caso 

do Fundef, propôs-se um fundo contábil, com conta única e específica, no âmbito de 

cada Estado, para organizar os recursos vinculados a partir de sua subvinculação. Às 

características de ambiguidade/hibridismo do financiamento da educação, 

mencionados por Velloso, soma-se outra no Fundef: como mecanismo operacional 

reunia um conjunto de fundos de âmbito estadual, que não se comunicavam, mas, 

como programa, como política pública, constituiu uma política nacional, com 

regras gerais válidas para todos os entes, entre as quais um valor nacional 

despendido por aluno e o compromisso de complementação por parte da União aos 

fundos que não o atingissem. Uma vez implementado como política de 

financiamento da educação, o Fundef induziu a adoção de outras políticas – 

habilitação dos docentes, capacitação dos agentes de controle social, elaboração de 

planos de carreira (MARTINS, 2010, p. 508). 

 

Ainda de acordo com Martins (2010), o Fundef buscou equalizar as diferenças do 

financiamento no âmbito intraestadual, priorizando o ensino fundamental.  

 

O design do Fundef trouxe algumas inovações: relação entre o financiamento e 

variáveis educacionais, expressas pelo número de matrículas no ensino fundamental 

(buscando o objetivo da universalização); distribuição proporcional ao número de 

matrículas entre cada estado e seus municípios, de modo a equalizar as despesas por 

aluno de ambos os entes; introdução da preocupação com os custos diferenciados 

por meio da fixação das ponderações, com a finalidade de atender a requisitos da 

equidade; mecanismos de transparência, como criação de contas únicas e específicas 

e de conselhos de acompanhamento e controle social; subvinculação de recursos aos 

salários do magistério; possibilidade de transferência horizontal de recursos, isto é, 
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de entes subnacionais para outros, desde que no âmbito do mesmo estado 

(MARTINS, 2010, p. 508). 

 

Vale, porém, destacar que, mesmo com os avanços possibilitados pelo Fundef, a 

universalização da educação básica ficou em segundo plano, pois o fundo foi focalizado no 

ensino fundamental, deixando os demais, educação infantil e o ensino médio, descobertos. 

Previa-se, com a focalização do fundo para o ensino fundamental, a sua universalização e, 

consequentemente, a garantia ao acesso e à permanência com qualidade nesse nível de ensino.  

O Fundo, dentro de suas limitações, induziu a melhoria de alguns aspectos, como 

por exemplo, o pagamento, a habilitação e a capacitação dos professores. Outro aspecto 

importante a ser destacado em relação ao fundo é o repasse dos recursos de acordo com o 

número de matrículas. Como o recurso dependia da matrícula, estados e municípios se 

empenharam na ampliação do acesso.  

No entanto, para diferentes autores (DUARTE; FARIA, 2010; MARTINS, 2010), 

a fiscalização, o acompanhamento e o controle social sobre o fundo eram dificultados devido 

ao fato de os conselheiros, em sua maioria, não serem capacitados para acompanhar as contas 

e as aplicações do Fundef. O fato é que, muitas vezes, os recursos nem sempre chegavam ao 

destino projetado.  

Além disso, pesou para os estados e os municípios o financiamento do ensino 

fundamental, já que aproximadamente 80% do financiamento da educação básica ficavam sob 

sua responsabilidade. Outra crítica ao Fundef foi em relação à abrangência do atendimento 

que o fundo admitiu: apenas o ensino fundamental, não incluindo assim a educação infantil, o 

ensino médio e a educação de jovens e adultos, citando apenas um exemplo. Essas restrições 

ferem o direito à educação para todos. 

Outro aspecto negativo do fundo refere-se ao cálculo disponibilizado de acordo 

com a necessidade dos estudantes, ou seja, o cálculo é realizado a partir da ótica do governo, 

de acordo com o volume de recursos destinados à educação (custo-aluno). Isso significa que o 

valor estipulado por estudante é baseado em outros critérios, como, por exemplo, a 

arrecadação. Esse cálculo sempre priorizou o atendimento de determinadas etapas e 

modalidades da educação (DUARTE; FARIA, 2010). Sem contar que continuou a resultar o 

financiamento da educação brasileira a partir da demanda econômica.  

O Fundef expirou, em 2006, dando lugar ao Fundeb, criado a partir de muitas 

críticas e de reivindicações por parte da sociedade civil, em 2007, para ampliar a abrangência 
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do fundo, estabelecer critérios de qualidade5, definir piso salarial para os profissionais de 

educação, dentre outras reivindicações. Esse fundo entrou em vigor atendendo a todas as 

etapas e as modalidades da educação básica.  

 

1.2.2 O Fundeb e a ampliação do atendimento à educação básica 

 

Não vamos descrever aqui todo o processo de elaboração do Fundeb, mas temos 

que destacar que a sua promulgação não foi realizada sem enfrentar os movimentos sociais 

que exigiam mudanças no texto enviado ao Congresso Nacional. Assim, o resultado final foi 

de conquistas fundamentais para os movimentos sociais, como a inclusão das creches, a 

fixação da contrapartida da União – proibindo-a de utilizar o salário-educação como fonte de 

complementação, além de maior participação no repasse de verbas –, as bases do piso salarial 

e a necessidade de delimitar um padrão mínimo de qualidade como ponto de partida para a 

definição do Custo Aluno-Qualidade/CAQ.  

Promulgada em 19 de dezembro de 2006, a PEC6 537/2005 se tornou a EC 

(Emenda Constitucional) 53/2006 e entrou em processo de regulamentação por meio da MP 

(Medida Provisória) 339/2006. O texto final foi aprovado pelo Congresso Nacional em 30 de 

maio de 2007 e sancionado como a Lei 11.494, em 20 de junho do mesmo ano, que se 

estenderá até 2020. A implementação do Fundeb foi uma tentativa de superar a focalização 

das políticas de educação no ensino fundamental. O fundo ampliou o quantitativo dos 

impostos que vinculam recursos para educação de 5 para 87, o percentual de recursos  retirado 

de cada imposto de 15% para 20%, o percentual de complementação da União para os 

estados, o tempo de vigência do Fundo de 10 para 14 anos. Além disso, estendeu-se, a 

abrangência do fundo, passando do ensino fundamental para toda educação básica. No que se 

refere aos padrões mínimos de qualidade, o debate acirra-se no intuito de avançar sobre a 

                                                             
5 O movimento da Campanha Nacional pelo Direito à Educação vem defendendo desde 2002 a implantação 

efetiva do Custo Aluno-Qualidade. 
6 Em junho de 2005, o governo federal apresentou à Câmara dos Deputados a PEC (Proposta de Emenda 

Constitucional) que cria o Fundeb, a fim de substituir o Fundef, criado em 1996 e implementado a partir de 

1998. 
7 Eram 5 os impostos que vinculavam recursos para educação no Fundef: FPE (Fundo de Participação do 

Estado), FPM (Fundo de Participação do Município), ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços), IPI exportações (Imposto sob Produtos Industrializados) e LC (Lei Kandir ) 87/96.  A vinculação 

desses impostos permaneceu no Fundeb e foram acrescentados mais 3, ITCM (Imposto de Transmissão Causa 

Mortis e Doação), IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) , ITR (Imposto Territorial 

Rural), totalizando 8 impostos.  
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definição dessa qualidade para a educação. Nesse sentido, como afirmam Carreira e Pinto 

(2007),  

 

mais importante que uma definição precisa do que seja uma educação de qualidade é 

explicitar os insumos que podem levar à sua concretização. E aqui o consenso se 

amplia. Parece não haver muita dúvida de que uma educação com padrões mínimos 

de qualidade pressupõe a existência de creches e escolas com infraestrutura e 

equipamentos adequados aos seus usuários e usuárias, com professoras e professores 

qualificados (preferencialmente formados em nível superior e atuando na área de 

sua formação), com remuneração equivalente à de outros profissionais com igual 

nível de formação no mercado de trabalho e com horas remuneradas destinadas a 

preparação de atividades, reuniões coletivas de planejamento, visitas às famílias e 

avaliação do trabalho. Pressupõe também uma razão de alunos por docente e de 

alunos por turma (e, no caso da educação infantil, crianças por educadoras) que não 

comprometa o processo de aprendizagem, com uma jornada de trabalho escolar do 

aluno que progressivamente atinja o tempo integral e do professor que gradualmente 

obtenha dedicação exclusiva a uma escola (CARREIRA; PINTO, 2007, p. 78). 

 

Assim, concordamos que há uma relação estreita e direta entre o investimento em 

educação e a garantia do direito à educação com qualidade. Dessa forma, o ensino deve vir 

acompanhado desses insumos para se pensar em seu padrão mínimo de qualidade. Além 

disso, deve-se pensar também, para se garantir a qualidade do ensino, em recursos materiais, 

já que pesquisas comprovam que as condições de acesso e permanência dos alunos nas 

escolas são completamente diferentes. Dependendo da região do país, o acesso aos recursos 

materiais nas escolas mostra-se bastante discrepante, como comprovam as tabelas 1 e 2 a 

seguir.  

 

Tabela 1 - Ensino fundamental – rede pública – número de escolas e matrículas por região, segundo os recursos 

disponíveis na escola – Brasil – 2013. 

 

 
 

Fonte: MEC/INEP/Deed/Censo Escolar 2013. 
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Tabela 2 - Ensino médio – rede pública – número de escolas e matrículas por região, segundo os recursos 

disponíveis na escola – Brasil – 2013. 

 

 
 
Fonte: MEC/INEP/Deed/Censo Escolar 2013. 

 

Os dados acima demonstram a diferença de percentual entre os números de 

bibliotecas nas escolas do ensino fundamental na região Sul é de 69,7%, enquanto que na 

região Norte não passa dos 24,5%. Essa diferença é reduzida no ensino médio, e um dos 

motivos pelos quais isso acontece é que a responsabilidade da educação nessa etapa fica a 

cargo do Estado e da União, enquanto que o fundamental é responsabilidade somente do 

município. Dessa forma, quem detém o maior percentual de recursos é responsável pela etapa 

com a menor quantidade de alunos e quem detém um menor percentual de recursos é 

encarregado da etapa com maior quantidade de alunos. Como os municípios têm diferentes 

arrecadações, isso reflete nos investimentos destinados à educação. 

Outro elemento importante de reflexão, a partir da análise dos dados das tabelas, 

refere-se ao tema da desigualdade entre os entes governamentais. Essa desigualdade poder ser 

regional, entre estados e/ou entre cidades de um mesmo estado. No entanto, essa 

desigualdade, no Brasil, não acontece somente entre as regiões geográficas, mas se repete 

entre as dependências administrativas e entre as instâncias locais como a discrepância entre o 

meio urbano e o meio rural. Tal desigualdade se reflete na arrecadação tributária, nos aspectos 

demográficos e populacionais, no número de matrículas e, por conseguinte, na (re)distribuição 

dos recursos financeiros. 

Outro aspecto a ser considerado é a garantia de um valor mínimo por aluno ou ao 

custo aluno-qualidade/CAQ, considerando a quantia investida para atendimento das reais 

necessidades dos alunos. Sem dúvida, é um passo considerável para garantia do acesso e da 

permanência nas escolas com qualidade, tendo em vista que sem legislação não é possível a 

efetivação da luta pela qualidade da educação no país.  
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1.2.3 O desafio do acesso com qualidade na educação brasileira  

 

O debate em torno da qualidade na educação não é uma reivindicação das agendas 

atuais sobre educação. Surge no Brasil, na década de 1970, com a inserção da escolaridade 

obrigatória de oito anos e com o acesso das massas à escola pública do ensino fundamental. 

Nesse período aflora o debate “quantidade versus qualidade”, pois apesar de o acesso da 

população de baixa renda à escola, a qualidade desse acesso era reduzida às elites. Esse 

debate em torno da quantidade e qualidade se perpetua até os dias atuais, pois o processo de 

luta por obrigatoriedade e gratuidade da educação culminou, no final do século XX, na quase 

universalização do ensino fundamental. Segundo Oliveira (2001),  

 

[...] expandiram-se significativamente as oportunidades de acesso e permanência no 

sistema escolar para amplas camadas da população (Beisiegel, 1986), fazendo com 

que, ao final do século XX, o ensino fundamental obrigatório estivesse praticamente 

universalizado no que diz respeito ao acesso. (OLIVEIRA, 2001, p. 666). 

 

No entanto, o acesso ao ensino fundamental de 94,4% da população de 7 a 14 

anos, segundo o Relatório de Monitoramento Global Educação para Todos (Unesco, 2014),  

não garantiu, concomitante, a qualidade do ensino e da aprendizagem nas escolas brasileiras. 

Essa expansão foi feita sem qualquer preocupação com a garantia da qualidade e, portanto, é 

nesse contexto que emerge a demanda pelo direito a uma escola pública de qualidade para 

todos.  

Outro aspecto, que nega o direito à educação e, consequentemente, atinge falta de 

qualidade nas escolas públicas, está relacionado aos alarmantes índices de evasão e 

repetência. Dados oficiais referentes ao ano de 2014, publicados pelo Ministério da Educação 

(INEP, 20148), apontam que as taxas de reprovação do ensino fundamental foram de 8,6% e 

do ensino médio, 12,1%. Porém, as taxas de reprovação do 6º ano do ensino fundamental 

chegaram a 14,6% e a evasão de alunos, nessa série, desse mesmo ano foi de 3,8%. Em 

relação ao ensino fundamental, a taxa de reprovação registrada do 1° ao 5° ano foi de 6,2% e 

do 6°ao 9° ano, de 11,7%. No que se refere ao setor público, encontramos na rede municipal 

as menores taxas de aprovação e as maiores taxas de reprovação e abandono, tanto nos anos 

iniciais como nos finais do ensino fundamental. Esse quadro se intensifica nas escolas do 

campo. 

                                                             
8 Dados obtidos no endereço eletrônico: http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais 
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O baixo desempenho dos alunos e o grande índice de evasão demostram que o 

sistema de educação não tem conseguido alcançar o principal objetivo definido na 

Constituição de 1988, artigo. 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida [...], visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

Dessa maneira, as medidas implementadas pelo governo federal evidenciaram o 

acesso ao ensino fundamental, mas não culminaram com a qualidade da educação nas escolas 

do país. Um dos fatores que dificulta o entendimento do que é qualidade na educação é a falta 

de definição do termo. É possível definir o termo qualidade na educação? É possível cobrar o 

acesso à escola com qualidade, fundamentado no direito público subjetivo? Mas como cobrar 

a qualidade na educação garantida na Constituição em seu artigo 206, inciso VII – a garantia 

de padrão de qualidade? De que maneira discutir a qualidade como um direito, quando a 

palavra qualidade carrega em si diferentes significados? Essa dificuldade em relação à 

definição tem feito com que muitos estudos direcionem o conceito de qualidade a partir da 

quantificação e das avaliações em larga escala, o que nos leva a outro conceito em relação à 

qualidade na educação. 

Outro fator que dificulta essa definição, segundo Oliveira e Araújo (2005), é que o 

conceito de qualidade na educação utilizado por muitos órgãos e estudiosos é importado do 

mundo dos negócios, ou seja, relaciona educação com mensuração. Não que mensurar não 

seja importante, mas usar isso delimita muito as possibilidades do conceito na esfera 

educacional. A definição do termo qualidade não é somente técnica, mas também é política. 

Como já mencionamos anteriormente, existe uma disputa no campo educacional em relação à 

definição do termo, que, a depender do projeto político que se defende, terá concepções 

diferentes. 

Então para se discutir qualidade na educação, é necessário se ter clareza sobre o 

que é educação e qual o objetivo que se pretende atingir com ela. De acordo com Paro (2011), 

a educação é muito mais ampla do que os conteúdos trabalhados em sala de aula. A educação 

deve ser entendida como apropriação da cultura “em sua inteireza e complexidade” produzida 

pela humanidade ao longo dos séculos, pois além de possibilitar a conservação dos 

conhecimentos produzidos historicamente, ela tem um papel importantíssimo na formação do 

indivíduo, enquanto cidadão crítico capaz de participar, colaborar e interver na sociedade em 

que está inserido. É através desse processo que cada pessoa se “faz humano-histórico”. 

Somente a transmissão de conteúdos não permite que essa apropriação seja feita e nem 
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tampouco a formação crítica do sujeito, pois educação como transmissão de conteúdos tem 

como intenção apenas transmitir e reproduzir, mas não formar, a partir e para a criticidade, a 

personalidade humana (PARO, 2011). E essa qualidade precisa ser acessível a todos e não 

apenas a uma minoria, pois se for a uma minoria deixa de ser qualidade e passar a ser 

privilégio.  

A noção de educação, como descrita acima, só ocorre quando há qualidade no 

processo educativo. Qualidade essa que visa ao processo crítico e não apenas a números. Para 

Oliveira e Araújo (2005), uma das formas para se apreender essas noções de qualidade é 

buscar os indicadores utilizados socialmente para aferi-la (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005, p. 

28).  

Bruggen9 (2001, apud OLIVEIRA e ARAÚJO, 2005) indica que as diferenças 

existentes entre as representações sociais não podem impedir uma definição comum que 

concretize campos de ação. Sendo assim, a partir de indicadores aceitos usualmente nos 

países da Europa, foram construídos três indicadores que possibilitam a avaliação tanto da 

qualidade das escolas quanto dos sistemas de ensino. São eles: indicadores de investimentos, 

indicadores de desempenho da realidade educativa e indicadores de sucesso/fracasso escolar. 

 

Os indicadores de investimento são aqueles relacionados à remuneração docente, 

proporção de alunos por professor, custo-aluno etc. Os relativos ao desempenho na 

realidade educativa são aqueles que dizem respeito ao clima e à cultura 

organizacional da escola. E, enfim, os indicadores de sucesso/fracasso escolar estão 

associados ao desenvolvimento de competências e habilidades para determinado 

nível ou etapa de escolarização (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005, p. 18). 

 

Durante longo tempo o acesso foi considerado como indicador de qualidade, a 

qualidade era e é atrelada à oferta limitada do acesso às escolas, considerando que ir para a 

escola era um privilégio das elites e, para muitos, esse acesso ainda hoje é considerado 

indicador de qualidade (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005).  

Importante frisar que o acesso hoje à escola está garantido para todos nos anos 

iniciais, onde a progressão é automática, mas, no seguir do fluxo, esse acesso deixa de existir, 

pois muitos estudantes evadem ou nem chegam a se matricular nos anos seguintes. Ou seja, 

de acordo com os autores, essa medida governamental de acesso não tem a ver com 

                                                             
9Johan Van C. Brugger foi um dos fundadores e primeiro secretário-geral da SICI (Conferência Internacional de 

Inspeções Nacionais e Regionais de Educação Permanente), organização criada em 1995. É autor do estudo 

“Inspeções da Educação na Europa, algumas observações comparativas sobre suas tarefas e trabalho”, publicado 

em 2010, na Europa. 
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qualidade, mas sim com o acesso à escola. Nesse sentido, os desafios da qualidade na 

educação ainda não foram superados, se consideramos os três indicadores.  

Ainda de acordo com os autores, outro aspecto relevante é que, com o acesso das 

camadas populares às escolas, esta passou a vivenciar as contradições, diferenças e tensões 

que a sociedade tem no cotidiano, ficando perceptível que essa população “não tinha e não 

tem (grifo nosso) as mesmas experiências culturais dos grupos elitizados que tinham acesso à 

escola anteriormente, esta não se reestruturou para receber essa nova população” 

(OLIVEIRA; ARAUJO, 2005, p. 9-10). A qualidade, portanto, também está condicionada ao 

fato de a escola ter condições de proporcionar essas experiências culturais à população de 

baixa renda. 

Dessa maneira, o desafio da qualidade na educação perpassa pela permanência do 

indivíduo na escola, e o acesso, apesar de importante no processo de emancipação do sujeito, 

é um direito à educação. Muitos estudantes iniciam apenas os primeiros anos escolares e 

depois evadem/abandonam a escola. Isso mostra outro problema da escola brasileira: além de 

não garantir a todos o direito à educação, nega-se a esses indivíduos a qualidade da educação. 

Com efeito, não ter acesso a todos os anos do ensino fundamental, significa dizer que nem o 

acesso de fato está sendo garantido. 

Outro aspecto, que perpassa pela permanência e é um dos desafios da escola com 

qualidade, é a repetência, considerando que o número de alunos que não concluem o ensino 

fundamental no Brasil é elevado em relação aos países que têm educação como prioridade. 

Ser retido várias vezes no mesmo ano (série) escolar causa um impacto muito grande na vida 

do estudante, que terá o desgaste de novamente estudar os mesmos conteúdos, realizar as 

mesmas tarefas, e, além disso, terá um prejuízo emocional, pois o sistema educacional o 

culpabiliza por falhas que, em sua maioria, estão na organização do processo educacional. 

Segundo Oliveira e Araújo (2005), se pensarmos em qualidade, mediante os 

indicadores europeus, ateremo-nos a situações que ainda são ignoradas no Brasil, como os 

indicadores de desempenho, tendo em vista que os nossos sistemas de ensino não se 

estruturaram metodologicamente para realizar as avaliações de desempenho, “apesar de 

experiências localizadas e estudos internacionais indicarem a relevância do clima e da cultura 

organizacional para amenizar o peso das desvantagens socioeconômicas e culturais dos alunos 

no processo de ensino-aprendizagem” (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005, p. 18).  
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Sendo assim, 

  

[...] o grande desafio do atual momento histórico, no que diz respeito ao direito à 

educação, é fazer com que ele seja, além de garantido e efetivado por meio de 

medidas de universalização do acesso e da permanência, uma experiência 

enriquecedora do ponto de vista humano, político e social, e que consubstancie, de 

fato, um projeto de emancipação e inserção social. Portanto, que o direito à 

educação tenha como pressuposto um ensino básico de qualidade para todos e que 

não (re)produza mecanismos de diferenciação e de exclusão social (OLIVEIRA, 

ARAÚJO, 2005, p. 16-17). 

 

Considerando a função essencial que a educação exerce e assume dentro de uma 

sociedade, inclusive como balizadora de equidade social, sobretudo em um país como o 

nosso, que demanda pela redução das desigualdades sociais e pelo direito de fato à cidadania, 

faz-se necessária uma ampla discussão e um movimento na luta pela qualidade da educação 

na consolidação enquanto direito público.   

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação é hoje considerada uma das 

articulações mais amplas no campo da educação básica. Esse coletivo entende que a qualidade 

em educação é um conceito historicamente construído e em disputa, cabendo aos sujeitos 

políticos que atuam pelo direito à educação especificar quais significados e concepções 

manejam. Assim, a qualidade na educação é como um processo que 

 

gere sujeitos de direitos, de aprendizagem e de conhecimento, sujeitos de vida plena; 

é comprometido com a inclusão cultural e social, uma melhor qualidade de vida no 

cotidiano, o respeito à diversidade, o avanço da sustentabilidade ambiental e da 

democracia e a consolidação do Estado de Direito; exige investimentos financeiros 

em longo prazo e o reconhecimento das diversidades culturais, sociais e políticas; 

reconhece e enfrenta as desigualdades sociais em educação, devidamente 

contextualizado no conjunto das políticas sociais e econômicas do País; se 

referencia nas necessidades, nos contextos e nos desafios do desenvolvimento de 

uma região, de um país, de uma localidade; está indissociado da quantidade, da 

garantia do acesso ao direito à educação; se aprimora por meio da participação 

social e política, garantida por meio de uma institucionalidade e de processos 

participativos e democráticos que independem da vontade política do gestor ou da 

gestora em exercício (CARREIRA; PINTO, 2007, p. 24). 

 

Todas essas exigências, necessárias à qualidade na educação, têm provocado 

estudos e reflexões de educadores brasileiros que vem afirmando a escola de tempo parcial 

não tem respondido a todos os indicadores necessários para que haja, de fato, qualidade na 

educação. Isso parece indicar a necessidade da escola em tempo integral.  

Diversos autores têm indicado que a escola em tempo integral precisa ser debatida 

e aprofundada, pois apenas a ampliação do tempo não pode ser traduzida em qualidade. Essa 
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discussão não é recente, tendo em vista que há décadas vem sendo proposta sem, no entanto, 

ganhar fôlego para permanecer e se estabelecer enquanto política pública. Discutiremos um 

pouco mais sobre esse tema no capítulo a seguir. 
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2 A EDUCAÇÃO INTEGRAL VERSUS A ESCOLARIZAÇÃO EM TEMPO 

INTEGRAL NO BRASIL: ALGUMAS EXPERIÊNCIAS 

 

A ampliação do tempo de permanência dos alunos, sob responsabilidade da 

escola, não é discussão atual, perpassa várias décadas através de diferentes experiências sem 

conseguir permanecer e se firmar enquanto política pública. Os termos educação integral e 

tempo integral são utilizados como se expressassem o mesmo princípio e fundamento. No 

Brasil, a experiência de ampliação do tempo foi mais frequente e aproximou-se muito mais do 

assistencialismo do que da área educacional. Ilustram tal fato as políticas implementadas pelo 

governo federal, a partir dos anos de 1990, por meio da educação, na tentativa de solucionar 

as diferentes demandas sociais, como a vulnerabilidade social de milhares de crianças. 

As discussões envolvendo essas temáticas vêm ganhando destaque no cenário 

nacional, e, a partir dos anos de 2000, emergem conjuntamente com a discussão do acesso e 

da permanência na escola com qualidade. O resultado tem sido o crescimento do número de 

matrículas em tempo integral nas escolas públicas, fruto das políticas encaminhadas pelo 

governo federal, e também de algumas iniciativas de cidades como Belo Horizonte/MG, 

Curitiba/PR, Goiânia/GO, Palmas/TO, Porto Alegre/RS, Recife/PE, São Paulo/SP e 

Vitória/ES (SANTOS, 2009).  

Dados recentes, apresentados pelo Censo Escolar da Educação Básica 2013 e 

publicados em 2014, apontam um crescimento das matrículas em tempo integral. A matrícula 

em tempo integral10 nas escolas públicas cresceu 46,5% entre 2012 e 2013, conforme tabela a 

seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 As duas expressões “de tempo integral” e “em tempo integral” apresentam o mesmo significado, mas 

utilizaremos no texto a expressão “em tempo integral”. 
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Tabela 3 - Ensino regular – Matrículas no Ensino Fundamental por Dependência Administrativa segundo a 

Duração do Turno de Escolarização – Brasil 2010-2013 

 

 
 
Fonte: MEC/Inep/Deed/Censo Escolar da Educação Básica 2013 

Nota: O tempo integral é calculado somando-se a duraçao da escolaridade com a duração do atendimento complementar. Considera-se tempo 

integral quando essa soma for superior ou igual a 7h. 

 

Para compreendermos melhor como o Brasil chegou a esses números e o que eles 

representam em relação à educação brasileira, apresentamos análises que julgamos 

importantes para entendimento de como a escolarização em tempo integral figura no contexto 

da educação brasileira,  se essa ampliação tem se consolidado enquanto educação integral ou 

apenas enquanto ampliação do tempo na escola (não atingindo assim um dos principais 

objetivos que sempre perpassou esse tema:a qualidade na educação). 

 

2.1 CONCEPÇÃO E DIFERENCIAÇÃO: A JORNADA AMPLIADA, O TEMPO INTEGRAL E A 

EDUCAÇÃO INTEGRAL  

 

As discussões, envolvendo as temáticas jornada ampliada, tempo integral e 

educação integral, vêm ganhando destaque no cenário nacional, apesar de não serem 

recentes. No entanto, é importante definir o significado de cada um desses termos, pois é 

comum eles serem utilizados como se fossem sinônimos, quando de fato cada um apresenta 

significações diferenciadas.  

O termo jornada ampliada, também conhecido como tempo ampliado, significa a 

jornada escolar superior a quatro horas diárias de permanência do aluno em atividades sob 

responsabilidade da escola. O termo tempo integral tem sua definição embasada no Decreto 

n° 6.253/2007, artigo 4º11, o qual considera a educação básica em tempo integral com duração 

igual ou superior a sete horas diárias, durante todo o período letivo. Antes desse decreto, 

                                                             
11 A definição do tempo, nesse decreto, ocorre a “fim de que os governos municipais e estaduais pudessem fazer 

jus ao recebimento de recursos relacionados ao empenho vinculado à implantação, manutenção e estímulo ao 

aumento das matrículas com tempo integral sob sua responsabilidade”. (MENEZES, 2009, p. 141). 
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houve apenas um esboço no PNE 2001-2010, meta 21 do ensino fundamental, sobre essa 

questão: “[...] expandir a escola de tempo integral, que abranja um período de pelo menos sete 

horas diárias”. O texto não era delimitador do tempo, pois deixava a interpretação sobre a 

regulação do tempo a critério de cada esfera administrativa. 

É importante destacar que ambas as definições estão na perspectiva temporal. A 

preocupação dos dois termos jornada ampliada e tempo integral é a garantia da ampliação da 

permanência do aluno em atividades que a escola tem a responsabilidade de direcionar. O teor 

ou o objetivo dessas atividades não são definidos, mas estão igualmente relacionados ao 

contraturno da escola. A referência ao contraturno também é contraditória, pois fere a noção 

de integral, e subdivide o tempo da escola em turno e contraturno e o currículo em atividades 

obrigatórias e complementares.  

O termo educação integral apresenta diferentes significados e a discussão sobre o 

tema reflete o momento em que vivemos e a disputa de significados existentes na sociedade. 

Neste trabalho compreendemos a educação integral na concepção gramsciana, uma escola 

única, de cultura geral, humanista, formativa, e não dualista, que possa provocar mudanças 

sociais e radicais, e na qual o sujeito tem a possibilidade de uma visão diferente do mundo, 

formando o sujeito omnilateral. Mas entendemos que a escola por si só não altera realidades, 

mas pode, dentro de seu processo de formação, de espaço de produção de valores, atitudes, 

culturas, promover a emancipação do sujeito. Nesse sentido, concordamos que, nessa relação 

de conflito na sociedade de classes, a escola também pode estar a serviço da classe 

trabalhadora e pode promover sua emancipação.  

Nessa direção, a visão de Paro (2009) é interessante, pois, para o autor, a 

educação deve considerar o homem em sua plenitude e enquanto sujeito histórico, que faz 

história, que constrói e que produz e não apenas reproduz, homem que produz não somente 

informação, mas homem que produz arte, filosofia, ciência, crenças, dentre outros, ou seja, 

homem que produz cultura. Essa educação só pode ser integral. Se assim não for, não é 

educação (PARO, 2009). 

 

[...] Se a educação visa à formação do humano-histórico, visa de fato à formação do 

cidadão. [...] Se o humano-histórico significa sujeito, ou seja, autor, condutor de sua 

própria humanidade, então, a educação só se dá na forma da relação entre sujeitos 

(PARO, 2009, p. -17-18). 
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E se a intenção da educação integral é formar esse ser autônomo, o processo 

educativo precisa condizer com essa intenção. Dessa forma, precisa ser emancipatório. Para 

que isso ocorra é necessário investir na concepção de educação integral, que supere o que é 

colocado pelo senso comum, ou seja, apenas a ampliação do tempo, desconsiderando o que 

ela tem de mais importante: a formação integral do indivíduo. Essa educação integral, que 

contempla o homem em todas as suas dimensões, só pode acontecer em uma escola como a 

descrita por Gramsci, como a escola unitária.  

 

A escola, mediante o que ensina, luta contra o folclore, contra todas as 

sedimentações tradicionais de concepções do mundo, a fim de difundir uma 

concepção mais moderna, cujos elementos primitivos e fundamentais são dados pela 

aprendizagem da existência de leis naturais como algo objetivo e rebelde, às quais é 

preciso adaptar-se para dominá-las, bem como de leis civis e estatais que são 

produtos de uma atividade humana estabelecida pelo homem e podem ser por ele 

modificadas visando a seu desenvolvimento coletivo (GRAMSCI, 1979, p. 130). 

 

Somente uma escola que tenha como interesse essa formação, pode formar 

sujeitos com condições de lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. Essas primeiras 

explicações são necessárias para entendermos as experiências brasileiras nesse processo de 

escolarização em tempo integral.  

 

2.2 EXPERIÊNCIAS DE ESCOLARIZAÇÃO (OU ESCOLAS) EM TEMPO INTEGRAL NO PAÍS – UM 

BREVE HISTÓRICO 

 

As experiências de escolarização em tempo integral no Brasil apresentam duas 

características marcantes e comuns: todas foram implantadas como política de governo e não 

como política de Estado, não tendo assim continuidade nos governos seguintes; e todas 

tiveram como foco as camadas menos favorecidas financeiramente e, como objetivo, resolver 

problemas sociais, afastando-se das necessidades educacionais.  

Para este estudo, fizemos um corte temporal, a partir da década de 1950, com a 

defesa do educador Anísio Teixeira de uma escola pública que atendesse as crianças de 

maneira integral. O Centro Educacional Carneiro Ribeiro/CERC, datado desse período, ou a 

Escola-parque na Bahia, como ficou conhecido, teve como seu idealizador o educador Anísio 

Spínola Teixeira. Esse centro foi inspirado no conceito de educação defendido por John 

Dewey e o projeto idealizado durante a gestão do então governador do estado da Bahia, 

Otávio Cavalcanti Mangabeira, na década de 1950. Vamos nomear os governos que 
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implantaram projetos com a iniciativa de experiências de escolarização em tempo integral, 

para demonstrar que a implementação se limitou à gestão de determinados governos, não 

tendo sequência nos governos seguintes.    

A Escola-Parque foi pensada com o intuito de suprir não apenas as necessidades 

da educação em si, mas com vistas a resolver, ou pelo menos minimizar, os problemas 

referentes à “falta dos serviços de saúde, de assistência familiar e social da criança baiana, 

enfim, da infância abandonada” (CASTRO; LOPES, 2011, p. 263). A estrutura da escola 

funcionava em período integral e com intenção de atender, em regime de internato, pelo 

menos 5% das crianças consideradas sem lar. As atividades eram desenvolvidas em diferentes 

espaços distribuídos em vários prédios, divididos em Escola-Classe e Escola-Parque. 

A Escola-Classe destinada à instrução formal com atividades como leitura, 

escrita, experimentos científicos, além de espaços administrativos e áreas externas. A Escola-

Parque, também conhecida como setor da Educação, destinada a atividades artísticas, 

atividades manuais, atividades esportivas, dentre outras voltadas para a socialização. Grosso 

modo, os espaços eram divididos entre atividades intelectuais e atividades manuais. A 

intenção de Anísio Teixeira, com essa escola, era a restituição do “dia letivo completo” a fim 

de “combater a simplificação ocorrida nas escolas primárias brasileiras, nas primeiras décadas 

do século XX, com a defesa clara da necessidade de sua universalização” (CASTRO; LOPES, 

2011, p. 264). 

É importante destacar que o CERC era destinado a camadas mais carentes da 

população. Vale destacar também que o foco das diferentes experiências, que ermergiram 

após essa experiência, permanece no mesmo público a ser atingido. Segundo Paro et al (1988) 

 

A experiência do CERC, ao centrar-se nas camadas populares e em sua formação, 

antecipa de certa forma, as questões que se farão presentes, incisivamente, nas 

décadas posteriores, quando se procurava atribuir à escola o papel de contribuir para 

a solução de problemas sociais relacionados à condição de pobreza da população 

(PARO et al, 1988, p. 192). 

 

Esse ideal de escola, como compensação das deficiências que o Estado e a família 

não deram conta de suprir, percorre todas as experiências seguintes, sobrecarregando, assim, a 

instituição com funções que seguramente não seriam de sua responsabilidade. O foco da 

escola em tempo integral no Brasil, desde a fundação do CERC, sempre tem perpassado pela 

vulnerabilidade social e pela retirada das crianças da rua no turno oposto ao da escola regular.  
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Em São Paulo, foram implantados os Ginásios Vocacionais a partir da Lei 

Estadual n. 6.052, de 3 de fevereiro de 1961, impulsionando também a criação do Serviço do 

Ensino Vocacional/SEV. Os ginásios foram implantados em seis cidades (um na capital e 

cinco no interior) no ano de 1962. Foram criados a partir das “Classes Experimentais”12, mais 

especificamente, das classes implantadas na cidade de Socorro. O projeto, baseado em 

experiências educacionais da França e de outros países, foi fruto de inúmeras discussões 

políticas e educacionais realizadas na década de 1950. 

 

No decreto foi inserido um capítulo para possibilitar a criação dos ginásios que 

viriam a funcionar inspirados na pedagogia das Classes Experimentais de Socorro. 

A denominação Cursos Vocacionais correspondia ao ensino técnico, significando 

cursos de treinamento para desenvolvimento de habilidades manuais ou mecânicas. 

Pelo mesmo decreto foi criado o Serviço do Ensino Vocacional, órgão destinado a 

planejar, orientar e avaliar essa nova modalidade de ensino, bem como desenvolver 

programas de capacitação e estágio para o magistério e estudantes universitários. De 

acordo com o decreto, os Ginásios Vocacionais poderiam funcionar de forma 

independente ou integrados às Escolas Profissionais (MASCELLANI, 2010, p. 82). 

 

A instalação dos ginásios nas cidades dependia de estrutura física e negociações 

políticas. O atendimento nessas instituições era direcionado ao ingresso de adolescentes de 11 

a 13 anos, das classes média, média/baixa ou baixa, atraídos pela sugestão do nome dos 

ginásios – vocacionais –, e era realizado em tempo integral. O acesso se dava por sorteios 

realizados a partir da demanda existente nos grupos escolares próximos aos ginásios. Antes, 

porém, era realizada uma sondagem com as famílias desses alunos para avaliação de suas 

expectativas.  Em 1967, a partir de cobranças da população que trabalhava durante o dia, são 

criados os ginásios noturnos. 

A proposta dos ginásios defendia a participação ativa e consciente do estudante, 

com o objetivo de formar um sujeito que se envolvesse, de fato, com os interesses da 

sociedade democrática. Os ginásios apresentavam baixos índices de repetência e evasão e 

contavam com a participação ativa dos pais na vida dos filhos. O currículo contemplava 

atividades que compreendiam o processo educacional em sua completude, associando a escola 

à vida, focando a transformação das comunidades onde os ginásios estavam inseridos 

(MASCELLANI, 2010).  

                                                             
12 Surgem a partir das experiências vivenciadas pelo professor Luis Contier em um estágio realizado nas classes 

nouvelles, no Istitut Pédagogique de Sèvres, na França. Após aproximadamente dois anos do seu retorno ao 

Brasil, Contier iniciou a adaptação dessas experiências no Instituto de Educação Alberto Comte, onde era 

diretor, e nomeou essa adaptação de classes experimentais. (MASCELLANI, 2010). 
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Na experiência do Ensino Vocacional, o que se pretendia era abrir um grande leque 

de possibilidades, tanto no plano da cultura geral como da cultura técnica, campo 

onde o jovem é levado a fazer opções. É desse pensamento que tiramos o 

entendimento de “orientação vocacional”, ou seja, a atitude permanente de 

acompanhar o jovem, ajudá-lo nas dúvidas e oferecer suporte às suas opções. Assim, 

uma “pedagogia vocacional” ou um “ensino vocacional” é aquele que leva o 

educando a se descobrir, descobrindo o campo de atuação no qual pode identificar a 

possibilidade de um projeto para a construção de seu próprio futuro. Nosso 

entendimento é de que essa descoberta ocorre processualmente no percurso 

educativo, a partir de situações criadas ou incentivadas pelos educadores. Descobrir 

sua vocação é situar-se no mundo, identificando seu papel transformador 

(MASCELLANI, 2010, p. 103).  
 

Em 12 de dezembro de 1969, seis ginásios são ocupados pelos militares; alunos, 

pais e professores são agredidos e muitos materiais são destruídos ou extraviados. Com a 

publicação do decreto nº 52.460, em 05 de junho de 1970, a experiência é oficialmente e 

definitivamente extinta. 

No estado do Rio de Janeiro, nos anos de 1980, inspirada no ideário do educador 

Anísio Teixeira, a experiência de escola em tempo integral denominado Centros Integrados de 

Educação Pública/CIEPs surgem como possibilidade de solucionar diferentes problemas 

enfrentados, dentre eles, o problema do menor abandonado, que, consequentemente, se 

tornaria problema de segurança da população. Além disso, o ideal do programa previa a 

consolidação “de um ensino público moderno, bem aparelhado, democrático, capaz de ensinar 

todas as crianças a ler, escrever e contar, no devido tempo – e com a correção desejável” 

(RIBEIRO, apud PARO et al, 1988, p. 13).  

Idealizados por Darcy Ribeiro, os CIEPs foram implantados no primeiro governo 

Leonel Brizola e construídos preferencialmente em regiões onde havia concentração das 

populações carentes. Durante os dois governos de Brizola (1983-1986 e 1991-1994) foram 

construídas grandes estruturas para funcionamento de 506 CIEPs. Esses centros funcionavam 

em tempo integral, inclusive em caráter de internato para atendimento do menor abandonado. 

Tinham como principal objetivo promover um salto na qualidade na educação, com um forte 

cunho assistencialista (PARO et al., 1988). 

Os CIEPs ganharam fortes opositores e fortes defensores. Os que eram contrários 

à implantação dos centros, para atendimento em tempo integral, criticavam o assistencialismo 

excessivo em detrimento da garantia do ensino de qualidade; os que eram favoráveis 

defendiam que era emergente resolver os problemas referentes ao menor abandonado, que, 

consequentemente, colocavam em risco a segurança pública e, por conseguinte, a garantia do 

ensino de qualidade, considerando que o tempo destinado ao período regular não era 
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suficiente para garantir a aprendizagem de todo conteúdo necessário ao ensino de primeiro 

grau. 

Segundo Paro et al (1988), os CIEPs ficaram conhecidos como escolas destinadas 

a uma clientela menos favorecida, ou seja, uma escola para pobres, devido à sua localização 

ou ao público alvo a que se destinava. Fato é que a população também teve essa concepção, 

mesmo que os prédios tivessem uma estrutura física com características de escolas 

particulares de qualidade. Os centros eram percebidos pelos próprios profissionais como 

possibilidade de redenção para as crianças e os adolescentes que ali estavam. 

Em pesquisa realizada por Cavaliere e Coelho (2003), o que ficou de positivo com 

a experiência dos CIEPs foi a permanência da ideia e do anseio da população por uma escola 

que tivesse funções para além da escola em tempo parcial, uma escola que permitisse “um 

processo educacional inovador e culturalmente rico” (CAVALIERI; COELHO, 2003, p. 172). 

Segundo as autoras, mesmo que essa escola ainda não exista, sua ideia está desenhada e sua 

concretização é exequível. A pesquisa também aponta que, em 2001, o número total de 

unidades era de 361 escolas no estado reconhecidas pelas Secretarias de Educação com o 

funcionamento em tempo integral, em bloco ou apenas para algumas turmas.  

 

Entretanto, tais escolas não parecem realizar um trabalho que poderíamos qualificar 

de educação integral. Algumas delas apenas dobraram, precariamente, o tempo de 

permanência dos alunos nas escolas. Outras, em função de circunstâncias que 

possibilitaram a manutenção de recursos e práticas do programa original e/ou de 

excepcional qualidade do trabalho da equipe de professores e diretores, estão muito 

próximas da realização de uma escola onde permanecer o dia inteiro significa viver 

e aprender mais e melhor (CAVALIERE; COELHO, 2003, p. 172). 

 

A experiência dos CIEPs serviu de referência para a implantação do Centro 

Integrado de Atenção à Criança/CIAC, em 1991, pelo governo federal, na gestão do então 

presidente Fernando Collor de Mello. O CIAC foi originário do projeto Minha Gente, que 

tinha como foco desenvolver ações integradas (saúde, educação, assistência social, dentre 

outros) com atendimento num mesmo espaço. Com a extinção da Secretaria, responsável pelo 

projeto, o Ministério da Educação e do Desporto assume suas ações e também muda sua 

nomenclatura para Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao 

Adolescente/PRONAICA. Houve alteração também no nome do CIAC para Centro de 

Atenção Integral à Criança/ CAIC.  

Independente dos nomes dados ao programa ou ao espaço de atendimento é 

importante destacar que o objetivo principal desse Centro era o de superar os problemas 
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sociais enfrentados pelas crianças carentes, através de ações integradas nos diferentes 

âmbitos: saúde, educação, esporte, lazer, proteção social (PARENTE; SOBRINHO, 1995). 

Os CAICs foram construídos em todas as regiões brasileiras, 444 no total, no 

período de 1990 a 1995. Esse total representou apenas uma pequena parcela do que havia sido 

previsto: a construção de 5 mil CAICs. As responsabilidades com o financiamento eram 

partilhadas entre União, Estados e Municípios, cada um com uma atribuição definida. Os 

Centros foram construídos em áreas periféricas, onde habitavam populações com baixa renda, 

e tinham como objetivo o funcionamento em rede. Entretanto, essa estratégia não foi 

consolidada, o que impediu que os centros funcionassem como planejado.  

Os CIEPs e os CAICs se constituem como as duas experiências com maior 

abrangência na discussão sobre escola em tempo integral, e, apesar de apresentarem inúmeros 

problemas e não se consolidarem enquanto política pública, serviram e servem como subsídio 

para a discussão e a implantação de diferentes experiências de escolarização em tempo 

integral no país. 

Ao mesmo tempo da implantação dos CAICs, pelo governo federal, surge outro 

Programa de Formação Integral da Criança/PROFIC, em 1986, em São Paulo. Esse programa 

consegue se manter até 1993, com o intuito de responder às necessidades mais emergentes da 

população. O foco principal do PROFIC eram as crianças pobres que, no horário oposto ao da 

escola, não tinham com quem ficar ou não tinham nenhuma ocupação, enquanto os pais 

estavam no trabalho, e as crianças que ainda não tinham idade escolar, na época menos de 7 

(sete) anos de idade. Para essas crianças, que não tinham idade escolar, foi implantada a pré-

escola em período integral ou meio período e para as crianças, com idade escolar, foi 

instalada uma série de programas e serviços, com o objetivo de atendê-las na área 

educacional. O PROFIC tinha o objetivo de repassar as verbas para a manutenção e o 

atendimento dessas crianças em período integral, porém, com caráter assistencialista. 

O PROFIC era composto por quatro projetos: formação integral da criança nos 

dois primeiros anos (0-2 anos); formação integral do pré-escolar (2-6 anos); formação integral 

do escolar (7-14 anos); e atendimento ao menor abandonado.  

 

Como se vê, estamos diante de um programa ambicioso que envolve tanto ações 

diretas quanto ações indiretas da Secretaria da Educação, indo do aleitamento 

materno e creches até o oferecimento de tempo integral na escola de primeiro grau, 

principalmente nas quatro primeiras séries, às crianças mais necessitadas 

(FONSECA, 1986, p. 173). 
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Mobilizava não apenas a Secretaria de Educação, mas outras também, como a 

Secretaria de Assistência Social e Saúde. A “proteção, vinculada à escola, ganhou, para os 

idealizadores do PROFIC um sentido lato. Ou seja, a criança estaria protegida da violência, 

do desamparo circunstancial, da doença, da fome e da pobreza” (GIOVANNI; SOUZA, 1999, 

p. 74). É importante destacar que o PROFIC tinha caráter voluntário e era feito através de 

adesão voluntária.  

O programa provocou inúmeros elogios, dentre eles, o de maior destaque foi a 

referência à sua abrangência, já que atendia as crianças desde o maternal até os 14 anos de 

idade, incluindo o atendimento do menor abandonado. Também gerou inúmeras críticas, uma 

delas de ser considerado autoritário, pois foi implantado sem uma discussão ampla, além de 

ser reconhecido por muitos como eleitoreiro. Muitos o consideraram também desorganizado, 

por não ter estatísticas e pesquisas que garantissem os investimentos necessários para sua 

efetivação.  

O PROFIC foi extinto no final de 1993, em decorrência de diferentes fatores 

políticos e técnicos. Dentre esses fatores estava uma greve prolongada de professores e outras 

categorias, cujo foco principal era a recomposição salarial. Essa recomposição salarial 

demandou um alto investimento, encadeando, assim, diferentes cortes nos gastos da Secretaria 

de Educação “e foi tomada a decisão de extinção de todos os programas que não 

respondessem ao requisito de atendimento universal no interior da rede de ensino” 

(GIOVANNI; SOUZA, 1999, p. 102). 

 

2.3 ESCOLARIZAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E/OU EDUCAÇÃO INTEGRAL NA LEGISLAÇÃO 

BRASILEIRA 

 

A implementação de um direito instituído por lei, mesmo que em um primeiro 

momento não seja cumprido e executado pelo Estado, é a base para as cobranças que a 

sociedade pode e deve fazê-lo. Nesse sentido, a busca pela escolarização brasileira parte da 

discussão do direito à educação. Assim, nossa análise sobre a escola em tempo integral e/ou a 

educação integral se delimita a partir da Constituição Federal de 1988.  

Os artigos 205 e 227 da Constituição Federal, mesmo que não utilizem os termos 

educação integral ou tempo integral, estabelecem o direito a uma educação com garantia de 

desenvolvimento pleno para que a pessoa tenha condições de viver em sociedade e exercer o 
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trabalho. Esse direito deve ser garantido pelo Estado e pela família, ou seja, o que se deseja 

garantir é uma educação para o desenvolvimento integral da criança.  

Já o Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, promulgado em 1990, enfatiza a 

ideia de educação integral e o direito a uma escola que proporcione a educação para a 

emancipação do sujeito. Estabelecendo no artigo 53 o acesso à escola e no artigo 59 o acesso 

a diferentes espaços culturais, esportivos e de lazer. 

 

Art. 53º. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

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

para o trabalho, assegurando-se lhes (…) o acesso à escola pública e gratuita 

próxima de sua residência. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 

pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais.  

Art. 59º. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão 

a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer 

voltadas para a infância e a juventude (BRASIL, 1990). 

 

Mesmo que não utilize oficialmente o termo educação integral, a ideia descrita 

nos artigos direciona para a ampliação da jornada diária do estudante na escola, configurando-

se como um importante avanço para a educação pública, pois apresenta a possibilidade de 

aumento de todo o aparato que a educação escolar, especialmente a pública, oferece aos seus 

alunos.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação/LDB (Lei n. 9.394/96) ratifica o artigo 

205 da CF de 1988 e direciona a ampliação do tempo no artigo 34: “A jornada escolar no 

ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, 

sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola”. Nesse mesmo artigo, 

no parágrafo 2º, estabelece-se que “O ensino fundamental será ministrado progressivamente 

em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino”. E o artigo 3º, inciso X, valoriza as 

experiências extraescolares.  

Segundo Menezes (2009), o fato de estar disposto na legislação o termo tempo 

integral não significa que essa ampliação do tempo tenha como foco a educação integral. “O 

estabelecimento do progressivo aumento do tempo escolar pode estar associado a outros 

fatores, a citar, aqueles relacionados à proteção social da criança e do adolescente e aos 

direitos de pais e mães trabalhadoras” (MENEZES, 2009, p. 71). Fato que se repetiu nas 

experiências anteriores à promulgação dessa legislação.  

Outro fator importante, destacado pela autora, é que independente das atividades 

serem realizadas extra ou intraescolar (como menciona o artigo 3º da LDB), a 
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responsabilidade é destinada a escola e não a outros órgãos ou organizações. Ou seja, as 

instituições escolares é quem detêm a responsabilidade sobre o processo educativo em relação 

ao ensino-aprendizagem, tirando a responsabilidade do Estado em prover essa educação. 

Além disso, o inciso X, da LDB, não dispõe como serão realizadas essas atividades. 

O Plano Nacional de Educação/PNE (2001 a 2010), aprovado através da Lei 

nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, foi o primeiro PNE aprovado após a CF 1988. Entre as 

metas estabelecidas, tem como meta 1 “adotar progressivamente o atendimento em tempo 

integral para as crianças de 0 a 6 anos” (BRASIL, 2001). Meta que, até 2007, apesar de um 

considerável crescimento, estava longe de ser cumprida. Segundo Aguiar (2010), mesmo 

havendo uma ampliação de 77% de atendimento de crianças nas instituições de educação 

infantil, “ainda persistem vários gargalos: atendimento limitado na faixa de 0 a 3 anos 

(17,1%), insuficiente oferta de atendimento em tempo integral, inclusive na área rural” 

(AGUIAR, 2010, p. 717). 

A meta do PNE que contemplava o tempo integral estava inserida nas diretrizes 

referente ao Ensino Fundamental na meta 2. E trazia dois objetivos referentes: “ampliar, 

progressivamente a jornada escolar visando expandir a escola de tempo integral, que abranja 

um período de pelo menos sete horas diárias, com previsão de professores e funcionários em 

número suficiente” e “prover, nas escolas de tempo integral, preferencialmente para as 

crianças das famílias de menor renda, no mínimo duas refeições, apoio às tarefas escolares, a 

prática de esportes e atividades artísticas, nos moldes do Programa de Renda Mínima 

Associado a Ações Sócio-educativas” (BRASIL, 2001).  

O PNE não apresentou um tempo definido para a concretização das metas e, 

consequentemente, deixou a decisão a cargo do poder público. Além disso, direcionou as 

escolas em tempo integral ao assistencialismo, tendo em vista que essas escolas eram 

“preferencialmente” destinadas às crianças das famílias de baixa renda. 

O FUNDEB também está inserido nas legislações que contemplam o tempo 

integral. O artigo 10 desse fundo define percentuais diferenciados para os diferentes tipos de 

atendimento e estabelece que “a distribuição proporcional de recursos dos Fundos levará em 

conta as diferenças entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da 

educação básica” (BRASIL, 2007, s/n). Os incisos I, II, IX e XII diferenciam o fator de 

ponderação das creches em tempo integral, pré-escola em tempo integral, ensino fundamental 

em tempo integral e ensino médio em tempo integral. Dessa maneira, o FUNDEB se 

diferencia, nesse aspecto, do FUNDEF, porque considera além do nível, as etapas, 
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modalidades e a extensão do turno escolar. Veja abaixo, no quadro, a diferenciação dos 

fatores de ponderação do FUNDEB para 2015, quanto ao segmento educacional em tempo 

integral.  

 

Tabela 4 - Fatores de ponderação FUNDEB para 2015. 

 

 
 
Fonte: MEC/INEP 2014/Nota Técnica. 

 

Destacamos que os fatores de ponderação descritos acima estão longe de serem 

suficientes para contemplar uma educação em tempo integral de qualidade, porém essa 

diferenciação em relação ao tempo de permanência do aluno na escola é um avanço, 

considerando os investimentos que precisam ser feitos para se garantir uma escola em tempo 

integral com qualidade e que, de fato, efetive a educação integral. 

O Plano Nacional de Educação/PNE, aprovado através da Lei n° 13.005, de 25 de 

junho de 2014, também regula legalmente as ações voltadas para a educação integral e a 

escola em tempo integral. Entre as 20 metas estabelecidas para cumprimento até 2024, a meta 

6 estabelece o objetivo de “oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e 

cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica” (BRASIL, 2014a). É importante 

destacar que só a garantia da ampliação do tempo não significa que a educação integral seja 

garantida. A ampliação do tempo, desvinculada de uma concepção de educação integral que 

vise à formação histórico-política do sujeito, pode se consolidar apenas na ampliação da 
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mesma escola que já temos estabelecida em tempo parcial. É preciso pensar no tempo integral 

visando à qualidade da educação. Além disso, é importante destacar que sem a presença 

efetiva do Estado na condução dessa escola, dificilmente conquistaremos uma educação de 

qualidade.  

O Programa Mais Educação, criado em 2007, também se consolida enquanto 

legislação (será tratado no tópico seguinte) que estabelece a escola em tempo integral. Para 

alguns estudiosos, defensores do Programa Mais Educação, a meta 6 do PNE não está tão 

distante de ser atingida, se levados em conta os dados fornecidos pelo censo 2013. O gráfico a 

seguir demonstra que 10,9%  dos alunos brasileiros do ensino fundamental estão matriculados 

em tempo integral. Esse número aumenta quando são consideradas apenas as escolas públicas, 

12,5%. Se comparados com os dados de 2010, esses números realmente são interessantes, 

tendo em vista que nesse ano, em relação às escolas públicas, o número de matriculas era de 

4,7%.  

 

 

GRÁFICO 1 – Percentual de matrículas no ensino fundamental em tempo integral – Brasil 2010 – 2013 

Fonte: MEC/Inep/Deed/Censo Escolar da Educação Básica 2013 
 

No nosso entender esse crescimento se deve principalmente à implantação do 

Programa Mais Educação. No entanto, um questionamento se faz necessário: como esses 

números vêm se consolidando na realidade das escolas brasileiras? Esse é um desafio a se 

considerar se o intuito da meta 6, do PNE, for a formação integral do indivíduo e não apenas a 

ampliação de permanência do aluno dentro da escola. 
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2.4 O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E A PROPOSTA DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL  

 

O Programa Mais Educação foi instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 

e pelo Decreto n° 7.083, de 27 de janeiro de 2010. Trata-se de uma ação intersetorial entre as 

políticas públicas educacionais e sociais que integra as ações do Plano de Desenvolvimento 

da Educação/PDE. Fazem parte de sua composição 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. “O Programa Mais Educação é operacionalizado 

pela Secretaria de Educação Básica (SEB), por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) destinado às escolas 

públicas do Ensino Fundamental”.  

A Portaria nº 17, de 24 de abril de 2007, que institui o Programa Mais Educação, 

esclarece o interesse de estimular no país a implantação da educação integral em tempo 

integral. Dessa maneira, o documento afirma, em suas primeiras linhas, que o seu objetivo 

primordial é fomentar a educação integral de crianças, adolescentes e jovens. No entanto, em 

linhas gerais, a proposta está pautada na vulnerabilidade social das crianças, o que contraria a 

ideia de educação integral. Veja o que destaca a portaria que cria o Programa e considerou 

 

(...) a proteção social, a proteção integral e todos os direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana; que o Estado deve prover proteção social à criança, ao adolescente 

e ao jovem, bem como a suas famílias, nas situações de vulnerabilidade, risco ou 

exclusão social;  

(...) a situação de vulnerabilidade e risco a que estão submetidas parcelas 

consideráveis de crianças, adolescentes e jovens e suas famílias, relacionadas à 

pobreza, discriminação étnico-racial, baixa escolaridade, fragilização de vínculos, 

trabalho infantil, exploração sexual e outras formas de violação de direitos. 

(BRASIL, 2007a, p. 1).  
 

O Programa, segundo documentos oficiais, é uma estratégia governamental com o 

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

da Educação Integral” (BRASIL, 2014a, p. 4). Em 200813, atuou em 1380 escolas, 

distribuídas em 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal, abrangendo 386.000 alunos, 

atingindo 55 municípios. A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

                                                             
13 Os dados foram retirados do site do Ministério da Educação no endereço eletrônico: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16689&Itemid=1115. 
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seleciona as escolas; já as Secretarias Municipais ou Estaduais de Educação confirmam a 

escolha, de acordo com os critérios estabelecidos pela SECAD. 

Em 201114, o Programa contou com a parceria de 1.309 Secretarias de Educação, 

sendo 1.282 municipais e 26 estaduais, além da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

Em 2011, aderiram ao Programa 14.995 escolas com 3.067.644 estudantes a partir dos 

seguintes critérios: escolas estaduais ou municipais de baixo IDEB que foram contempladas 

com o PDE/Escola 2009, escolas localizadas em territórios de vulnerabilidade social e escolas 

situadas em cidades com população igual ou superior a 18.844 habitantes.  

Em 2014 os critérios para seleção das escolas urbanas que poderiam fazer a 

adesão foram os seguintes:  

 

Escolas contempladas com Programa Dinheiro Direto na Escola/PDDE/Educação 

Integral nos anos anteriores; escolas estaduais, municipais e/ou distrital que foram 

contempladas com o PDE/Escola e que possuam o IDEB abaixo ou igual a 3,5 nos 

anos iniciais e/ou finais, IDEB anos iniciais < 4.6 e IDEB anos finais < 3.9, 

totalizando 23.833 novas escolas; escolas localizadas em todos os municípios do 

País; escolas com índices igual ou superior a 50% de estudantes participantes do 

Programa Bolsa Família (BRASIL, 2014b, p. 17). 

 

As atividades a serem realizadas no contraturno escolar devem ser organizadas a 

partir dos macrocampos definidos pelo Programa, a saber: Acompanhamento Pedagógico 

(obrigatório); Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital e Tecnológica; Cultura, Artes e 

Educação Patrimonial; Educação Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Economia 

Solidária e Criativa/Educação Econômica (Educação Financeira e Fiscal); Esporte e Lazer; 

Educação em Direitos Humanos; Promoção da Saúde.  

A escolha das oficinas, a serem oferecidas pela escola, deve ser feita pela 

comunidade escolar, a partir de suas demandas e da disponibilidade de monitores. As 

atividades escolhidas, a partir dos macrocampos, são acompanhadas por monitores 

voluntários que devem atuar nas oficinas nas quais tenham mais aptidão. Devem ser, 

preferencialmente, estudantes universitários e pessoas da comunidade com habilidades 

apropriadas para a oficina em que visam atuar. O monitor recebe uma ajuda de custo para 

alimentação e transporte e o valor recebido depende do número de turmas por ele atendido.  

                                                             
14 Os dados foram retirados do site do Ministério da Educação no endereço eletrônico: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16728&Itemid=1120  
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Para participar das atividades oferecidas em contraturno nas oficinas, o Programa 

sugere critérios de seleção dos estudantes, tendo em vista que tais atividades não são 

oferecidas a todos os alunos da escola. Os critérios sugeridos são: 

 

Estudantes que apresentam defasagem idade/ano; estudantes das séries finais da 1ª 

fase do ensino fundamental (4º e/ou 5º anos), onde existe maior saída espontânea de 

estudantes na transição para a 2ª fase; estudantes das séries finais da 2ª fase do 

ensino fundamental (8º e/ou 9º anos), onde existe um alto índice de abandono após a 

conclusão; estudantes de anos/séries onde são detectados índices de evasão e/ou 

repetência; estudantes beneficiários do Programa Bolsa Família (BRASIL, 2014b, p. 

18). 

 

O Programa ainda estabelece que “a educação integral” deve ser ofertada, 

preferencialmente, para um número mínimo de 100 (cem) estudantes, com exceção das 

escolas que no censo do ano anterior não tenham esse número de alunos inscritos. O tempo de 

permanência desses estudantes nas atividades no contraturno deve ser de no mínimo 7 horas 

diárias ou 35 horas semanais (BRASIL, 2014b).  

Analisamos que o Programa segue o mesmo princípio dos projetos criados ao 

longo da história da educação brasileira para atender a educação em tempo integral, isto é, o 

critério de inserção das crianças perpassa pela vulnerabilidade social e sem assistência, tendo, 

como público alvo, crianças pobres; estudantes que estão em situação de risco; estudantes que 

congregam seus colegas – incentivadores e líderes positivos (âncoras); estudantes em 

defasagem série/idade; estudantes das séries finais da 1ª fase do ensino fundamental (4º/5º 

anos), nas quais há uma maior evasão na transição para a 2ª fase; estudantes das séries finais 

da 2ª fase do ensino fundamental (8º e/ou 9º anos), nas quais há um alto índice de abandono; 

estudantes de séries onde são detectados índices de evasão e/ou repetência (BRASIL, 2007b, 

p.13). 

Além disso, os critérios descritos pelo Programa mostram que a “formação 

integral tem como foco a melhoria do rendimento do aluno e do aproveitamento do tempo 

escolar e será realizada no contraturno” (MORAES, 2009, p. 34). Entendemos que essas 

ações têm importância dentro do contexto escolar, mas ao mesmo tempo, tais critérios de 

seleção descaracterizam o princípio do direito à educação que toda criança tem, além de 

esvaziar o que seria educação integral e sua real função, e como esse conceito estaria sendo 

construído dentro das escolas brasileiras.  
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Outro aspecto importante a ser abordado, em relação à organização do Programa, 

refere-se ao termo utilizado “atividades socioeducativas no contraturno”, como destaca 

Moraes (2009), 

 

Evocamos a atenção para o termo “contraturno” por entender que seu emprego nega 

a expressão integral sob o ponto de vista abordado. [...] As atividades “artes, cultura, 

esporte, lazer” não “pertencem” ao currículo escolar/educacional, mas se 

apresentam como atividades complementares ao vivenciado no dia a dia pedagógico 

de um turno da escola. A denominação integral acaba reduzida ao aspecto temporal, 

ou melhor, ao aumento da quantidade de horas em que o aluno permanecerá sob os 

cuidados/responsabilidade de uma instituição (MORAES, 2009, p. 35). 

 

Além disso, se para alcançar a formação plena é necessário um processo de 

ensino-aprendizagem que considere a plenitude e a importância de todos esses conhecimentos 

como fundantes para a formação integral do indivíduo, como considerar que as atividades 

sequer constem dentro do currículo escolar? Ademais, se propositalmente existe uma 

diferenciação entre o turno regular e o contraturno, como pode ser integral se já é quebrado 

desde a formulação dos documentos norteadores?  

Outro aspecto a ser abordado se refere aos espaços que devem ser utilizados, 

tendo em vista que as escolas brasileiras, em sua maioria, não têm condições de atender as 

crianças em tempo integral. O público descrito como prioritário pelo Programa, em sua 

maioria, reside em bairros, onde o principal, ou único espaço público coletivo, é a escola e as 

igrejas, que, muitas vezes, são utilizadas pela comunidade como referência para diferentes 

situações e para socializações. Diante desse quadro das escolas brasileiras, como utilizar 

diferentes espaços, como teatros, cinemas, praças, dentre outros, citados pelos documentos 

norteadores do Programa?  

Ademais, os profissionais, que atuam junto a essas crianças e esses adolescentes 

no contraturno, são considerados como voluntários, para a realização de um trabalho que é 

diário e que envolve diferentes necessidades educativas. Para Moraes (2009), “por trás de 

parcerias e do “envolvimento” da comunidade, revela-se o fato de que não existem condições 

físicas e materiais e nem vontade política para criação/fomentação de escolas que levem em 

conta a formação completa dos estudantes” (MORAES, 2009, p. 36). Dessa forma, o 

Programa Mais Educação traz uma contradição em suas ações norteadoras: induz a 

implementação de tempo integral nas escolas brasileiras, mas não oferece condições para que 

se efetive essa política nas escolas. Em razão disso, percebemos que, mais uma vez, essa 

política do governo federal força os municípios a implantarem escolas em tempo integral, 
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fazendo com que assumam cada vez mais responsabilidades, eximindo o Estado/União de seu 

papel no regime de colaboração.   

As experiências implantadas ao longo dessas últimas décadas de escola em tempo 

integral não conseguiram se firmar enquanto política de Estado. A maioria teve como ponto 

de partida o assistencialismo, focando o atendimento como possibilidade de resolução dos 

problemas estruturais enfrentados pela sociedade, como por exemplo, a saída das mães 

oriundas de estratos mais baixos da classe trabalhadora para o mercado de trabalho e, 

consequentemente, o fato de não terem onde e nem com quem deixar seus filhos. Tais fatos, a 

longo prazo, podem gerar problemas sociais.  

O foco da ampliação do tempo não esteve voltado para a educação, que vem 

ficando em segundo plano, não sanando assim o desafio da oferta do ensino de qualidade, 

voltado para a educação integral. 

 

Parece que o grande desafio do atual momento histórico, no que diz respeito ao 

direito à educação, é fazer com que ele seja, além de garantido e efetivado por meio 

de medidas de universalização do acesso e permanência, uma experiência 

enriquecedora do ponto de vista humano, político e social, e que consubstancie, de 

fato, um projeto de emancipação social. Portanto, que o direito a educação tenha 

como pressuposto um ensino básico de qualidade para todos e que não (re)produza 

mecanismos de diferenciação e de exclusão social (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005, p. 

16-17).  
 

Além disso, a crescente proposta em curso no Brasil de escola em tempo integral 

demonstra uma tendência para mudança na organização das atividades da unidade escolar e 

na ampliação de sua função educativa. No entanto, já destacava Paro et al (1988),  

 

Hoje, quando se coloca a proposta de tempo integral, as questões sociais tendem a 

sobrepor-se à dimensão pedagógica. Isto acontece, por um lado, porque os 

problemas das classes subalternas são tantos, que as políticas públicas não dão conta 

de superá-los; por outro, porque a questão da pauperização, ligada à crise econômica 

atual, traz à tona o problema da violência e a preocupação de cuidar preventiva e/ou 

corretivamente dessa questão. Nesse sentido, o poder público passa a atribuir essa 

função à escola, gerando novas expectativas da população com relação à instituição 

escolar (PARO et al, 1988, p. 192). 

 

Além disso, as propostas de escola em tempo integral, aqui apresentadas, não têm 

se configurado numa escola na perspectiva gramsciana, ou seja, numa escola que possa 

garantir à classe trabalhadora a aquisição de recursos decisivos à construção de sua 

hegemonia. A escola, como coloca Gramsci, uma vez comprometida com a emancipação 
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humana e com a formação de um novo sujeito, produzirá um programa escolar e um princípio 

educativo em que o sujeito possa se desenvolver integralmente.  

Embora haja um crescimento de ampliação do tempo de permanência dos alunos 

na escola, o que tivemos até hoje, portanto, foram experiências de escola em tempo integral, 

mas não educação integral, na perspectiva gramsciana. Contudo, a escola em tempo integral 

pode ser um passo importante na construção dessa educação integral. Nesse sentido, é preciso 

que seja analisado como se efetiva a escola em tempo integral, é o que propomos no próximo 

capítulo a seguir, a partir das experiências em curso no município de Teixeira de Freitas/Ba. 
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3 A EXPERIÊNCIA D EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE DUAS ESCOLAS 

PÚBLICAS DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA: A PERSPECTIVA DOS SUJEITOS 

ENVOLVIDOS 

 

O direito à educação é uma luta histórica, fruto de reivindicações da classe 

trabalhadora que almeja uma escola pública de qualidade, que tenha condições de formar 

sujeitos com efetiva vez e voz para participar da organização social. Mas, para que a 

educação, numa perspectiva integral, se consolide nas escolas públicas brasileiras, fazem-se 

necessários investimentos financeiros, pois a educação não se consolida apenas com o ideal, 

mas com a materialização desse ideal em ações concretas, como infraestrutura adequada, 

materiais de qualidade, professores com formação sólida, dentre outras. Além disso, é 

importante distinguir a escola em tempo integral da educação integral por parte daqueles que 

estão diretamente ligados ao processo educacional, ou seja, toda a comunidade escolar.  

Logo, é necessário criar estratégias que proporcionem espaços democráticos de 

discussões junto à comunidade escolar, para fomentar debates sobre a educação e também 

sobre a educação integral, para avançar, não somente na apropriação do conceito, mas 

também nos princípios e nas concepções que carregam esse termo, de forma que a 

organização da escola, com ampliação de seu tempo, não se consolide, oferecendo a mesma 

escola já estabelecida com inúmeras limitações, como se estivéssemos realizando formação 

integral do indivíduo. Logo, é necessário trabalhar com a compreensão de que a escola é um 

direito inalienável do sujeito, não um favor ofertado pelo Estado, como uma parcela 

considerável da população acredita.  

A partir dessas ponderações, o presente capítulo apresenta nossas análises da 

pesquisa-ação junto a duas Escolas Públicas da Rede Municipal de Teixeira de Freitas/BA. O 

objetivo de nosso trabalho foi analisar o desenvolvimento da experiência de ampliação do 

tempo escolar junto à comunidade dessas duas escolas. E, mais especificamente: investigar 

como a ampliação do tempo escolar tem sido interpretada pela comunidade das duas escolas 

pertencentes à Rede Municipal de Teixeira de Freitas/BA, que adotaram o tempo integral; 

identificar e caracterizar as experiências produzidas pelas escolas: uma em tempo integral, 

proposta da Rede Municipal e outra, que ampliou seu tempo escolar, a partir das orientações 

do Programa Mais Educação; analisar se as experiências produzidas por essas duas escolas da 

Rede Municipal de Teixeira de Freitas/BA têm influenciado na melhoria da qualidade do 

ensino e se têm consolidado a educação integral.  
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Essas escolas tiveram os tempos ampliados de permanência dos alunos com 

intuito de promover a educação integral. Assim, a Escola 115 tem a proposta do Município de 

organização do tempo na escola em tempo integral e a Escola 216 aderiu ao Programa Mais 

Educação, proposta de ampliar o tempo integral de atividades das crianças e adolescentes, 

idealizado e fomentado pelo Governo Federal.  

Diante desse contexto instituído, e de que para a realização da educação integral é 

importante pensar em uma educação que forme o sujeito como ser histórico, que crie valor, 

que estabeleça objetivos e concretize-os através do trabalho humano e que produza sujeito 

capaz de refletir e agir sobre sua realidade (PARO, 2009), que partimos a analisar em que 

medida o trabalho desenvolvido por essas escolas consolidam a educação integral.  

 

3.1 A ANÁLISE NA PERSPECTIVA DA PESQUISA-AÇÃO E DAS CATEGORIAS CONTRADIÇÃO, 

MEDIAÇÃO E HEGEMONIA 

 

A metodologia do trabalho foi desenvolvida a partir da perspectiva da pesquisa-

ação, com discussões estabelecidas com a comunidade escolar, em que 

 

[...] a observação unilateral é substituída por um questionamento coletivo, por uma 

intercomunicação, um diálogo real acerca de problemas reais, um processo de 

descrição onde as evidências são postas em questão e onde as influências recíprocas 

são avaliadas pelos pesquisadores, um pouco à maneira do controle da transferência 

e contratransferência por parte de analistas (THIOLLENT, 1982, p. 113-114). 

 

A opção pela pesquisa-ação se deu, porque o nosso intuito não era apenas levantar 

dados, mas também intervir na realidade das escolas pesquisadas por meio do diálogo e de 

reflexões, com a comunidade escolar, sobre os rumos da educação de suas crianças. Além 

disso, a pesquisadora também é sujeito implicado na realidade dessas duas escolas, portanto 

que se envolve e participa também do processo de formação de novas realidades.  

A pesquisa se apoia no referencial teórico construído por Gramsci, buscando 

analisar como a comunidade escolar pode superar seu “espontaneísmo” destituído de crítica 

(mistura de uma cultura “folclórica” com a religião e a cultura das classes superiores), para 

atingir o nível da crítica “com um espírito criador – pela construção de uma concepção de um 

                                                             
15 O nome da escola é fictício. Utilizaremos a nomenclatura dessa forma para preservar o anonimato da escola e 

para facilitar a identificação pelo leitor. 
16 O nome da escola é fictício. Utilizaremos a nomenclatura dessa forma para preservar o anonimato da escola e 

para facilitar a identificação pelo leitor. 
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mundo novo, revolucionário, transformador” (GRAMSCI, 2004). Essa postura no 

desenvolvimento da pesquisa provocou o grupo com o surgimento de situações conflituosas 

que estimularam reflexões e ações no coletivo. E, em cada encontro, emergiam as 

contradições e as mediações.  

Assim, elegemos as categorias de análise de Gramsci: contradição, mediação e 

hegemonia. Essas categorias são importantes, porque nos permitem uma leitura mais 

compreensiva do real e das relações contraditórias existentes no processo educativo. Em 

nossas ações, utilizamos a metodologia do círculo de cultura, na perspectiva de Gramsci, 

aliada ao trabalho da pesquisa-ação, proposto por Thiollent. Como já mencionamos no início 

desta pesquisa, o círculo de cultura foi constituído, em nosso trabalho, por representação dos 

segmentos que compõe a comunidade escolar.  

Por meio dos círculos de cultura, realizamos discussão coletiva com o grupo, e 

foram promovidas situações de conflito, que permitiram, em alguns momentos, o 

desvelamento da realidade, possibilitando aos seus membros se libertar, mesmo que 

momentaneamente, da visão ingênua que envolve o contexto educacional.  

Para Gramsci, a substituição de uma força hegemônica por outra não é um 

processo exclusivamente econômico, mas principalmente um processo político e cultural. A 

educação é necessária ao processo de persuasão, justificação e legitimação da hegemonia. 

Assim, para uma educação voltada à transformação social, é necessário 

pensarmos na reconstrução da escola pública, tendo-a como espaço de luta pela 

democratização, como uma escola que não seja excludente, em que a educação esteja 

vinculada à luta contra as desigualdades sociais. Enfim, uma escola com a função de mediar a 

relação indivíduo e sociedade, que protagonizamos como necessária para se construir uma 

educação voltada para os interesses e necessidades da classe trabalhadora.  

Por essa razão é que as contribuições de Gramsci nos são importantes, e seus 

fundamentos nos possibilita a enxergar a educação e a cultura como grandes aliadas no 

desenvolvimento de um novo sujeito capaz de pensar, de se autodeterminar, de realizar uma 

ação revolucionária e de construir uma nova sociedade. 

As discussões, provocadas nos grupos foram introduzidas através de roteiros 

preestabelecidos (anexo 17), com o apoio de outros instrumentos, como fotografia, 

informações diversificadas, música. Essa estratégia foi fundamental no desenvolvimento da 

pesquisa, pois concedeu liberdade aos sujeitos envolvidos para se expressarem, e o nível das 
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informações e discussões proporcionadas acabou sendo muito maior do que se fosse realizada 

apenas uma entrevista diretiva. 

A intenção era que as pessoas que compusessem o grupo, assumissem os 

discursos e as discussões. Tal situação, por vezes, provocou conflitos entre os membros do 

grupo e no interior das pessoas, possibilitando o confronto com a realidade.  

A duração de cada encontro com os grupos foi de, em média, uma hora, 

respeitado o tempo disponibilizado pelos sujeitos da pesquisa. Os encontros foram mediados 

por discussões que as escolas não têm o hábito de realizar, inclusive porque a demanda no 

cotidiano da escola não permite que esses diálogos sejam construídos. Durante os encontros, 

as discussões provocaram reflexões e debates que influenciaram mudanças imediatas no 

contexto escolar e outras, a longo prazo. Algumas dessas mudanças se consolidaram, porém 

outras não foram efetivadas.   

Após cada encontro, era disposto um quadro com o levantamento dos principais 

conteúdos discutidos nos grupos. Esse quadro serviu como instigador das discussões 

seguintes, além de ter possibilitado, aos diferentes grupos, visualizar o posicionamento dos 

demais integrantes, e também ter provocado a reflexão a partir do olhar do outro. 

Após a realização de todos os encontros com os grupos, os assuntos discutidos 

foram expostos em um quadro de análise, a partir do olhar das categorias gramscianas: 

contradição, mediação e hegemonia. Para o registro das análises, foram consideradas algumas 

falas pontuais dos participantes, que se diferenciavam da maioria, e também falas que 

representavam a temática escolhida e que eram, também, a representação da fala da maioria 

do grupo. 

Um quadro foi elaborado a partir dos estudos sobre a pesquisa-ação, proposto por 

Thiollent, e das categorias de Gramsci e do trabalho desenvolvido junto aos membros das 

escolas. 

Quadro 1 - Quadro síntese da pesquisa ação 

 

Questão Problema 

Diálogo Contradições Mediações Hegemonia Possíveis/mudanças 

     

Fonte: Quadro elaborado junto à orientadora. 

 

A pesquisa foi realizada de setembro de 2014 a junho de 2015, organizada em 

cinco encontros, cada um desses encontros se subdividia em 3: um encontro com pais, outro 
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com alunos e mais um com a equipe pedagógica. O primeiro encontro para apresentação do 

Projeto, três encontros para discussão e um encontro para sistematização e reavaliação das 

temáticas levantadas no grupo e destacadas pela pesquisadora. Além disso, foram realizadas 

observações e análises da rotina das escolas em outros momentos, fora dos dias dos encontros. 

A proposta, apresentada às escolas, teve como público-alvo representante de 

pais/responsáveis, dos professores, da direção, da coordenação, dos oficineiros ou 

monitores17, do representante dos alunos.  

Assim, participaram desta pesquisa na Escola 1, diretora, vice-diretora, duas 

coordenadoras, quatro professoras, três oficineiros, quatro pais ou responsáveis e cinco 

alunos, totalizando 19 participantes (eram quatro oficineiros, mas na semana seguinte ao 

inicio da pesquisa um dos oficineiros parou de trabalhar na escola).  

Participaram, desta pesquisa na Escola 2, diretora, vice-diretora, uma 

coordenadora pedagógica, uma coordenadora do Programa Mais Educação, três professoras, 

quatro pais ou responsáveis, cinco alunos, totalizando 16 participantes. Nessa escola não foi 

possível reunir o grupo de monitores, pois cada monitor frequentava a escola uma vez por 

semana, não existindo um dia comum em que todos estivessem presentes.  

Para organização deste capítulo, propomos, no primeiro momento, apresentar a 

característica de cada escola e, em seguida, apresentar as análises de cada encontro, 

demonstrando o processo de desenvolvimento da pesquisa, realizado através de discussões 

propostas por meio de questionamentos que induziam a situações de conflito, produzindo 

“diversos efeitos de desbloqueio ou de deslocamento de perspectiva”, possibilitando 

elaborações de novos conhecimentos, “a partir dos elementos presentes nas explicações 

recolhidas”, sendo possível “ordenar outras perguntas para efeito de elucidação sobre assuntos 

menos conhecidos ou que ficam ocultados pelo apego às normas, autoridades ou instituições” 

(THIOLLENT, 1982, p. 109), induzindo assim, transformações na realidade em que o grupo e 

o pesquisador estavam inseridos.  

 

 

 

                                                             
17 Voluntários que atuam nas oficinas do Programa Mais Educação. Recebem ajuda de custo para transporte e 

alimentação. Não necessariamente precisam ter formação acadêmica, mas sim experiência na oficina em que 

atua. O pagamento dos monitores é feito pela direção da escola, através dos recursos encaminhados para 

efetivação do Programa Mais Educação, através do Programa Dinheiro Direto na Escola/PDDE. A escolha dos 

monitores também é feita pela direção, a partir da necessidade da escola e da disponibilidade de profissionais.  



74 

 

3.2 A ESCOLA 1: SUA DESCRIÇÃO E ANÁLISE  

 

A Escola 1 (fotografias anexo 19) foi inaugurada em março de 2013, a partir de 

algumas demandas políticas e sociais do município Teixeira de Freitas/BA. Dentre elas, o 

interesse do atual gestor em implantar no município escolas em tempo integral, dentro da 

perspectiva da permanência do aluno durante todo dia letivo, incluindo aí as refeições de 

almoço e o atendimento a todos os alunos da escola. A outra motivação surge a partir da 

demanda existente por escola em dois bairros da periferia, muito populosos na cidade. Era 

necessária a instalação de mais uma unidade escolar para atendimento dessa demanda e, como 

os bairros não tinham nenhum prédio com tamanho e condições necessários para a 

implantação de uma escola e também não existia tempo hábil para a construção de uma 

unidade educativa, a escola foi instalada em um prédio alugado na outra extremidade da 

cidade, em tempo integral. Outro aspecto motivador para instalação da escola se refere à 

regularização do fluxo escolar. O município, até o ano de 2012, tinha parceria com um 

instituto com o fim da regularização do fluxo escolar. Porém, com o rompimento dessa 

parceria, o município precisava pensar outra estratégia. Como as escolas localizadas nesses 

dois bairros concentravam a maior parte dos alunos em distorção idade-ano, ficou definido 

então que a escola a ser “criada” pelo município atenderia apenas a alunos nessa situação18.  

A criação da escola foi feita através do Decreto n° 024/2013, de 24 de janeiro de 

2013, mas a inauguração da escola aconteceu em março de 2013, sem apresentação de um 

projeto político-pedagógico estruturado, que direcionasse a proposta da escola em tempo 

integral. Houve alguns estudos por parte da equipe que coordenou a implantação, Núcleo de 

Apoio ao Desenvolvimento Educacional/NADE, como visita a uma escola de tempo integral 

particular em Porto Seguro e um esboço de projeto com as primeiras necessidades da escola. 

Anteriormente à inauguração, houve uma seleção na Rede Municipal para professores 

interessados em trabalhar na escola, com perfil para atuar com alunos em distorção idade-ano. 

Os professores selecionados tiveram uma semana de formação, que aconteceu na Secretaria 

de Educação. Até o encerramento desta pesquisa, ainda não existia um projeto estruturado 

pela Secretaria Municipal de Educação com a proposta pedagógica para escolas em tempo 

integral da Rede Municipal de Ensino, apenas um esboço. 

                                                             
18A partir de 2014 foram abertas vagas para alunos que não estavam em distorção idade-ano, desistindo assim o 

município da ideia inicial de atendimento com vistas a regularização do fluxo escolar. 
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A escola é composta por 16 salas de aula que ficam em dois corredores retos. As 

salas são pequenas e abafadas, algumas com ventiladores e outras não (estão quebrados). Há 

um auditório que também é utilizado como refeitório e como espaço para aulas de capoeira. O 

acesso entre as salas e o auditório não é coberto; quando chove, os alunos precisam passar 

pela chuva para ter acesso ao almoço. A cozinha não foi pensada estruturalmente para atender 

a uma escola em tempo integral; uma biblioteca (apenas o espaço, pois a escola não recebeu 

acervo e os livros que possui foram adquiridos através de doações); um laboratório de 

informática (atualmente com dez computadores que não podem ser utilizados por falta de 

manutenção); uma secretaria com banheiro utilizado pelos funcionários da escola; uma sala 

compartilhada por direção e coordenação; uma sala de professores; um banheiro feminino e 

um banheiro masculino, cada um com três divisões com vasos sanitários (não há espaço para 

o banho dos alunos); uma pequena sala, onde funcionava a guarita e que agora é a sala da 

assistente social. A escola não possui quadra esportiva, nem espaço coberto para as atividades 

e jogos esportivos. Funciona, pela manhã, com aulas das disciplinas obrigatórias do currículo 

(Português, Matemática, Geografia, Ciências e História) e o turno vespertino é dividido em 

três horários para funcionamento das oficinas, que acontecem nas próprias salas de aula, já 

que não há salas-ambiente. A escola funciona das 7h30min às 17h e atende a 293 alunos do 

fundamental I (1° ao 5° ano – no entanto, no primeiro ano de funcionamento, 2013, não foram 

atendidos alunos do 1º ano). Veja o Quadro 2 com a distribuição das atividades19.   

 

Quadro 2 – Horário de funcionamento da Escola 1 - 2014 – 1º ao 5º 

 

Horário/Dias Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h30min às 9h 

Currículo Regular 

Português Português Geografia Matemática Português 

Português Português Geografia Matemática Português 

9h às 9h30min Intervalo 

9h30min às 

11h30min 

Currículo Regular 

Matemática Ciências Português História Matemática 

Matemática Ciências Português História Matemática 

11h30min às 13h Horário de almoço 

13h às 14h40min 

Atividades 

Artes Reforço20 Prom. à 

Saúde 

Reforço Música 

                                                             
19 Esse horário foi modificado em 2015, como resultado das discussões que a pesquisa proporcionou e será 

apresentado nas análises do último encontro.  
20 Quando metade das turmas estava na oficina, a outra metade estava na aula de reforço e vice-versa. Cada 

turma tem aula de uma oficina por semana. 
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Complementares Ed. Física Reforço Capoeira Reforço Capoeira 

14h40min às 

15h10min 

Intervalo 

15h10min às 

16h50min 

Atividades 

Complementares 

Reforço Recreação Reforço Informática Vídeo 

Reforço Música Reforço Dança Vídeo 

17h Término das aulas 

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora, 2015. 

 

O prédio onde a escola funciona é alugado. Tem um espaço amplo em relação à 

área livre e à quantidade de salas como descrito acima, porém não tem infraestrutura 

adequada para funcionamento de uma escola em tempo integral, pois, dentre outros motivos, 

não existem espaços adequados para a prática esportiva e recreação, não existe área de 

convivência para que os alunos permaneçam no intervalo do almoço, a biblioteca não tem 

acervo adequado para a idade dos alunos, a área livre da escola é de chão de terra batido, as 

salas são apertadas, não existem armários para que os alunos organizem os seus pertences, os 

banheiros não são adequados com chuveiros para que os alunos possam tomar banho após as 

atividades esportivas, as oficinas não têm um espaço específico, acontecem nas salas de aula.  

A Escola 1 tem, em seu quadro de funcionários, uma diretora, uma vice-diretora, 

duas coordenadoras pedagógicas, uma coordenadora de oficinas, dezesseis professoras, oito 

oficineiros21, quatro auxiliares de serviços gerais, cinco merendeiras, três  auxiliares de 

disciplina22, uma secretária, um auxiliar administrativo, um auxiliar de biblioteca, um guarda, 

uma assistente social. Os estudantes atendidos pela escola, em sua maioria, são oriundos de 

outro bairro periférico, que fica na outra extremidade da cidade e, por isso precisam utilizar 

transporte fornecido pela Secretaria Municipal de Educação.  

Quanto ao trabalho pedagógico, a escola segue a Proposta Pedagógica do Núcleo 

de Apoio Pedagógico dos Anos Iniciais/NAPE 1º ao 5º ano, pois não existe uma proposta 

específica para as escolas em tempo integral no município. As atividades, em sua maioria, são 

desenvolvidas sem apoio dos livros didáticos e as professoras selecionam as atividades e 

                                                             
21 Profissionais responsáveis pela realização das oficinas. Eles não necessariamente precisam ter formação 

acadêmica, mas sim experiência na oficina em que vão atuar. São selecionados, contratados e remunerados pela 

Secretaria Municipal de Educação. Os contratos têm duração de um ano.  
22 Funcionários responsáveis por acompanhar os alunos no pátio durante os intervalos e no horário de almoço. 

Também monitoram os alunos no horário em que vão ao banheiro ou ao bebedouro. Auxiliam em diferentes 

atividades gerais da escola. 
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tiram cópias para os alunos. A Secretaria Municipal de Educação não disponibilizou livros 

suficientes para todas as turmas, o que levou a direção da escola, junto à Secretaria, a 

conseguir alguns livros para algumas poucas turmas.  

Quanto ao projeto político pedagógico/PPP, segundo a coordenação e direção da 

escola, em 2014, estava em construção. Em 2015, quando tivemos acesso ao documento, ele 

tinha sido concluído, mas ainda faltava ser revisado pela equipe pedagógica e ainda não tinha 

sido aprovado pelo Conselho Municipal de Educação. O trabalho pedagógico na escola 

acontece, com mencionamos anteriormente, com o apoio do NAPE, que não dispõe de 

mecanismos para a especificidade da oferta de escola em tempo integral. Assim, a 

coordenação da escola realiza estudos dentro da própria escola, de maneira independente, pois 

o acompanhamento e as formações ofertadas pelo Núcleo não diferencia a escola em tempo 

integral da escola parcial na Rede de Ensino. Nesse sentido, a escola funciona com os 

direcionamentos e orientações de uma escola em tempo parcial, mas atendendo em tempo 

integral. E com um grupo de alunos em distorção-idade ano, mas utilizando a mesma proposta 

para alunos que estão na idade-ano regular. Vale ressaltar que dentro da Secretaria de 

Educação existe uma coordenação responsável pelo Programa Mais Educação no município, o 

que poderia agrupar a demanda da referida escola, já que a proposta do Programa é a escola 

em tempo integral. 

As aulas, no turno matutino, são distribuídas com a mesma carga horária e as 

mesmas disciplinas do currículo regular das escolas parciais. Segundo a equipe pedagógica, 

os materiais que dão suporte para o planejamento dos professores também são os mesmos 

utilizados nas outras escolas, com a diferença de que a escola disponibiliza menos materiais 

que as outras. Essa situação gera dificuldade na efetivação do trabalho pedagógico da escola. 

 

3.3 A ESCOLA 2: SUA DESCRIÇÃO E ANÁLISE   

 

A Escola 2 (fotografias anexo 20) foi a primeira, no município, a aderir ao 

Programa Mais Educação, fato que nos motivou a escolhê-la enquanto locus de pesquisa. 

Funciona em dois prédios, um prédio próprio da prefeitura e um prédio alugado, localizado 

em frente. O prédio próprio da escola tem um ambiente limitado, contando apenas com uma 

secretaria minúscula (sala, em média, com dimensões de 3mx3m), sete salas de aula, dois 

banheiros (masculino e feminino) com quatro divisórias cada um, uma cozinha pequena, um 

pátio, uma sala dos professores, que é compartilhada com uma biblioteca (não existe divisória 
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– isso faz com que nenhum dos dois ambientes fique confortável) e uma sala de informática 

desativada (por falta de manutenção). Esse espaço de informática é usado provisoriamente 

como a sala do Programa Mais Educação. Antes de essa sala ser disponibilizada, os 

estudantes que frequentam o programa usavam um pátio que fica no meio da escola e dá 

acesso para todas as salas.  

O prédio alugado também não condiz com um ambiente escolar, não tem estrutura 

física e estética adequadas, é um espaço limitado composto por apenas três salas e um 

banheiro23. A escola atende a 547 alunos do ensino fundamental I (1º ao 4º ano, os alunos do 

5º são atendidos por outra escola localizada na mesma rua), nos dois turnos, e tem em seu 

quadro de funcionários: uma diretora, uma vice-diretora, duas coordenadoras do Programa 

Mais Educação (cada uma com 20h de trabalho), uma secretária, uma auxiliar administrativo, 

dezenove professoras (uma com extensão de carga horária), quatro auxiliares de serviços 

gerais, três merendeiras e um guarda24. Os 547 alunos atendidos pela escola são oriundos de 

bairros periféricos próximos e também a alunos da zona rural (trazidos pelo transporte 

escolar). Desse total, 100 alunos foram selecionados para participar do Programa Mais 

Educação, a partir dos critérios de vulnerabilidade social e dificuldades de aprendizagem.  

A escola funciona, em dois turnos regulares, com aulas das disciplinas 

obrigatórias do currículo (Português, Matemática, Geografia, Ciências e História) para todos 

os 547 alunos. Já as oficinas do Programa Mais Educação (reforço de Língua Portuguesa, 

violão, flauta e recreação) atendem a 100 alunos matriculados, mas a média de frequência, 

segundo a coordenação do Programa, varia entre 50% a 60% dos alunos matriculados. O 

horário de atendimento dos alunos e as oficinas oferecidas podem ser visualizados no Quadro 

3. Em 2014, o Programa funcionou em uma sala improvisada, na qual estava instalado o 

laboratório de informática. Atualmente o Programa tem uma sala específica para 

funcionamento das oficinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Como o prédio só tem salas e banheiro, as crianças atravessam a rua para merendar na hora do intervalo. 
24Os monitores não são considerados parte do quadro efetivo da escola, pois são voluntários e são trocados 

frequentemente.  
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Quadro 3 - Horário de funcionamento da Escola 2 – 1º ao 4º ano 

 

Oficinas25 do Programa Mais Educação – atendimento de parte dos alunos da escola 

Horário/Dias Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

 

7h30min às 

10h30min 

Atividades 

Complementares 

Flauta Reforço – 

Português 

Violão Reforço – 

Português/Recreação 

Não há 

oficina26 

9h - Intervalo 

Flauta Reforço – 

Português 

Violão Reforço – 

Português/Recreação 

Não há 

oficina 

10h30min As crianças vão para suas casas e retornam no turno vespertino para aulas 

regulares 

11h30min às 13h INTERVALO ENTRE UM TURNO E OUTRO 

 

 

13h30min às 

16h30min 

 

Atividades 

Complementares 

Flauta Reforço – 

Português 

Violão Reforço – 

Português/Recreação 

Não há 

oficina 

15h – Intervalo 

Flauta Reforço – 

Português 

Violão Reforço – 

Português/Recreação 

Não há 

oficina 

TURNO REGULAR – ATENDIMENTO DE TODOS OS ALUNOS DA ESCOLA 

 

7h às 11h30min Aulas do currículo obrigatório de acordo com o horário27 estabelecido pela Secretaria 

Municipal de Educação (anexo 18). 

9h às 9h30min Intervalo 

13h às 17h30 Aulas do currículo obrigatório de acordo com o horário estabelecido pela Secretaria 

Municipal de Educação (anexo 18) 

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora, 2015.  

 

Segundo a direção da escola, a princípio, a adesão ao Programa foi feita, porque a 

escola tinha um interesse muito grande no reforço escolar e o Programa oportuniza isso. No 

entanto, teve uma rejeição por parte dos professores, principalmente pelo fato de não existir 

um espaço específico para o atendimento dos alunos que frequentavam o Programa, o que 

                                                             
25 Na sexta-feira não acontece nenhuma oficina, pois a frequência, segundo a direção era muito baixa, pois na 

sexta-feira os alunos são dispensados às 9h30 e às 15h30 do turno regular para realização do planejamento 

semanal dos professores. 
26 Para os alunos que estudam no turno regular pela tarde o horário das oficinas começam às 7h30h e encerram 

às 10h30 e segue a mesma formatação das atividades invertendo apenas o turno. 
27 O horário do 1º ao 3º ano é diferente do horário do 4º e 5º ano, por isso optamos por colocá-lo em anexo. 
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causava muito tumulto em relação às aulas regulares, pois, a princípio, os alunos do Programa 

eram atendidos no pátio da escola. A partir das colocações da equipe pedagógica, com o 

passar do tempo e com a organização do espaço específico, a rejeição se tornou apatia, não 

existindo um envolvimento dos professores com as atividades relacionadas ao Programa.  

Quanto ao PPP da escola, este não contempla o Programa Mais Educação e não 

existe um projeto elaborado que direcione as atividades do Programa na escola. Cada monitor 

vem à escola apenas no dia destinado à sua oficina e realiza o trabalho com os alunos. Não 

existe um momento específico para encontro das coordenadoras do Programa com todos os 

monitores, também não existe uma sistematização dos trabalhos realizados no Programa com 

o grupo de professores da escola. O Programa funciona à parte das situações regulares da 

escola. No dia-a-dia não existe uma relação pedagógica e nem interação entre o Programa 

Mais Educação e o turno regular.  

 

3.4 O PRIMEIRO ENCONTRO – A APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

O primeiro encontro, com as escolas, foi para apresentar o projeto e convidar os 

sujeitos a participarem da pesquisa. Nossa intenção inicial foi criar um grupo da comunidade 

escolar formada por todos os segmentos (estudantes, pais, professores, monitores, oficineiros, 

coordenadores e direção) e para assim podermos discutir a investigação. Isso porque a 

pesquisa-ação entende todos os sujeitos envolvidos como construtores da pesquisa. Sendo 

assim, era necessário que a proposta fosse apresentada e que voluntariamente a comunidade 

escolar se disponibilizasse a participar. Com esse entendimento e o apoio da direção e da 

coordenação das duas escolas, ficou acordado que a reunião aconteceria com todos os 

segmentos e que a direção da escola ficaria responsável pelo convite. No entanto, algumas 

adaptações foram necessárias para atender a interesses das equipes das escolas, dos pais e da 

pesquisadora.  

Dessa forma, a primeira reunião com as duas escolas ocorreu no mês de setembro 

de 2014. Na primeira reunião com a Escola 1 algumas situações nos fizeram modificar o 

planejamento: a reunião foi marcada após um feriado (era a única data possível, dentro dos 

prazos estabelecidos e das atividades e eventos da escola) e o dia estava muito chuvoso, o que 

poderia justificar a quantidade reduzida de pais; os pais vieram para a reunião no ônibus que 

transportam os estudantes e o motorista já queria saber qual o horário (pois já tinha outro 

compromisso) que poderia retornar com os pais. Alguns pais/responsáveis precisavam ir para 
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o trabalho. Diante da situação, a direção perguntou se seria possível fazer a reunião, primeiro 

com os pais, e, posteriormente, com os demais segmentos, tendo em vista que os professores 

também não poderiam sair naquele momento, considerando o dia chuvoso, seria complicado 

para os alunos transitarem. A reunião aconteceu com os 18 pais/responsáveis presentes. E no 

dia seguinte com os alunos e com a equipe pedagógica28. 

A linguagem e os slides foram adaptados exclusivamente para os pais, uma vez 

que os demais grupos não estariam presentes. Assim, utilizamos uma estratégia com exemplos 

do cotidiano para explicar a pesquisa e sanar todas as dúvidas existentes (como objetivos da 

pesquisa, horário para encontros, quantos encontros aconteceriam, se desistissem de participar 

o que aconteceria). No dia seguinte, o projeto foi apresentado aos estudantes do 4º e 5º ano (a 

escolha dessas turmas se deu por esses alunos já estarem na escola há mais tempo e também a 

partir da negociação com as diretoras e coordenadoras).  

Para os professores, coordenadoras, diretora e vice-diretora e oficineiros, foi 

realizada reunião na sexta-feira da mesma semana, durante a atividade complementar/AC29. 

Em todas as apresentações, os sujeitos de cada grupo foram convidados a participar como 

voluntários. O grupo da Escola 1 ficou com a seguinte composição: diretora, vice-diretora, 

duas coordenadoras, quatro professoras, três oficineiros, quatro pais ou responsáveis e cinco 

alunos, totalizando 19 participantes. Essa forma de apresentação também foi realizada na 

Escola 2, pois, durante a apresentação para os pais da Escola 1, ficou perceptível a timidez e a 

vergonha que eles tinham de falar em público. Provavelmente se outras pessoas da escola 

estivessem presentes os pais ou responsáveis ficariam mais calados. Já vivenciando essa 

experiência na Escola 1, optamos em fazer na Escola 2 da mesma forma. Além disso, o 

espaço do pátio da Escola 2, onde foi realizada a reunião de apresentação, era muito pequeno 

e não comportaria todos juntos. Os professores também não poderiam participar do encontro 

no momento proposto. 

Na Escola 2 só foi possível organizar o trabalho de pesquisa com os professores 

após a liberação de uma hora de aula (no dia da pesquisa o professor deixaria uma atividade 

que seria aplicada aos alunos por um funcionário da escola). Só a partir desse acordo é que os 

professores da Escola 2 se interessaram em participar, pois não concordaram que fosse usado 

o momento do AC para os encontros da pesquisa. Depois da apresentação e da adesão, o 

                                                             
28 Utilizaremos o termo equipe pedagógica para as duas escolas, referindo a diretores, vice-diretores, professores, 

coordenadores, oficineiros e monitores. 
29 As Atividades Complementares/AC são reuniões realizadas semanalmente, às sextas-feiras, após o intervalo do 

recreio e são utilizadas para a elaboração dos planejamentos semanais. 



82 

 

grupo de pesquisa ficou com a seguinte composição: diretora, vice-diretora, uma 

coordenadora pedagógica, uma coordenadora do Programa Mais Educação, três professoras, 

quatro pais ou responsáveis, cinco alunos, totalizando 16 participantes. Nessa escola não foi 

possível reunir o grupo de monitores, pois cada monitor frequentava a escola uma vez por 

semana, não existindo um dia comum em que todos estivessem presentes. 

Uma vez apresentada a proposta da pesquisa aos membros das duas escolas, 

agendamos, a partir das possibilidades de todos os integrantes, o próximo encontro. 

 

3.5 O SEGUNDO ENCONTRO – DIREITO À EDUCAÇÃO – O ACESSO E À PERMANÊNCIA NA 

ESCOLA 

 

O roteiro previsto para a discussão no segundo encontro com a equipe pedagógica 

da Escola 1 foi provocado a partir de um diálogo sobre o direito à educação e as lutas travadas 

para a garantia constitucional desse direito. Também foi utilizada a música “Estudo errado” , 

de Gabriel O Pensador (ANEXO 1), para provocar o grupo no sentido de pensar sobre qual 

escola nossos alunos estariam tendo acesso e direito.  

Em seguida, foram mostradas duas imagens (ANEXOS 2 e 3), contendo 

realidades bem distintas sobre espaços de aprendizagem (uma das imagens com uma escola 

em condição completamente precária e outra com uma criança cercada de telas de 

computadores e interagindo com os mesmos). Logo depois, foi solicitado ao grupo que, a 

partir de tudo o que havia sido apresentado, falasse um pouco sobre o direito à educação, se 

ele é garantido para todos da mesma forma, se todos têm acesso à mesma educação? Essa 

discussão foi importante para provocar no grupo o que de fato se consolida enquanto direito à 

educação, dentro de uma concepção de formação integral do indivíduo. Se é apenas o acesso a 

um espaço físico, considerado como escola, ou se a efetivação do direito à educação se 

consolida também numa estrutura de qualidade, com professores bem formados, dentre 

diferentes insumos já mencionados na discussão sobre as reivindicações de uma escola de 

qualidade.  

O roteiro para discussão nos grupos não teve a intenção de fechar o debate, pois o 

propósito da pesquisa-ação não é fechar e direcionar a pesquisa pelo pesquisador, pelo 

contrário, o grupo pesquisado e pesquisador têm a mesma condição de intervenção. Segundo 

Miranda (2012), é uma nova perspectiva de pesquisa, pois as etapas de desenvolvimento 

pretendem orientar o pesquisador e não determinar suas ações. “Não se trata de uma 
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metodologia com etapas definidas a priori, mas sim de etapas organizadas pelas demandas 

que emergem do processo investigativo” (MIRANDA, 2012, p. 18).  

Para os pais/responsáveis30das duas escolas, foi necessária uma adequação para o 

encontro. A conversa foi direcionada a partir de uma discussão sobre as escolas que os pais 

estudaram, relacionando essa escola à escola de hoje. Foi necessária essa dinâmica, porque a 

pergunta direta sobre direito à educação poderia causar constrangimento e poderia inibir a 

participação. Quando os sujeitos partem de sua realidade social, se sentem a vontade para 

falar, porque conhecem o lugar a partir do qual falam. Por essa razão, a mudança na estratégia 

desse encontro, pois a análise do primeiro encontro de apresentação do projeto nos fez notar 

que as perguntas mais fechadas apresentadas não surtiram efeitos no grupo e seus membros 

ficaram mais tímidos e não nos davam respostas. Percebemos então que a forma de direcionar 

as perguntas deveria proporcionar liberdade para os pais/responsáveis se expressarem.  

Para os alunos da Escola 1, a discussão teve, como situação, o contexto em que 

eles foram matriculados na escola em tempo integral, considerando que para a maioria não foi 

uma escolha, mas sim uma imposição da Secretaria Municipal de Educação e  fruto da 

situação de regularização do fluxo escolar. Como eles se sentiam em relação a essa escola e o 

fato de não terem tido direito de escolha. Veja no Quadro 4 algumas ponderações: 

 

Quadro 4 - Elaborado a partir do segundo encontro com os alunos, Escola 1 

 

Questões Problemas: DIREITO À EDUCAÇÃO 

Você quem escolheu estudar nesta escola? O que é estudar em uma escola em tempo integral? 

Diálogo Contradições Mediações Hegemonia 

A escola anterior definiu 

minha vinda para esta 

escola; 

Eu fiquei reprovado um 

ano; 

Eu já não tinha minha 

matrícula na escola 

anterior; 

Preferia a escola anterior 

para estudar;  

Não fomos consultados 

A importância dos 

estudos, mas também 

do momento de 

recreação, convivência 

familiar e com os 

amigos fora da escola; 

 

Resolver questões da 

vulnerabilidade social 

e a questão da 

reprovação; 

 

Estudar é importante, 

as matérias 

curriculares têm 

importância na 

formação do sujeito. 

 

A decisão a cargo dos 

órgãos de Estado; 

Impedir a autonomia do 

sujeito; 

O sucesso e o fracasso nas 

mãos dos indivíduos; 

As crianças sob tutela do 

Estado; 

Muito tempo na escola 

com as mesmas atividades 

(o mesmo currículo). 

                                                             
30 Essa será a identificação utilizada para representar as falas de pais, mães, avós e responsáveis. 
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sobre essa mudança; 

A escola só tem reforço; 

Eu queria brincar, fazer 

outras coisas. 

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora e orientadora, 2015. 

 

A vinda de cada um para a escola em tempo integral tem duas respostas em 

comum para os estudantes: ou a escola em que estudavam antes decidiu ou porque haviam 

reprovado de ano. É como se o acesso à escola em tempo integral fosse uma punição pela 

reprovação. Quando questionados sobre como e quem decidiu:  

 

 Foi o povo lá da outra escola que me colocou aqui, eu acho que foi porque eu 

reprovei de ano. Minha mãe também não sabia, quando ela foi olhar se meu nome 

estava na lista da escola, eles disseram que minha matrícula agora estava aqui e que 

eu já não tinha mais a minha vaga de lá (estudante 5 – Escola 1). 
 

A falta de participação e autonomia dos estudantes nas discussões das escolas não 

é algo recente, mas é imperioso mudar essa visão de que a escola deve ser pensada apenas 

pelos professores. Para Gramsci, 

 

[...] assim, retorna-se à participação realmente ativa do aluno na escola, que só pode 

existir se a escola for ligada à vida. Os novos programas, quanto mais afirmam e 

teorizam sobre a atividade do discente e sobre sua operosa colaboração com o 

trabalho docente, tanto mais são elaborados como se o discente fosse uma mera 

passividade (GRAMSCI, 2004, v.2, p.35). 

 

Os estudantes também dizem que preferiam a escola anterior para estudar e que 

não foram consultados sobre essa mudança. Essa é uma manifestação arbitrária que não levou 

em conta o contexto social e afetivo em que os alunos estavam envolvidos, não considerando 

que uma decisão importante como a escola em que se vai estudar precisa ser tomada por 

alunos e pais e não somente pela instituição. Dessa maneira, a intenção governamental é 

resolver problemas relacionados à vulnerabilidade e ao fluxo escolar, aspectos quantitativos, 

desconsiderando as peculiaridades, direitos e desejos de cada sujeito, que são os aspectos 

qualitativos.  

Quando perguntados sobre como são os momentos de estudo, sobre a organização 

das atividades da escola, os estudantes se posicionaram de maneira crítica em relação aos 

direitos a diferentes momentos de aprendizagem “agora é ruim, porque antes só tinha uma 

aula de reforço. Agora tem duas aulas de reforço. A gente nem tem tempo para brincar” 
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(estudante 4 – Escola 1). Entendem que a aprendizagem das disciplinas como Português e 

Matemática é importante, mas ao mesmo tempo, entendem que eles têm o direito a brincar e a 

conviver com outras crianças: “eu acho assim, porque criança tem que ter educação mesmo na 

escola, só que não tanto, podia ter mais um pouco de folga, porque esse tanto de reforço... 

Tem muita aula de atividade escrita e pouca aula de oficina” (estudante 1 - Escola 1).  

É importante destacar esse posicionamento de recusa sobre a quantidade de aulas 

de reforço (duas aulas por dia o que corresponde à metade da tarde de atividades, conforme o 

quadro dos horários descrito anteriormente), manifestado durante todos os encontros. A 

escola quando impõe unicamente uma forma de ensinar para o aluno perde a oportunidade de 

repensar sua prática numa perspectiva transformadora da educação, pois segundo Paro:  

 

[...] a educação ou é integral ou não é. Passar só conhecimento é muito chato, não 

constrói o interesse da criança. É preciso levá-la a essa construção, trabalhar com 

valores (sem moralismo), trabalhar crenças, trabalhar a arte, a ciência, trabalhar a 

filosofia em todas as suas dimensões. A escola que está aí se propõe a passar apenas 

conhecimentos e, por isso, nem isso consegue. Não basta se propor a ensinar a ler e 

a escrever: é preciso levar as pessoas a terem necessidade da leitura e da escrita. A 

escola que aí está fracassa, portanto, porque é parcial. É por isso que precisamos 

pensar sobre a educação integral (PARO, 2009, p. 20). 

 

Além disso, os alunos da Escola 1 também defendem o direito de ter um momento 

de liberdade, em que tivessem a condição de escolher o que fazer sem ter necessariamente a 

direção objetiva de alguém. Essa liberdade foi retirada a partir do momento em que ficam na 

escola em tempo integral: “porque nós estudamos demais, praticamente mais estudo do que 

fazer o que a gente quer. Antes a gente podia fazer o que queria depois da aula, chegava em 

casa, tomava um banho, ficava brincando, mexia em um livro, em alguma coisa, celular... 

agora não pode mais...” (estudante 2 – Escola 1). Essa necessidade das crianças é um 

momento crucial para trabalhar a autonomia do sujeito. De acordo com Paro (2009), se 

“quisermos produzir sujeito, um ser autônomo, não se pode produzir em processo de 

produção que não seja autônomo” (PARO, 2009, p. 18).  

No discurso de alguns pais/responsáveis, o contexto de matrícula dos filhos na 

escola em tempo integral endossa a fala dos estudantes descrita anteriormente. A matrícula na 

escola em tempo integral não foi escolha de todos os pais ou responsáveis. “Eu fui renovar a 

matrícula dela e eles falaram não, ela vai ter que estudar em outro colégio, ela não vai estudar 

nesse colégio. Eles não pediram autorização para a gente não, já transferiu logo. No final foi 

bom”. (pais/responsáveis – Escola 1). Os pais/responsáveis discordaram a princípio da 
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maneira como os filhos foram transferidos, mas disseram entender que foi melhor assim, pois 

agora o filho permanece o dia inteiro na escola. 

Para outro pais/responsável, a escola não é vista como direito à educação, mas sim 

como forma de “ficar livre” do filho durante o dia ou de mantê-lo ocupado enquanto está 

trabalhando. Um dos pais com idade mais avançada, sem condições físicas para “correr atrás 

do filho” (pais/responsáveis 2 – Escola 1),  durante todo o dia, afirma que, quando a escola 

em que o filho estudava indicou o tempo integral para ele gostou, pois: “Eu vou botar ele para 

lá, porque eu fico livre dele o dia todo” (pais/responsáveis 2 – Escola 1). 

 

Quadro 5 - Elaborado a partir do segundo encontro com os pais, Escola 1 

Questões Problemas: DIREITO À EDUCAÇÃO 

Você quem escolheu a escola para o filho? O que é estudar em uma escola em tempo integral? 

Diálogo Contradições Mediações Hegemonia 

A escola não pediu 

autorização para mudar 

meu filho de escola; 

Eu fui renovar a matrícula 

e eles negaram. 

 

Imposição da Instituição; 

 

Respeito às escolhas dos 

pais. 

 

 

Não ter liberdade de escolha 

onde o filho estudará; 

 

Escola em tempo integral 

importante para os estudos, 

mas também de tempo livre 

dos pais; 

 

Uma imposição, mas que se 

revelou positiva. 

 

A decisão a cargo 

dos órgãos de 

Estado; 

 

Impedir a 

autonomia do 

sujeito. 

 

 

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora e orientadora, 2015. 

 

Nas discussões sobre o acesso e a permanência na escola e sobre as estratégias 

utilizadas pela equipe pedagógica para que de fato a permanência do estudante na escola se 

consolide em aprendizagem e, consequentemente, eleve a qualidade da educação, a equipe 

pedagógica da Escola 1 se divide entre responsabilizar o estudante “Eu acho que é a cultura 

mesmo, acho que é a cultura de cada um e o estímulo, a falta de interesse do aluno, porque 

pode conseguir, é assim mesmo” (pedagógico 4 – Escola 1) e entre acreditar que são 

necessários estímulos e estratégias adequadas para provocar interesse nos alunos, colocando-

os enquanto sujeitos do processo “se eu não estou fazendo nada para esse menino crescer 

pensando diferente, ela vai crescer, vai ser um adulto que vai continuar ajudando a manter o 
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sistema e assim o sistema não vai mudar nunca. O professor precisa se posicionar” 

(pedagógico 1 – Escola 1). Esse aspecto é interessante, pois demonstra a diferença de 

pensamento dentro do mesmo espaço, mostrando que a escola não apenas reproduz a ideia 

hegemônica de que o aluno em última instância é o responsável por seu fracasso e seu 

sucesso, mas que também tem condições de construir uma contra-hegemonia, provocando a 

formação de um sujeito autônomo e crítico a partir de uma formação que o considere sujeito 

histórico com condições de produção e não apenas de reprodução.  

A escola é um espaço de contradição, que abriga em seus espaços a reprodução 

dos interesses e das ideias hegemônicas das classes dominantes, mas, ao mesmo tempo, é um 

espaço de resistência das massas e da construção da contra-hegemonia com vistas à formação 

de sujeitos com condição de modificar a sociedade existente.  

Quando foi comentado no grupo sobre as motivações que levam os governos a 

não investirem com interesse na qualidade, garantindo de fato o direito à educação, um dos 

componentes da equipe pedagógica colocou:  

 

Às vezes eu fico pensando que isso é uma cadeia, porque se o governo concedesse, 

se todos tivessem oportunidade de estudo com qualidade, que ainda está somente na 

lei, mas não é para todos, isso ia desencadear muita coisa, as pessoas teriam 

condição de escolha e não mais aceitariam as coisas como elas são e romperiam esse 

ciclo vicioso. Por isso eu acredito que é tudo encadeado para manter as pessoas do 

jeito que estão (pedagógico 3 – Escola 1). 

 

Nesse mesmo contexto, outro componente da equipe pedagógica coloca que “A 

gente não trabalha pensando na mudança, se eu não fizer nada para esse aluno ser um aluno 

diferente, o sistema vai continuar do jeito que está aí” (...) Se o aluno não se sente parte da 

escola, a educação não funciona (pedagógico 1 – Escola 1). 

É interessante que parte desse grupo acredita no potencial que a educação pode ter 

enquanto instrumento que pode tanto conservar quanto transformar a realidade. Outra parte do 

grupo reproduz o discurso hegemônico de que as coisas são assim e não tem como mudar. 

Esse espaço de discussão foi muito rico, pois oportunizou o debate dessas diferentes formas 

de perceber a educação. Porém, esses momentos não são comuns na rotina da escola, e 

acreditamos que foram provocados a partir da pesquisa ação. 

 

 

 



88 

 

 

 

Quadro 6 - Elaborado a partir do segundo encontro com a equipe pedagógica, Escola 1 

 

Questões Problemas: DIREITO À EDUCAÇÃO 

Quais estratégias utilizam para o acesso e permanência das crianças na escola? Que qualidade tem 

essa escola em tempo integral? 

Diálogo Contradições Mediações Hegemonia 

Eu acho que é a cultura 

mesmo, acho que é a 

cultura de cada um e o 

estímulo, a falta de 

interesse do aluno, porque 

pode conseguir; 

Se eu não estou fazendo 

nada para esse menino 

crescer pensando diferente, 

ela vai crescer, vai ser um 

adulto que vai continuar 

ajudando a manter o 

sistema 

 

Discurso da permanência 

da sociedade já está 

definido entre as classes; 

 

Culpabilidade das crianças 

pelos insucessos na escola; 

Discurso revolucionário, 

de mudança, mas da 

incapacidade de mudança;  

 

 

O professor precisa 

fazer diferente – mas o 

quê?; 

 

Escola em tempo 

integral importante 

para formar novos 

sujeitos; 

 

Resolver a 

vulnerabilidade social;  

 

Com essas crianças não 

é tarefa fácil modificar 

realidades (contexto 

social das crianças) 

 

A escola como 

espaço de reprodução 

das desigualdades 

sociais; 

 

O individualismo 

justifica o sucesso e o 

fracasso; 

 

O Estado ainda tem o 

domínio sobre as 

classes; 

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora e orientadora, 2015. 

 

Em relação à Escola 2, a equipe pedagógica teve como base, para a discussão 

sobre o direito à educação, o Programa Mais Educação. Também foram utilizadas duas 

imagens contendo realidades bem distintas sobre espaços de aprendizagem (uma das imagens 

com uma escola em condição completamente precária e outra com uma criança cercada de 

telas de computadores e interagindo com os mesmos). Para boa parte desse grupo, o direito à 

educação está extremamente ligado à situação de vulnerabilidade social.  

Os estudantes da Escola 2 já internalizaram o discurso sobre a culpa ser sempre 

do aluno. Quando perguntados do por que nem todos os colegas estavam no Programa, dois 

dos alunos respondem: “Eles (os outros colegas) não participam do Programa porque não 

querem ou porque não sabem” (estudante 2 - Escola 2). “Eles estão tendo a oportunidade de 
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aprender mais e não querem” (estudante 1 - Escola 2). Os outros colegas concordam com as 

afirmativas.  

A criança já cresce como se o seu sucesso ou fracasso dependesse única e 

exclusivamente do seu merecimento ou interesse e que todos têm acesso às mesmas 

oportunidades, quando de fato isso não acontece. Nesse sentido, [...] “a educação como 

mediação tanto funciona, embora em graus diferentes, para afloração da consciência, como 

para impedi-la, tanto para difundir, como para desarticular” (CURY, 1979, p. 66).  

O discurso, sobre a necessidade do reforço escolar, já está internalizado pelos 

alunos. Essa é a compreensão dos alunos da Escola 2, que acreditam que quanto mais reforço, 

melhor para aprender: “Aqui é melhor, não é porque tem brincadeiras, é porque é reforçado 

para aprender” (estudante 2 - Escola 2).   

 

Quadro 7 – Elaborado a partir do segundo encontro com os alunos da Escola 2 

 

Questões Problemas: DIREITO À EDUCAÇÃO 

Porque você está incluído no Programa Mais Educação? O que é estudar no contraturno da escola? 

Diálogo Contradições Mediações Hegemonia 

Eles (os outros colegas) 

não participam do 

Programa porque não 

querem ou porque não 

sabem; 

 

Aqui é melhor, não é 

porque tem brincadeiras, é 

porque é reforço para 

aprender.  

Os conteúdos são 

importantes, mas não 

são a única forma de 

construir a educação. 

O acesso à escola em 

tempo integral como 

direito de todos e não 

privilégio de alguns. 

 

A formação do 

sujeito demanda 

outros conhecimentos 

além dos cognitivos. 

O acesso à educação é 

direito de todos, não 

estuda apenas quem não 

quer. 

 

A educação se limita a 

transmissão de 

conhecimentos. 

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora e orientadora, 2015. 

 

O grupo de pais/responsáveis da Escola 2 foi provocado a relembrar como era a 

escola em seu tempo de estudo e quem de fato tinha acesso a ela. A retomada da realidade dos 

pais foi necessária, pois o diálogo estabelecido com esse grupo precisava partir da realidade 

que cada um vivenciava (o grupo era composto de pessoas muito simples e pouco 

politizadas). Por essa razão, diferentes estratégias tiveram que ser pensadas para alcançar o 

grupo. Buscamos, com isso, provocar no grupo não apenas a manifestação de “sentimentos, 
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afetos ou opiniões, o respondente é convidado a descrever o que ele conhece a partir da sua 

própria experiência na vida material” (THIOLLENT, 1982, p. 105). 

 

Quadro 8 - Elaborado a partir do segundo encontro com os pais, Escola 2. 

 

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora e orientadora, 2015. 

 

A percepção dos pais/responsáveis da Escola 2, em relação à escola de 

“antigamente”, como uma escola boa, que educava, inclusive com o uso da palmatória, mas 

que eles não conseguiram continuar estudando porque “não quiseram” ou porque não tinham 

condições intelectuais de continuar os estudos. Consideram-se aquém da escola. 

 

Uma educação ótima, sempre tem aquelas palmatórias, quem aprontava tinha que 

tomar uma palmatória na mão. Então para mim era bom porque me colocou num 

bom caminho, não me levou para outro lugar, me levou para o bom caminho que é 

aprender. Não estudei mais porque eu desisti mesmo, se fosse de querer mais eu 

aprendia. Eu estudei até o quinto ano, no quinto eu desisti. [...] eu não pude 

Questões Problemas: DIREITO À EDUCAÇÃO 

Como era a escola quando você estudava? O que tem diferente da escola de hoje? 

Diálogo Contradições Mediações Hegemonia 

Uma educação ótima 

sempre tinha aquelas 

palmatórias. Não estudei, 

mais porque eu desisti. 

 

Eu tive muita dificuldade 

para aprender. Inclusive 

meus filhos todos têm 

dificuldades, não sei se 

isso vem hereditário.  

 

 

A justificativa da 

aprendizagem através da 

violência física.   

 

Reforça a escola como 

espaço agradável, 

acolhedor, mas ao 

mesmo tempo, 

excludente. 

 

Justifica a não 

aprendizagem dos alunos 

como se fosse uma 

doença, algo que 

perpassa as gerações.  

A escola precisa ser 

um espaço construção 

do sujeito histórico 

crítico. 

 

O indivíduo não pode 

ser responsabilizado 

pelo seu sucesso ou 

fracasso escolar, 

quando a instituição 

não oferece 

condições para que 

ele de fato se 

desenvolva.  

 O reforço do espaço 

escolar como agradável, 

mesmo que esse espaço 

seja agressivo. 

 

A culpabilização, bem ao 

gosto liberal. Se o aluno 

não aprende a 

responsabilidade do aluno 

e da família.  

 

Omissão do Estado em 

garantir uma educação de 

qualidade. Justifica que a 

educação é direito de 

todos, sem, no entanto 

proporcionar a condição 

para a permanência com 

qualidade. 
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continuar estudando porque tive que trabalhar na roça.  (pais/responsáveis 1 – 

Escola 2). 

 

Era boa, a escola sempre foi boa. Não sei agora. O que eu pude aprender foi pouca 

coisa. Porque eu tive muita dificuldade para aprender, até hoje eu tenho na minha 

escrita e na minha leitura. Eu não volto para a escola para estudar porque eu tenho 

dificuldade. Não sei se é hereditário porque meu pai e minha mãe não foram nem a 

escola. [...] Inclusive meus filhos todos têm dificuldades, não sei isso vem 

hereditário ou o que é que acontece (pais/responsáveis – escola 2). 

 

A contradição na fala dos pais/responsável (Escola 2) acontece em diversos 

momentos. Ao mesmo tempo em que dizem que “as professoras das escolas de antigamente 

eram as mais pacientes do mundo” (pais/responsáveis 1 – Escola 2), eles colocam que “a 

professora não conversava, só beliscava o tempo todo e colocava de castigo, se errasse, a lição 

era a palmatória” (pais/responsáveis 1 – Escola 2) . E ainda, justificam essa ação como se a 

agressão fosse a única opção que restasse “para mim era bom porque me colocou num bom 

caminho”. É como se quisessem reforçar a escola como um espaço agradável, mas ao mesmo 

tempo, trazendo à tona as mazelas de uma escola excludente e organizada para um 

determinado público.  

Além disso, é perceptível na fala do pais/responsáveis que na escola de “hoje” os 

filhos não aprendem, porque tem uma limitação que é hereditária. A culpa pelo não aprender 

sempre recai sobre a criança e suas heranças familiares e nunca pela omissão do Estado em 

fornecer uma educação de qualidade a todos. Isso demonstra a hegemonia da ideia de 

culpabilização, bem ao gosto liberal, pelo fracasso escolar que em última instância recai sobre 

o aluno. Segundo Cury (1979),  

 

No caso da escola, o Estado, enquanto momento de hegemonia, de um lado se 

obriga a ceder esse direito a todos, mas de outro proclama a universalidade da 

educação como forma de ascensão do indivíduo. A tônica da educação infletindo 

sobre o indivíduo isola-se mais da política, coloca-a na ordem do privado (embora 

com função social). Nesse duplo movimento, o privado (de classe) se publiciza (na 

proclamação) e o público se privatiza, e se lança sobre o indivíduo o possível 

fracasso ou sucesso de sua ascensão, veiculando-se um modo de pensar que redefine 

as relações de classe em função de uma hegemonia. (CURY, 1979, p. 58). 

 

Esse discurso, em que a culpa pelo fracasso escolar recai sobre o aluno, é comum 

aos pais de ambas as escolas. Quando ao final do processo o aluno não aprende, isso é 

consequência da falta de vontade ou de limitações hereditárias.  

O discurso dos pais/responsáveis da Escola 2 revela “não ter continuado 

estudando porque desistiu”, ou seja, foi uma opção, que traz nova contradição, pois em 
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seguida justifica que o trabalho na roça muito cedo tornou-se difícil a vida escolar, o que fez 

com que abandonasse a escola. Para todos os pais/responsáveis presentes no encontro, a 

escola de hoje tem o acesso mais facilitado, mas eles colocam que a educação está melhor 

devido ao  “Projeto” (essa é a forma que a maioria dos pais/responsáveis identificam o 

Programa Mais Educação).  

 

Hoje está tudo mais fácil e tem muito aluno fora de escola que não quer estudar. [...] 

a educação naquela época, não tem muita diferença não, os professores são até os 

mesmos, inclusive tem dois professores que eu estudei aqui que meus filhos 

estudam. Então, a educação está melhor porque tem o projeto, tem vários projetos 

que ajudam. (pais/responsáveis 2 – Escola 2). 

 

O discurso acima evidencia que, mesmo com todas as mudanças sociais e 

tecnológicas ocorridas na sociedade nos últimos anos, a escola se manteve a mesma ao longo 

do tempo. Temos hoje um público diferente, mas as metodologias, a organização dos espaços 

e recursos, na maioria das escolas, se  mantêm as mesmas de vinte anos atrás.   

A ideia de direito à educação e à educação de qualidade para os pais das duas 

escolas está relacionada às aulas de reforço por disciplina e à permanência dos alunos por 

mais tempo dentro da escola. Para eles a melhoria da educação está diretamente relacionada 

ao acréscimo de conteúdo. Em relação à música, à dança, à arte, ao esporte, eles são 

percebidos como secundários ou apenas diversão. Já o “projeto”, mais especificamente as 

aulas de reforço, é considerado a “tábua de salvação”: “meus filhos estão tendo mais 

educação depois desse projeto” (pais/responsáveis 1 – Escola 2), referindo-se especificamente 

ao reforço escolar. Não compreendendo que [...] “a educação consiste na apropriação da 

cultura. Esta, entendida também de forma ampla, envolve conhecimentos, informações, 

valores, crenças, ciência, arte, tecnologia, filosofia, costumes, tudo enfim que o homem 

produz em sua transcendência da natureza” (PARO, 2010, p. 23). 

O discurso de um dos membros da equipe pedagógica, da Escola 2, reforça a 

visão assistencialista que o Programa apresenta, acrescentando o que deveria ser o 

direcionador do Programa.  

 

Eu acho realmente que esse Programa, ele pode ajudar muito a escola, porque eu 

sempre acreditei que educação integral é a solução para o Brasil, para ajudar 

inclusive essas crianças que sofrem tanto fora da escola, que sofrem violência, que 

sofrem com a fome, que sofrem com uma série de outras coisas, eu sempre acreditei 

nisso! Agora a gente sabe que no Brasil tudo é muito lento, infelizmente a parte da 

corrupção a gente não pode negar isso. Todas as coisas em relação à educação no 

Brasil é muito devagar, então esse Programa foi implantado em 2011 e começou a 
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funcionar aqui na nossa escola a partir de 2012. A gente sabe que assim para o 

governo adequar nossa escola vai ser daqui a 2015 (pedagógico 1 – Escola 2).   

 

É como se a implantação de um programa pudesse dar conta de toda uma 

demanda social existente, respondendo a questões que vão muito além da escola. A escola 

fica com a responsabilidade de resolver diferentes problemas sociais, de diversas origens, e os 

pais e seus filhos têm uma parcela importante nessa responsabilidade. Como a escola não 

consegue responder a todas essas expectativas, recai sobre ela toda a responsabilidade e o 

descrédito.  

 

Quadro 9 -  Elaborado a partir do segundo encontro com a equipe pedagógica, Escola 2 

 

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora e orientadora, 2015. 

 

Questões Problemas: DIREITO À EDUCAÇÃO 

O que o Programa hoje representa para escola? Por que a escola aderiu ao Programa? 

Diálogo Contradições Mediações Hegemonia 

O Programa pode ajudar 

muito a escola. A educação 

integral é a solução paro o 

Brasil, para ajudar 

inclusive essas crianças 

que sofrem tanto fora da 

escola, que sofrem com a 

fome e uma série de outras 

coisas. 

 

Fica a direção da escola se 

matando com aquilo que 

recebe, fazendo de tudo 

com aquele dinheiro que 

recebe, para manter a 

escola mais ou menos num 

nível que acompanhe um 

padrão.   

Mesmo com todas as 

limitações sofridas pela 

escola por conta da 

implantação do 

Programa na escola, o 

Programa continua sendo 

bom, os problemas não 

são provocados pelo que 

o Programa não oferece, 

como a estrutura física, 

por exemplo, mas porque 

simplesmente a escola 

não dá conta.  

 

 

A escola não tem 

condições e nem é 

sua função sanar 

todos os problemas 

sociais. É preciso não 

perder de vista qual é 

o verdadeiro papel da 

escola. 

 

A solução para os 

problemas 

educacionais não 

pode ser 

responsabilidade de 

um indivíduo, mas 

sim do conjunto que 

organiza e dirige a 

educação. 

 

 

 

 A escola surge como 

redentora, como 

possibilidade para a 

resolução de todos os 

problemas sociais. 

Novamente sucesso e 

fracasso na educação são 

direcionados aos esforços 

individuais da comunidade 

escolar. 

 

A falta de crédito na escola 

enquanto instituição 

educadora, pois ela acaba 

não conseguindo abarcar 

todas essas funções e 

acaba também não 

conseguindo dar cumprir 

seu real papel. 
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Além disso, pesa sobre a equipe escolar uma responsabilidade muito grande. O 

escasso repasse dos recursos do Programa impõe sobre a escola a responsabilidade por 

efetivar uma escola em tempo integral: “fica a direção da escola se matando com aquilo que 

recebe, fazendo de tudo com aquele dinheiro que recebe, para manter aquela escola mais ou 

menos num nível que acompanhe um padrão de escola em tempo integral” (pedagógico 2 – 

Escola 2).  

Um aspecto importante que precisa ser destacado é que, em grande parte das falas 

da comunidade escolar pesquisada, é repetido que o Programa é bom, que o Programa ajuda 

muito a escola, que ele só não acontece como deveria, porque não existe uma estrutura 

adequada, como, por exemplo, falta de materiais e rotatividade de monitores.  

A comunidade escolar tem dificuldade em compreender que o Estado faz uma 

proposta de escola em tempo integral, aparentemente ampliando sua responsabilidade com a 

educação pública, quando, na prática, os recursos destinados às escolas não dão conta de 

resolver problemas pontuais. O Estado se utiliza do discurso ideológico da parceria público e 

privado, chamando toda a sociedade a participar dessa “nova” organização da escola, 

inclusive os professores, que precisam se comprometer com essa proposta de escola em tempo 

integral. As limitações, impostas pela histórica mazela das escolas públicas, são justificadas 

pela ineficiência da comunidade escolar, por não saber lidar com as adversidades da escola. 

Não fica relacionado nas falas que essas limitações são provocadas pela própria estrutura 

organizacional do Programa.  

Outra questão revelada nos encontros: a educação meritocrática está tão enraizada 

e tão presente no cotidiano escolar que essa afirmação é apresentada com frequência para 

justificar os índices de repetência e evasão na escola. O próprio sujeito, que é vitima, 

internaliza o processo de culpa sem perceber que esse não é o seu pensamento, mas sim o 

pensamento hegemônico que busca alcançar o consenso comum. Para Cury (1979),  

 

A obtenção de um consenso é importante para a reprodução das relações de 

produção. Isto quer dizer que o momento superestrutural não só se separa do 

estrutural, como também que as “ideias quando penetram nas massas convertem-se 

em forças materiais”. A superação do mecanicismo exige a análise das formas 

ideológicas através das quais a classe dominante busca um conformismo, ou seja, 

busca transformar sua concepção e mundo em senso comum, fazendo-a penetrar nas 

massas e buscando assim assegurar, com o consenso dessas, a ordem estabelecida. 

(CURY,1979, p.28. 28-29). 

 



95 

 

Com essa aceitação, as massas não conseguem se organizar na busca por uma 

educação de qualidade, porque internalizam a ideologia da classe dominante como sua, não 

conseguindo, assim, reivindicar seus próprios interesses e direitos. Nesse sentido, buscar a 

emancipação do sujeito é uma tarefa importante para se estabelecer a contra-hegemonia. 

Nesses encontros com a comunidade escolar, ficou evidenciado também que o 

direito na perspectiva de muitos dos membros ainda tem se consolidado enquanto acesso à 

escola e à a proteção social. Muitos ainda desconsideram o acesso à cultura, em seu sentido 

amplo, como direito à educação. Em compensação, alguns membros demonstram disposição 

para resistir e reivindicar o direito a situações diferentes de aprendizagem. 

 

3.6 TERCEIRO ENCONTRO – TEMPOS E ESPAÇOS DESTINADOS À ESCOLA EM TEMPO 

INTEGRAL 

 

Esse encontro foi realizado no final do mês de outubro de 2014. O roteiro previa a 

discussão sobre os espaços destinados à escola em tempo integral e como esses espaços 

influenciavam o desenvolvimento dos alunos. A discussão foi provocada a partir de diferentes 

fotografias (ANEXOS 4 a 15), com espaços escolares diversificados, com estruturas físicas 

adequadas e inadequadas e espaços alternativos de construção do conhecimento. Também 

foram utilizados os dados do Censo 2013 sobre a diferença na estrutura física e nos recursos 

disponibilizados para as escolas a depender da região do país em que elas estão localizadas. 

As fotografias e os dados foram utilizados para desencadear a discussão nos grupos das duas 

escolas. 

Na Escola 1, os alunos têm o espaço físico, a quantidade de salas correspondente 

à quantidade de alunos, para que possam permanecer durante as nove horas diárias. É 

importante destacar que existe o espaço físico, mas não a estrutura adequada para a 

permanência durante todo esse período de atividade. Durante as discussões, os alunos 

destacaram diversos momentos em que são impedidos de realizar atividades fundamentais 

para o seu desenvolvimento saudável, como por exemplo, o descanso, o banho e a escovação 

dos dentes.  

 

 

 

 



96 

 

Quadro 10 - Elaborado a partir do terceiro encontro com os alunos, Escola 1 

 

Questões Problemas: Tempos e espaços destinados à escola em tempo integral 

O que vocês acham da estrutura da escola? O que vocês acrescentariam aqui na estrutura da escola? 

Diálogo Contradições Mediações Hegemonia 

Depois do almoço não tem 

nenhum lugar para 

descansar, a gente fica por 

aqui correndo. 

 

Não tem nem lugar para os 

meninos tomarem um 

banho. Depois que voltam 

todos suados do futebol, 

ficam todos fedorentos. 

Como a escola pode 

querer formar cidadãos 

críticos e autônomos se 

o espaço oferecido aos 

alunos não apresentam 

nem as condições de 

manutenção da higiene. 

A escola em tempo 

integral não pode ser 

um espaço para 

depositar crianças, 

precisa ser um espaço 

educativo em todas as 

suas possibilidades.  

 

É preciso garantir 

uma estrutura 

adequada apenas para 

estudos e oficinas, 

mas também para a 

garantia mínima de 

higiene.  

No discurso, os alunos 

estão tendo acesso ao 

tempo integral, 

permanecem na escola 

durante todo o dia, 

independendo das 

condições a que esses 

alunos são expostos.  O 

direito a educação é 

garantido.   

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora e orientadora, 2015. 

 

“As vezes minha cabeça dói. O sol quente, depois tem aula de reforço, a gente 

fica com a cabeça doendo, fica cansando” (estudante 1 – Escola 1). “Depois do almoço não 

tem nenhum lugar para descansar, a gente fica por aqui correndo. [...] E também depois do 

almoço não tem como escovar os dentes. Como trazer escova? Não traz escova, não tem 

como escovar porque não tem lugar para guardar” (estudante 3 – Escola 1). No intervalo de 

almoço os alunos ficam no pátio de terra batida, sob a supervisão de três auxiliares de 

disciplina. As crianças, nesse intervalo, não podem ter acesso à sala, pois não tem professor 

para acompanhar esse acesso. Assim, mesmo quando trazem as escovas de dente, não podem 

buscá-las na sala. Além disso, o espaço dos banheiros é limitado com poucas pias.  

Outro item importante da higiene que não é garantido é o banho: “não tem nem 

lugar para os meninos tomarem um banho depois que voltam todos suados do futebol, ficam 

todos fedorentos” (estudante 1 – Escola1). Depois das oficinas que envolvem atividades 

físicas os alunos não tem espaço para banho. As salas limitadas e sem ventilação adequada, 

pois muitos ventiladores estão quebrados, intensificam essa situação de incômodo, causando 
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inclusive mal estar em professores (durante a discussão com a equipe pedagógica professores 

relataram que já passaram mal devido ao cheiro forte que os alunos ficam após o almoço).  

Essas são apenas duas situações que emergiram, nas discussões nos grupos, em 

relação à estrutura. Como pensar em uma educação integral, com vistas à formação plena do 

indivíduo, se no ambiente de estudo ele não consegue ter acesso às condições mínimas de 

higiene e bem estar? Segundo Cavaliere (2007), para se pensar em uma escola de tempo 

integral que tenha como prioridade a qualidade é preciso ter em foco que 

 

a construção de uma proposta pedagógica para escolas de tempo integral que 

repense as funções da instituição escolar na sociedade brasileira, que a fortaleça 

através de melhores equipamentos, do enriquecimento de suas atividades e das 

condições adequadas de estudo e trabalho para alunos e professores, o que poderá 

trazer algo de novo e que represente crescimento na qualidade do trabalho educativo 

(CAVALIERE, 2007, p. 1032). 

 

Também nessa perspectiva de espaços adequados, outra fala dos alunos em 

relação aos espaços diz respeito ao uso da biblioteca. Foi solicitado a eles que escolhessem 

uma imagem, que contemplasse algo que queriam e outra que não queriam que tivesse na 

escola. E umas das escolhas contemplou a fala de todo o grupo. Um dos alunos escolheu uma 

fotografia de uma biblioteca bem organizada, porém vazia sem nenhum aluno frequentando 

“parece que está vazia, sem ninguém, igual aqui. A gente quase não vem aqui31 na biblioteca” 

(estudante 1 – Escola 1). “A única vez que eu vim aqui na biblioteca para pegar livro para ler 

foi na primeira vez que eu entrei aqui na escola. Foi a primeira vez, desse dia para cá, faz um 

tempão já, eu nunca peguei livro, nunca pude pegar livro para ler” (estudante 4 – Escola 1). 

“Tem brinquedo aqui que a gente nunca brincou (mostra para a estante com jogos). Livros? 

Só toca mesmo, a gente só vem na biblioteca quando não tem nada para fazer”. (estudante 5 – 

Escola 1). A falta de uso da biblioteca é questionada por todos os alunos do grupo. É 

perceptível a criticidade do aluno, quando ele observa para além da descrição da fotografia, ao 

dizer não querer o espaço da biblioteca. Essa percepção dos alunos é fruto também da falta de 

diálogo da equipe pedagógica com os alunos, que responsabiliza o não uso da biblioteca ao 

acervo disponível. Diz não ser adequado para as crianças, pois foi fruto de uma doação, fato 

que realmente foi constatado. Porém a escola perde uma rica oportunidade de estabelecer o 

diálogo com os alunos e promover experiências democráticas entre as crianças e os 

professores, quando não dialoga com os alunos expondo a real situação em que esse espaço se 

                                                             
31 Os encontros com os grupos eram realizados na biblioteca da escola. 
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encontra. Promover espaços de discussões que envolva toda a comunidade escolar, faz parte 

da concepção e do ideal de educação integral. Muitas vezes a capacidade de compreensão e 

criticidade dos alunos são subestimadas pelos professores.  

Os pais/responsáveis estão tão acostumados com a precariedade do sistema 

público de educação que consideram a escola, mesmo em condições débeis, um espaço 

agradável e organizado para os estudantes estudarem. “O colégio aqui tem estrutura. [...] Eles 

tem o tempo suficiente para estudar [...] O tempo integral é bom por isso, respeita o tempo de 

cada um. (pais/responsáveis 1 – Escola 1). “A escola é bem organizada, tem tudo muito 

organizado, as salas, as cadeiras e tudo bem organizada” (pais/responsáveis 3 – Escola 1). 

 

Quadro 11- Elaborado a partir do terceiro encontro com os pais, Escola 1 

 

Questões Problemas: Tempos e espaços destinados à escola em tempo integral 

O que vocês acham da estrutura da escola? O que vocês acrescentariam aqui na estrutura da escola? 

Diálogo Contradições Mediações Hegemonia 

O colégio aqui tem 

estrutura.  

A escola é bem 

organizada, tem tudo 

muito organizado. 

Eu sinto que ela cansa 

demais porque são muitas 

horas. [...] ela chega em 

casa está quebrada, vai 

direto dormir, acho que ela 

não consegue descansar 

aqui. 

Ao mesmo tempo em 

que acredita que a 

escola é adequada para 

o tempo integral, 

aparece o discurso de 

que o aluno chega em 

casa sem condições 

físicas provocadas pelo 

cansaço. Denunciando 

assim a falta de 

estrutura adequada. 

A escola em tempo 

integral precisa ser 

contemplada com 

uma estrutura que 

atenda a esses alunos 

durante todo o dia, 

não apenas durante as 

aulas. É preciso 

contemplar as outras 

necessidades do 

sujeito. Não basta 

ampliar o tempo. 

A garantia de um espaço 

físico é considerada 

como possibilidade de 

efetivação da educação. 

A infraestrutura não é 

considerada fator 

importante no 

desenvolvimento integral 

do indivíduo.  Qualquer 

ambiente serve para a 

consolidação da 

educação integral.  

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora e orientadora, 2015. 

 

Em outro momento, pais/responsáveis 1 colocam em oposição a sua fala anterior: 

“eu sinto que ela cansa demais porque são muitas horas. [...] ela chega em casa está quebrada, 

vai direto dormir, acho que ela não consegue descansar aqui” (pai 1 – Escola 2). Esse discurso 

demonstra que a escola em tempo integral não contempla outras necessidades físicas dos 

estudantes, como por exemplo, o direito ao descanso após o almoço. 

Foi pedido também que os pais/responsáveis escolhessem uma das fotografias que 

representasse algo que eles não queriam para a escola. Eles olharam todas as fotografias e 
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concordaram que todas as situações representadas deveriam ter na escola que os filhos 

estudam. Mas não conseguiram perceber as imagens da escola em estado precário, por 

exemplo. Em seguida separamos as duas fotos de escolas (anexos 6 e 8) em situação precária 

de estrutura e apresentamos ao grupo. Só então eles disseram que essa imagem não 

corresponderia ao que eles queriam para a escola. Mesmo assim um dos integrantes do grupo 

colocou que essa escola era aceitável, “mas é porque está ensinando. Essa escola poderia ter 

na roça, mas aqui eu não queria não. Porque na roça eles não ligam não. Antes ter uma 

escolinha assim do que não ter nenhuma” (pais/responsáveis – Escola 1). Com essa fala, outro 

membro do grupo se manifestou, dizendo “não pode não, direito é igual para todo mundo” 

(pais/responsáveis 2 – Escola 1).  

Esses discursos permitiram desencadear a discussão sobre a luta pelo direito à 

escola com condições iguais de acesso, permanência e qualidade para todos. Uma escola, 

onde todos, independente do lugar onde moram, tenham direito a uma educação de qualidade. 

Esse foi um dos poucos momentos nesse encontro, em que foi possível se chegar em uma 

situação de contradição e provocar a mediação, estimulando os pais, através da comparação 

das duas falas, a discussão sobre o que é direito e se ele é para todos ou apenas para uma 

minoria. Foi possível obter nesse movimento uma mediação crítica, em que as condições 

necessárias para a permanência do aluno dentro do espaço escolar foram confrontadas, 

trazendo para o debate que a educação não é um favor cedido pelos governantes, mas um 

direito conquistado e garantido na Constituição. 

Em geral, prevaleceu nas discussões a visão ingênua dos pais/responsáveis. Essa 

visão limitada impede que seja estabelecida uma cobrança em relação aos órgãos públicos por 

uma escola de qualidade.  

Os problemas causados pela falta de infraestrutura ficam mais evidentes no 

discurso da equipe pedagógica, inclusive apontando limitações mencionadas pelos alunos. 

 

Não dá para uma criança num sol desse de verão ficar das sete e meia as cinco horas 

da tarde numa escola sem ter direito a um banho, sem ter direito a uma sala 

climatizada. Porque ainda que a gente agora tenha ventiladores, metade das salas já 

não está funcionando mais e aí tem toda uma questão de suporte técnico, essas 

coisas todas (pedagógico 5 – Escola 1). 

 

O maior índice de ocorrência é a tarde, a maior confusão é a tarde, o maior quebra 

pau é a tarde, porque os meninos já estão estressados. Cabe lembrar, os meninos vão 

para o almoço, não tem um refeitório adequado, não tem um lugar para o menino 

descansar as costas, um banco que você recoste, um lugar para descansar o corpo. O 

menino fica tenso, no sol. Como não tem o que fazer após o almoço, vai jogar bola, 
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vai correr. E depois não pode tomar um banho, não pode escovar os dentes, porque 

não têm pias suficientes para o número de alunos. Então assim, vai acarretando 

quando chega a tarde a bomba explode e a gente que está na sala de aula é que toma 

esse impacto. (pedagógico 1 – Escola 1 ) 

 

Quadro 12 - Elaborado a partir do terceiro encontro com a equipe pedagógica, Escola 1 

 

Questões Problemas: Tempos e espaços destinados à escola em tempo integral 

O que vocês acham da estrutura da escola? O que vocês acrescentariam aqui na estrutura da escola? 

Diálogo Contradições Mediações Hegemonia 

Não dá para uma criança 

num sol desse,de verão, 

ficar das sete e meia as 

cinco horas da tarde numa 

escola sem ter direito a um 

banho, sem ter direito a 

uma sala climatizada. 

 

Quando começa a chover 

que o tempo fecha, os 

meninos passam o horário 

de almoço nessa varanda, 

parecendo um bocado de 

pintinho encolhido. 

Como promover 

educação integral, 

visando o pleno 

desenvolvimento do 

indivíduo, sem 

proporcionar espaços e 

situações para essa 

construção.  

A ampliação do 

tempo de 

permanência dos 

alunos dentro da 

escola precisa visar 

além de uma 

estrutura pedagógica, 

uma estrutura física 

para que o estudante 

tenham condições de 

se desenvolver 

plenamente.   

A escola de tempo 

integral está sendo 

oferecida.  

 

Os alunos têm um espaço 

para estudar e estão 

protegidos das ruas e 

estão fora da situação de 

vulnerabilidade social.  

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora e orientadora, 2015. 

 

As situações descritas demonstram o descaso tanto com os alunos quanto com a 

equipe que trabalha na escola, pois desestabilizam o trabalho do grupo. Alunos e professores 

são colocados em situações limite: os alunos, porque depois de uma manhã inteira, em sala de 

aula, ficam durante o almoço sem condições de descanso, muitas vezes no sol, e ainda  

precisam voltar para a sala de aula para mais duas aulas de reforço. Os professores, que 

precisam lidar com o estresse emocional provocado nos alunos pela falta de condição de 

permanência na escola. Como promover a educação integral em um ambiente como esse? 

Outra fala sobre a delicada situação de falta de estrutura física na escola é 

evidenciada nos dias chuvosos. 

 

Quando começa a chover que o tempo fecha, os meninos passam o horário de 

almoço nessa varanda, parecendo um bocado de pintinho encolhido. É desumano 



101 

 

deixar um aluno dois turnos dentro de uma sala de aula e eles não conseguem, aí  

eles agitam é capaz de botar a sala abaixo. (pedagógico 6 – Escola 1). 

 

A escola precisa lidar com os problemas de falta de estrutura e de materiais 

pedagógicos, já vivenciados pela escola de tempo parcial, mas com dois agravantes: o de 

permanecer com o aluno no período integral e o fato de que os alunos que frequentam a 

escola em sua maioria tem um histórico de indisciplina escolar, provocado, dentre outros 

fatores, pelos vários anos retidos no mesmo ano. 

A ampliação do tempo de permanência dos alunos dentro do espaço escolar 

demanda uma organização que vai além da estrutura pedagógica e de currículos. Passa pela 

organização e pela estruturação física da escola, que exerce influência considerável sobre o 

desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social do indivíduo. E essa influência não 

perpassa apenas a vida de alunos, mas também dos profissionais envolvidos no processo de 

educativo. 

A Escola 2 não realiza atividades fora do espaço escolar, considerando que não 

existe, no entorno da comunidade, espaços com as características descritas nos manuais do 

Programa Mais Educação (bibliotecas, parques, praças, museus, campos de futebol, espaços 

alternativos de convivências). Sendo assim todas as atividades são realizadas dentro do 

espaço escolar, que, como já descrito anteriormente, não tem a estrutura necessária para 

funcionar como escola em tempo integral. 

 

[...] Essa concepção pobre, defeituosa, limitada faz com que a escola tenha uma 

tarefa muito simples, quer funcione em tempo reduzido quer funcione em tempo 

mais alongado. A escola simplesmente seleciona e fiscaliza. É mais ou menos o que 

fazia a chamada “boa” escola de antigamente, que de boa não tinha nada, mas só que 

ela podia dar-se ao luxo de ser ruim, porque abrigava apenas aqueles alunos da elite, 

que já tinham os pais letrados, que possuíam revistas em suas casas, faziam leituras, 

tinham o professor de música, de balé etc. A criança ia para a escola e o professor 

não precisava saber ensinar; bastava saber a matéria, o conteúdo, e depositá-lo no 

aluno para que ele pudesse apreender. Nisso é que se constituía a chamada 

“educação bancária” tão criticada por Paulo Freire (Freire, 1975). (PARO, 2009, p. 

14-15). 

 

Na Escola 2, ao serem perguntados sobre qual das fotografias mais se parecia com 

a escola, todos os alunos foram unânimes na escolha da fotografia de uma sala de aula (anexo 

5): “essa daqui, porque essa está estudando, a gente passa o tempo todo estudando para 

aprender” (estudante 3 – Escola 2). E quando perguntado sobre qual daquelas imagens não se 

parecia com a escola, os alunos escolheram duas fotografias (anexos 7 e 12): uma com as 
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crianças sentadas em um círculo no chão ao ar livre e outra de crianças correndo em frente a 

uma escola: “essa aí não tem aqui na escola, a gente fica só na sala” (estudante 2 – Escola 2).  

 

 

Quadro 13 - Elaborado a partir do terceiro encontro com os alunos, Escola 2 

 

Questões Problemas: Tempos e espaços destinados à escola em tempo integral 

Qual dessas imagens se parece mais com sua escola? Qual dessas imagens não se parece com sua escola? 

Diálogo Contradições Mediações Hegemonia 

Essa daqui, porque essa 

está estudando, a gente 

passa o tempo todo 

estudando para aprender 

(anexo 5) 

 

Essa aí (anexos 7 e 12) não 

tem aqui na escola, a gente 

fica só na sala. 

 

Aqui não tem espaço para 

brincar, só para estudar. 

Ao mesmo tempo em 

que já está 

internalizada na cabeça 

da criança que ela 

precisa estar na sala de 

aula para aprender, ela 

almeja outros espaços 

para brincar e aprender, 

como um parque uma 

aula ao ar livre ou mais 

brincadeiras.  

É preciso que as 

condições estruturais 

das escolas 

possibilitem outros 

espaços destinados à 

construção da 

aprendizagem, para que 

os alunos não 

internalizem que o 

conhecimento está 

trancafiado dentro de 

uma sala de aula. 

A internalização da culpa 

pela criança quando não 

acontece a aprendizagem.   

Como não existe a 

estrutura adequada, é 

incutido na cabeça dos 

alunos que o único lugar 

possível para a realização 

da aprendizagem é o 

espaço da sala de aula. 

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora e orientadora, 2015. 

 

O espaço destinado à formação das crianças se restringe unicamente a sala de 

aula, pois a escola não tem outros espaços que possam ser utilizados. Todas as atividades do 

contraturno escolar são desenvolvidas dentro de uma única sala, que, só não fica superlotada, 

porque a frequência dos alunos nas oficinas é oscilante. Se todos os cem alunos matriculados 

frequentassem as oficinas, seria praticamente impossível realizar as atividades. 

Anteriormente, as atividades eram desenvolvidas no meio do pátio da escola, local que dá 

acesso a todas as outras salas. Esse foi o período de maior rejeição do Programa por parte dos 

professores, pois os alunos que frequentavam as oficinas estavam constantemente na porta da 

sala. 

Na situação descrita pelos alunos, onde o foco da escola é conteudista, como 

pensar uma formação integral quando a proposta de educação integral na perspectiva 

governamental impõe à escola a aglomeração de alunos num espaço que não tem estrutura 

física nem sequer para atender aos alunos do tempo regular? Essa perspectiva contraria a 
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visão de escola unitária gramsciana, que concebia a estrutura física sem menosprezar sua 

importância na formação do sujeito: “também a questão dos prédios não é simples, pois esse 

tipo de escola deveria ser uma escola em tempo integral [...] refeitórios, bibliotecas 

especializadas, salas adequadas para o trabalho de seminário” (GRAMSCI, 2004, p. 37). 

“Aqui não tem espaço para brincar, só para estudar. [...] Aqui é melhor, não é 

porque tem brincadeiras, é porque é reforçado para aprender” (estudante 1 – Escola 2). Os 

discursos das crianças já estão condicionados, constantemente eles se corrigem para dizer que 

é importante aprender e estudar. Não conseguem imaginar um espaço diferente para estudar. 

A única imagem que eles escolheram, quando foram perguntados sobre o que eles queriam 

que tivesse na escola, um dos alunos escolhe a fotografia com a horta (anexo 14), mas logo 

em seguida o colega o interrompe. “Não pode ter a horta aqui porque tem pouco espaço. Aí 

não dá para a gente brincar, mas se o espaço fosse maior aí podia” (estudante 4 – Escola 2).  

Os discursos dos alunos, já citados anteriormente, deixa transparecer que a 

responsabilidade, em relação à aprendizagem, é de completa responsabilidade deles. Também 

apresentam uma docilidade excessiva e certa submissão. É interessante que as crianças, 

mesmo tendo fotos com espaços abertos, com brincadeiras, sempre escolhiam as fotos que 

retratavam a sala de aula. Não conseguiam pensar a escola fora do espaço da sala de aula.  

Os pais/responsáveis da Escola 2 apresentam um discurso muito parecido com o 

discurso dos alunos. Não percebem a limitação física que a estrutura da escola impõe e que 

pode dificultar o trabalho que poderia ser realizado. A foto escolhida por um dos 

pais/responsáveis, quando solicitado, como a imagem de que mais gostou, foi a imagem das 

crianças em fila na sala de aula (anexo 5): “essa daqui, porque está todo mundo concentrado, 

olhando a explicação da professora ou lendo um livro, não sei, mas está todo mundo 

concentrado na sala” (pais/responsáveis 2 – Escola 2).  

A outra escolha foi a fotografia da horta (anexo 14) “parece que eles estão 

fazendo uma horta, é uma forma das crianças se desenvolverem com outras coisas, além dos 

estudos da escola” (pais/responsáveis 3 – Escola 2). Essa fala possibilitou uma discussão rica, 

através da mediação da pesquisadora, sobre os diferentes espaços de aprendizagem, retirando 

o espaço físico da sala como único provedor de conhecimento. Os pais foram provocados a 

analisar as outras fotografias com situações diversificadas de aprendizagem (anexos 3, 7, 9, 

12, 14 e 15) e a se posicionarem se essas outras situações também geravam aprendizagem. Ao 

observar a imagem das crianças embaixo da árvore junto com o professor (anexo 12) um dos 

pais/responsáveis colocou: “É olhando bem, aqui as crianças também aprendem” 
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(pais/responsáveis 1 – escola 2). Após as discussões e inferências feitas pela pesquisadora, os 

pais/responsáveis chegaram a conclusão que outros espaços, como quadras, bibliotecas e 

outros ambientes, são fundamentais para o desenvolvimento da criança. 

 

Quadro 14 - Elaborado a partir do terceiro encontro com os pais, Escola 2 

 

Questões Problemas: Tempos e espaços destinados à escola em tempo integral 

Qual dessas imagens você mais gostou? Qual dessas situações você gostaria que tivesse aqui na escola? 

Diálogo Contradições Mediações Hegemonia Possíveis 

mudanças 

Essa daqui, porque 

está todo mundo 

concentrado, 

olhando a 

explicação da 

professora ou lendo 

um livro, não sei, 

mas está todo 

mundo concentrado 

na sala. 

 

Era importante ter 

mais incentivo ao 

esporte, para a 

criança ter um 

pouco mais de lazer 

(escolheu a imagem 

anexo 13)  

Ao mesmo tempo 

em que já está 

internalizada na 

cabeça da criança 

que ela precisa estar 

na sala de aula para 

aprender, ela almeja 

outros espaços para 

brincar e aprender, 

como um parque 

uma aula ao livre 

ou mais 

brincadeiras.  

Os alunos 

precisam de 

atividades 

diversificadas 

para se 

desenvolverem na 

integralidade, 

sendo assim 

necessitam de 

diferentes 

situações de 

aprendizagem que 

garantam seu 

pleno 

desenvolvimento.  

A ideia que a 

transmissão de 

conhecimentos 

dentro da sala de 

aula é a única 

maneira de se 

formar o indivíduo. 

Desconsiderando 

que os alunos da 

classe alta têm 

acesso às mais 

diferentes situações 

de aprendizagem 

que garantem o seu 

desenvolvimento 

pleno. 

A escola precisa 

contemplar 

atividades para 

além da transmissão 

dos conteúdos.  

A escolha da 

fotografia de 

crianças correndo 

provocou nos 

outros pais esse 

olhar e o 

entendimento que 

os filhos têm direito 

a um espaço 

estruturado que 

garanta seu pleno 

desenvolvimento. 

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora e orientadora, 2015. 

 

Um momento interessante, que provocou a reflexão do grupo, foi quando um dos 

pais/responsáveis, ao ser perguntado sobre qual dessas situações escolheria para ter na escola, 

contrariando as outras escolhas, limitadas à fotografia da sala de aula e à da biblioteca, 

escolheu a imagem das crianças correndo e brincando. Esse membro justificou que era muito 

importante as crianças participarem de práticas esportivas e atividades de lazer: 

 

Era importante ter mais incentivo ao esporte, para a criança ter um pouco mais de 

lazer, de descontração, ter uma quadra, algo mais organizado para a criança ficar 
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mais enturmada e ter mais um incentivo para ela querer vir para a escola e quem 

sabe até de querer praticar o esporte (pais/responsáveis 3 – Escola 2). 

 

Essa fala foi importante, pois provocou no grupo o desejo por ter mais do que é 

ofertado. A partir dessa colocação e da mediação feita pela pesquisadora já mencionada 

anteriormente, os pais/responsáveis escolheram outras imagens, que não a sala de aula para 

representar o desejo por espaços diferentes.  

O grande desafio exposto na fala de pais/responsáveis e alunos é a apropriação de 

que os filhos têm direito a um espaço bem estruturado para estudar. Um espaço que 

contemple não apenas salas de aulas com apenas mesas e cadeiras, mas no qual as crianças se 

desenvolvam por completo e não apenas no aspecto cognitivo.  

Já a equipe pedagógica apresenta uma internalização de que o Programa é bom, 

mas que tem limitações, mesmo assim quando analisado de maneira geral, segundo a equipe, 

apresenta mais aspectos positivos que negativos, traz mais benefícios para a escola que 

prejuízos. 

 

O Programa Mais Educação, eu acho realmente que é um bom Programa, um passo 

grande em relação a implantação da escola em tempo integral, porque nunca se 

tentou isso antes. Mas antes de qualquer coisa precisa melhorar a infraestrutura das 

escolas, porque não é só jogar os alunos nas salas de aula (pedagógico 2 – Escola 2). 

 

É interessante ressaltar que a fala é contraditória, mas isso não fica perceptível, 

mesmo com a intervenção. É como se a estruturação do Programa não previsse que os espaços 

utilizados para realizar as atividades não são da escola, mas espaços externos. Sendo assim, 

não existe, de acordo com o Programa, necessidade de tantas mudanças e adaptações nas 

estruturas. Nesse sentido, a experiência não tem conseguido alcançar nem o que se espera 

para o tempo integral, ficando mais distante ainda do ideal de educação integral. 

 

Quadro 15 - Elaborado a partir do terceiro encontro com a equipe pedagógica, Escola 2 

 

Questões Problemas: Tempos e espaços destinados à escola em tempo integral 

Existe na escola espaços destinados para a efetivação do Programa Mais Educação? 

Diálogo Contradições Mediações Hegemonia 

O Programa Mais 

Educação, eu acho 

realmente que é um bom 

Programa, um passo 

A escola enfrenta 

diversas dificuldades 

para execução do 

Programa, tendo 

A escola em tempo 

integral desejada para 

as classes 

trabalhadoras, precisa 

Qualquer espaço serve 

quando a escola é 

destinada  aos filhos das 

massas.  
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grande em relação à 

implantação da escola em 

tempo integral. 

 

Na minha ótica eu acho 

que houve uma melhoria 

porque nós começamos 

sem espaço, não tinha 

espaço nenhum. Hoje em 

dia o Mais Educação já 

tem uma sala, não é o 

ideal, e também não é sala 

do Mais Educação, mais já 

é alguma coisa. 

 

Causa, causa transtorno, 

mas o que eu estou 

entendendo aqui é que, o 

fato de não ter espaço, não 

impossibilitou o 

desenvolvimento da 

atividade, da proposta. 

constantemente que 

adequar situações e 

espaços. Mesmo assim, 

consolida, em seu 

discurso, o discurso da 

classe dominante de 

que o Programa é bom 

e é o caminho para a 

consolidação da escola 

em tempo integral. Mas 

que tipo de escola e 

para quem?  

ser pensada tanto em 

tempo (ampliação) 

quanto na garantia de 

uma estrutura que 

proporcione aos 

alunos dessa classe a 

condição de se 

emancipar enquanto 

sujeito. 

 

A escola internaliza o 

discurso das classes 

dominantes e defende o 

Programa como se fosse 

uma grande conquista 

para a consolidação de 

uma educação de 

qualidade. 

 

A escola novamente 

aparece como redentora, 

com condições de 

solucionar as situações e 

efetivar o trabalho a 

qualquer custo. 

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora e orientadora, 2015. 

 

A escola assume a responsabilidade de providenciar os espaços como se detivesse 

os recursos e as condições necessárias para isso. Vão sendo feitas tentativas, em que os alunos 

se tornam cobaias, para se encontrar o espaço adequado para realização das atividades. 

 

Na minha ótica eu acho que houve uma melhoria porque nós começamos sem 

espaço, não tinha espaço nenhum, depois a direção conseguiu fazer aquela tenda ali 

fora, que com o tempo também não deu certo, porque era aberta. Os meninos 

acabavam evadindo do lugar.  Depois partiu aqui para o centro da escola (pátio), 

ficava ainda meio bagunçando, meio complicado, conturbado, misturava aluno da 

Mais Educação, que às vezes saía para beber água e aí ia ao banheiro, e a monitora 

não dava conta que tinha saído.  Se misturavam com outros alunos que saíam da 

sala. Então não tinha um certo controle nesse sentido, e até dificuldade da professora 

do turno regular em articular os conteúdos com os alunos era mais difícil. Aí então, 

hoje em dia, com a experiência que veio (usar a sala de informática), a gente vendo 

que dava certo. Hoje em dia o Mais Educação já tem uma sala, não é o ideal, e 

também não é sala do Mais Educação, mais já é alguma coisa. (pedagógico 4 – 

Escola 2). 
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A escola assume uma responsabilidade que está além de suas condições. Os 

sujeitos envolvidos no processo internalizam a responsabilidade que deveria ser do Estado. 

Nesse assumir a responsabilidade, acontece uma mistura de crença de que as coisas vão dá 

certo. E o que deveria ser obrigação do Estado garantir, passa a se tornar providência divina.   

 

Na realidade se a gente for parar para pensar, tudo funciona, mas assim é na fé, eu 

acho que o que permeia todo trabalho da gente, é a gente acreditar que ainda vai dar 

certo, é você ter fé, e como diria São Francisco de Assis “medo de que? Medo de 

quem? “Quando você se une a Deus, você tem aí é a questão da embriaguez sem 

vinho, você tem a vida sem morte, não é. Então de certa forma a gente vai mesmo é 

na fé, é na vontade, é no pensamento... (pedagógico 3 – escola 2) 

 

E a efetivação do Programa se torna um mérito da escola, consequentemente o 

fracasso também é internalizado pela escola como mérito próprio. 

 

Causa, causa transtorno, mas o que eu estou entendendo aqui é que, o fato de não ter 

espaço, não impossibilitou o desenvolvimento da atividade, da proposta. A escola 

tem feito, debaixo da lona, no pátio, na sala agora aqui.  Então assim, de certa 

forma, não é, o espaço não é bacana, não é adequado, mas o trabalho tem sido feito. 

De uma forma ou de outra, tem sido feito. (pedagógico 5 – Escola 2). 

 

E a crença permanece de o Programa poder ser a solução para as mazelas 

vivenciadas pela escola, “mas é um programa que eu acredito realmente, apesar de todos esses 

problemas que a gente já colocou, eu acredito que a escola integral é a solução para a 

educação do Brasil e para muitos problemas sociais” (pedagógico 1 – Escola 2). 

 

O teor político-pedagógico dos contextos formativos consagrados sofre um 

esvaziamento, a educação torna-se incumbência da comunidade e do indivíduo 

durante toda sua vida (!), o que descompromete o poder público estatal, hoje 

responsável pela oferta do ensino no país. Essa concepção reforça o conceito em 

voga de educação permanente dentro da ótica do capital, o que não garante a tal 

“empregabilidade” dos indivíduos no decorrer do seu “processo de educação” 

(MORAES, 2009, p. 36). 

 

Nesse encontro, a mediação exercida pela pesquisadora, tinha o intuito de 

provocar, nos sujeitos envolvidos, a percepção de que muitas das limitações e dificuldades 

encontradas para a execução do Programa da escola são resultados da organização dessa 

política pública e da forma como ela é direcionada para a escola, e que isso não é feito sem 

intenção ou sem maturação.  
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A manutenção desse mesmo sistema, especialmente no caso da educação, implica a 

busca de um consentimento coletivo por parte das classes sociais. Daí o recurso da 

hegemonia. Mas essa é uma noção dialetizada, e por isso mesmo ela não é 

compreensível sem a referência às contradições que a própria direção hegemônica 

busca atenuar. (CURY, 1979, p. 15). 

 

É um projeto político que tenta imprimir sua hegemonia sobre a classe 

trabalhadora. Oferecendo a ela, a escola em tempo integral, fruto de diferentes lutas, mas 

impondo diversas limitações. Esse é um traço da mediação imposta pela classe dominante, 

que oferta algo que é solicitado pela classe trabalhadora, corrompendo o desejo original 

emanado, em troca da aceitação de sua hegemonia.  

 

3.7 A ORGANIZAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA EM TEMPO 

INTEGRAL 

 

Esse encontro foi realizado no final do mês de novembro de 2014. Não 

participaram os pais/responsáveis da Escola 1 que, no último encontro, justificaram que não 

poderiam mais participar devido aos compromissos de trabalho e às situações de saúde. Os 

pais/responsáveis da Escola 2 assumiram o compromisso de participarem do encontro, mas no 

dia marcado não compareceram. Apenas um dos componentes do grupo esteve presente e, 

como a proposta é a discussão em grupo, não fazia sentido o trabalho com apenas um 

componente do grupo. Foram feitas tentativas de marcar outro encontro, mas a tentativa não 

foi exitosa. O encontro com os demais grupos foi direcionado a partir de um roteiro que 

contemplava questões sobre a organização pedagógica das escolas.  

A escola passou por três organizações, de tempos e espaços, distintos, é 

importante definir essas organizações para a melhor compreensão das falas. No início, quando 

a escola foi inaugurada em 2013, o dia letivo era dividido em dois turnos, no turno da manhã 

as aulas das disciplinas obrigatórias, com professores específicos, e a tarde as oficinas, os 

professores seguiam para as aulas de reforço e os alunos seguiam para as oficinas sem o 

acompanhamento dos professores. Depois voltavam e faziam o reforço, mas esse reforço era 

trabalhado com outro professor e não com o professor da turma. Segundo relato dos 

professores, os alunos tinham resistência em ficar com outro professor que não fosse o seu e 

também não conseguiam estabelecer vínculos devido à rotatividade: cada horário com um 

professor ou oficineiro. Isso também fica perceptível na fala dos alunos. 
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No início do ano de 2014, por iniciativa da própria escola, ela funcionou com 

cada professor acompanhando seus alunos nas oficinas e depois aplicando a aula de reforço. 

Segundo relatos dos professores e também de alunos, a escola ficou mais tranquila, os alunos 

ficaram menos agressivos e o índice de violência no recreio diminuiu. A participação dos 

alunos nas oficinas também se tornou mais efetiva. Os professores relatam que o 

desenvolvimento dos alunos, nesse período, foi muito bom e que a escola viveu um período 

de calmaria, depois do ano tumultuado de sua implantação.  

No retorno do segundo semestre de 2014, após as férias do meio do ano, por 

decisão da Secretaria Municipal de Educação, a escola voltou a funcionar com a mesma 

organização do ano de 2013, quando foi inaugurada, com um agravante, a ampliação do 

tempo de reforço e da permanência dos alunos. Os alunos passaram a sair às 17h e não mais 

às16h.  É importante frisar que a equipe pedagógica alega que não houve diálogo, mas sim 

uma imposição. Essa foi a situação em que a escola estavam quando a pesquisa foi iniciada.  

Para compreender como se deu esse processo de implantação e o como se deram 

os momentos seguintes, entendemos como importante, conversar com os alunos e observar 

como eles vivenciaram esses três momentos.  

Na Escola 1, ao serem perguntados sobre quais as atividades eles gostariam que 

fosse retirada ou diminuída dentro da organização da escola, todos foram unânimes em 

responder: reforço escolar.  “Para mim é o reforço... tinha que diminuir para a gente poder 

aprender [...] é muito tempo de reforço, a gente fica cansado [...] a gente tem que aprender, 

mas assim [...] Antes era melhor, tinha menos reforço” (estudante 3 – Escola 1).  

 

Quadro 16 - Elaborado a partir do quarto encontro com os alunos, Escola 1 

 

Questões Problemas: A organização e o desenvolvimento das atividades na escola em tempo integral 

Você gosta de todas as atividades da escola? Quais as atividades que vocês gostariam que diminuíssem ou 

fossem retiradas da organização da escola? 

Diálogo Contradições Mediações Hegemonia 

Para mim é o reforço... 

tinha que diminuir para a 

gente poder aprender. É 

muito tempo de reforço, a 

gente fica cansado. 

 

Na aula de educação física 

Apesar de o discurso 

ser de formação 

integral, o foco da 

escola continua sendo o 

conteúdo. 

A escola em tempo 

integral a depender 

de como se organiza 

o currículo, 

possibilita o acesso 

aos mais diferentes 

tipos de 

Reduzir as possibilidades 

da ampliação do tempo, a 

repetição da escola de 

tempo regular. Buscando 

mais eficiências nos 

resultados dos testes 

padronizados, limitado a 
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o oficineiro fala que é de 

educação física, mas nunca 

foi. 

conhecimento. 

Valorizando-os 

igualmente. 

A escola deve 

aproveitar todas as 

possibilidades de 

ampliação da 

vivência dos sujeitos. 

abrangência da escola em 

tempo integral apenas 

mais conteúdo. 

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora e orientadora, 2015. 

 

A escola tem como objetivo a aquisição dos conteúdos. Como os alunos 

selecionados para estudar na escola tem o perfil de alunos que não conseguiram “aprender no 

tempo certo”, o direcionamento das atividades realizadas na escola tem como fim o reforço do 

conteúdo trabalhado.  

 

Reduzir as potencialidades da ampliação do tempo de escola à busca de mais 

eficiência nos resultados escolares ou à adaptação às rotinas da vida urbana 

contemporânea limita os possíveis sentidos ou significados educacionais inovadores 

dessa ampliação. Entretanto, parece evidente que a maior quantidade de tempo não 

determina por si só, embora possa propiciar práticas escolares qualitativamente 

diferentes (CAVALIERE, 2007, p. 1019). 

 

A preocupação com esse propósito que a escola em tempo integral se destina à 

busca pela eficiência nos resultados escolares e à elevação dos índices traz uma rotina 

empobrecida com pouca diversificação de atividades. [...] A construção de uma concepção de 

educação integral na escola, partiria da conscientização, explicitação e reflexão crítica sobre a 

complexidade de seu papel social (CAVALIERE, 2009, p. 49) 

O discurso dos alunos demonstra que a escola passou por mudanças em sua 

organização pedagógica. “Antes a gente ficava um pouco na sala e um pouco fora da sala. A 

gente ouvia música antes na hora do almoço. E era mais divertido. Agora está sem graça” 

(estudante 3 – Escola 1). Ele está se referindo ao período que os alunos tinham apenas uma 

aula de reforço. As mudanças sofridas pela escola durante esses dois anos de funcionamento 

impactaram a vida dos estudantes, mas em nenhum momento foi estabelecido um diálogo 

para que eles compreendessem o que estava acontecendo. “No lugar do reforço, só dava um 

reforço e o outro reforço, podia sair todo mundo da escola assim, e fazer um exercício pelo 

lado de fora, tem gente tudo quebrado... igual a mim” (estudante 1 – Escola 1). 



111 

 

Quando perguntados sobre como as oficinas acontecem, um dos alunos relata que 

o que é ensinado, nem sempre é do interesse de todos. 

 

Na oficina de saúde eles ficam ensinando a pintar o cabelo, mas nem todo mundo 

gosta. Na aula de educação física o oficineiro fala que é de educação física, mas 

nunca foi. Ele coloca os meninos para jogar bola e fica só olhando. (...) os meninos 

ficam um pouco numa oficina, sai para outra e vira uma bagunça, porque todo 

mundo fica onde quer (estudante 1 – Escola 1). 

 

A professora dela às vezes dá aula para a gente (estudante 2 – Escola 1).  

 

Essa desorganização das oficinas, de acordo com a equipe pedagógica, ocorreu 

também, devido a mudança organizacional sofrida no segundo semestre de 2014. Antes disso, 

os professores acompanhavam as crianças durante as oficinas. Os alunos, depois da mudança, 

ficaram confusos, em relação à organização da rotina da escola durante as oficinas; têm 

dúvidas na hora de relatar como são as oficinas e como é a participação dos alunos. Não 

conseguiram, durante as discussões no grupo, explicar a rotina dessas oficinas. Foi possível 

perceber em um dos dias em que estive observando a escola no período em que acontecem as 

oficinas, que, realmente, os alunos não permanecem na mesma oficina durante o período. Eles 

iniciam em uma oficina e, se mudam de ideia, mudam de oficina.  

A fala do estudante 2 também denota uma outra situação: os alunos não 

conseguem estabelecer vínculos,  no período das oficinas. Como a rotatividade de oficinas é 

muito grande e o professor não mais acompanha sua turma, os alunos não conseguem definir 

uma rotina mentalmente.  

Outro aspecto apontado pelos alunos se refere à quantidade de atividade que 

precisa ser copiada. A escola não recebeu ainda os livros didáticos e como a promessa de um 

material diferenciado para trabalhar com os alunos não foi cumprida, é constante também a 

reclamação sobre a ausência de livros. “Nessa escola tinha que ter livros, porque a gente tem 

que copiar tudo do quadro. Nas outras escolas tem” (estudante 4 – Escola 1). Essa é outra 

situação que provoca o cansaço nos alunos, pois além de terem praticamente o dia todo com 

atividades escritas – o turno da manhã e mais duas das oficinas de reforço à tarde –, ainda 

precisam muitas vezes copiar o conteúdo, quando as cópias não são disponibilizadas.  

 

Começo por fazer uma recordação muito rápida daquilo que, no senso comum, se 

entende por educação. [...] Esse conceito, no meu entender restrito, pobre, de 

educação, é mais ou menos o seguinte: Quando se pensa em uma educação ideal, 

pensa-se na concepção de que existe alguém que sabe – e alguém que não sabe; e 
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esse alguém que sabe passa essas informações para esse alguém que não sabe. 

Pronto, isto é educação. (PARO, 2009, p. 13-14). 

 

O tempo integral tem se consolidado, tanto na Escola 1 quanto na Escola 2, em 

duplicação da escola de tempo parcial. E o desejo da educação integral tem ficado aquém do 

esperado. Segundo Cury (1979) “o que define a educação é a concretização de sua proposta e 

não apenas o modo de fazê-la” (CURY, 1979, p. 16-17). 

Como já mencionado anteriormente, a organização pedagógica e administrativa 

da escola passou por três mudanças distintas. Esses momentos foram relatados pelos 

professores como causadores de inúmeras mudanças no desenvolvimento e no 

comportamento dos alunos. Também fica explícita, na fala da equipe pedagógica, a falta de 

diálogo com a Secretaria de Educação. O grupo relata que as mudanças sempre foram 

impostas, nunca dialogadas.  

 

No primeiro semestre de 2014 a aula terminava quatro horas e aí as crianças iam 

embora quatro horas, mas os professores ficavam cumprindo o horário até as cinco. 

A gente tinha todos os dias uma hora que a gente tinha acesso ao grupo, era o 

momento que a gente fazia avaliação do dia, via o que estava dando certo, o que não 

estava dando certo. Você parava para repensar uma atividade. Era o momento que a 

gente tinha para compartilhar o dia os momentos e tal porque às vezes o dia foi 

muito complicado ou aconteceu alguma coisa que a gente precisa reavaliar e trocar e 

ver os detalhes, essas mudanças. A Secretaria esquece que essa é a primeira 

experiência da rede e que tudo é muito novo, e que o grupo precisa dialogar. [...] Aí 

vem a Secretaria e muda tudo, sem perguntar nada, sem consultar. (pedagógico 5 – 

Escola 1). 

 

A impressão que a gente tem é que a secretaria está preocupada se a gente está 

trabalhando tantas horas e não está preocupado se o aluno está tendo resultado. 

(pedagógico 1 – Escola 1). 

 

O foco do trabalho na escola está muito direcionado à socialização e à 

humanização dos alunos, considerado a condição em que foram “escolhidos” para fazerem 

parte da escola. A violência, a agressão, a indisciplina são fatores constantes na escola, já que 

foram reunidos na escola grande parte dos alunos da rede com esse perfil. Alunos que 

perderam a esperança em relação à escola devido a diversos anos retidos na mesma série.  

 

Esse é um trabalho que a gente vem fazendo para humanização dos jovens aqui, eu 

falo essa palavra de humanização, porque tem essa falta de perspectiva de vida, esse 

no dizer deles “não estou nem aí”, porque essa é a realidade que eles conhecem lá na 

família deles, no bairro deles. Então reflete no desinteresse com a sala de aula. 

(pedagógico 1 – Escola 1). 
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O trabalho dos professores é ladeado do grande desafio de elevar a educação para 

além do assistencialismo. Como a escola foi fundada como possibilidade de “salvação” para 

muitos alunos, a responsabilidade e o trabalho direcionado pela equipe pedagógica 

apresentam um cunho muito mais assistencialista que educacional. É imposto sobre esse 

professor, que acabou internalizando essa ideia de que ele tem a obrigação de salvar o aluno. 

Esse peso ficou perceptível nos diálogos estabelecidos no grupo de discussão. Houve muito 

choro e o momento da pesquisa também serviu de desabafo para um grupo que estava 

oprimido pelas responsabilidades imputadas a ele e pela falta de apoio e perspectiva para 

realização do trabalho.  

 

Quadro 17 - Elaborado a partir do encontro com a equipe pedagógica, Escola 1 

 

Questões Problemas: A organização e o desenvolvimento das atividades na escola de tempo integral 

Como é desenvolvido o trabalho pedagógico da escola? A partir de que proposta ele é direcionado? 

Diálogo Contradições Mediações Hegemonia 

Esse é um trabalho que a 

gente vem fazendo para 

humanização dos jovens, 

eu falo essa palavra  

humanização, porque tem 

essa falta de perspectiva de 

vida 

 

Não há como a gente 

atender crianças que tem 

uma situação de 

aprendizagem tão diferente 

com a mesma proposta 

curricular que o município 

inteiro atende. 

 

A impressão que a gente 

tem é que a secretaria está 

preocupada se a gente está 

trabalhando tantas horas e 

não está preocupado se o 

aluno está tendo resultado. 

A escola se sente 

desamparada sem uma 

orientação 

documentada da 

Secretaria de 

Educação, que 

direcione o trabalho de 

maneira diferenciada 

das demais escolas, 

considerando que o 

público é diferenciado 

e a proposta é em 

tempo integral, também 

diferente das outras 

escolas. 

Provocar a discussão 

entre as duas 

instituições (escola e 

Secretaria municipal 

de Educação) com o 

intuito da redução das 

dificuldades 

vivenciadas pela 

escola. 

Reduzir as possibilidades 

de ampliação do tempo, a 

repetição da escola de 

tempo regular. Buscando 

mais eficiência nos 

resultados dos testes 

padronizados, limitando 

a abrangência da escola 

em tempo integral a 

apenas mais conteúdo. 

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora e orientadora, 2015. 
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A escola não tem uma proposta pedagógica norteadora para embasar o trabalho da 

escola em tempo integral e nem uma proposta que contemple o público alvo atendido pela 

escola – alunos em distorção idade-ano. A falta de uma proposta específica para a escola em 

tempo integral também é evidenciada na fala da equipe pedagógica.  

 

Agora o meu grande questionamento com a Secretaria de Educação é que a gente 

atende um público diferenciado, um público de crianças que estão em idade-ano 

com distorção em tempo integral. Não há como a gente atender crianças que tem 

uma situação de aprendizagem tão diferente com a mesma proposta curricular que o 

município inteiro atende (pedagógico 5 – Escola 1).  

 

 Devido às inúmeras queixas em relação à falta de diálogo entre escola e a 

Secretaria de Educação, e considerando que a pesquisa-ação tem como característica não 

apenas a observação e a escuta, mas também a busca de ações que levem a transformação, 

propusemos intervenção.  Nesse sentido, a mediação é um processo de ação em busca dessa 

transformação. 

 

A categoria da mediação se justifica a partir do momento em que o real não é visto 

numa divisibilidade de processos em que cada elemento guarde em sim mesmo o 

dinamismo de sua existência, mas numa reciprocidade em que os contrários se 

relacionem de modo dialético e contraditório. A interação entre os processos permite 

situar o homem como operador sobre a natureza e criador das ideias que 

representam a própria natureza. Os produtos dessa operação (cultura) tornam se 

elementos da mediação nas relações que o homem estabelece com os outros e com o 

mundo. (CURY, 1987, p. -  28). 

 

Enquanto pesquisadora implicada, propus, à equipe pedagógica, a mediação entre 

escola e Secretaria, como tentativa de provocar a discussão entre as duas instituições com o 

intuito da redução das dificuldades vivenciadas pela escola. A proposta foi aceita e houve a 

mediação da pesquisadora com a Secretaria. Nesse contato, ficou definida uma reunião entre 

o Secretário Municipal de Educação e a equipe da escola. Estive presente nessa reunião e tive 

a oportunidade de vivenciar o momento que a escola teve para se colocar e expor suas 

dificuldades e limitações. A partir de então ficou agendado outro momento, agora na 

Secretaria Municipal de Educação, em que representantes das escolas sentariam com os 

coordenadores da Secretaria para redefinição da organização das escolas. Os resultados desses 

encontros serão relados no próximo item.  

Segundo as observações e as discussões estabelecidas, na Escola 2, é difícil 

visualizar o direcionamento e os objetivos a serem atingidos com as oficinas. Cada monitor 
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executa sua oficina e vai embora, de maneira independente. Não existe diálogo entre os 

monitores.  

 

Quadro 18 - Elaborado a partir do encontro com os alunos, Escola 2 

 

Questões Problemas: A organização e o desenvolvimento das atividades na escola de tempo integral 

Como vocês acham que é mais fácil aprender? É possível aprender brincando? 

Diálogo Contradições Mediações Hegemonia 

A gente aprende flauta e 

violão, mas a gente vem 

para escola mesmo é para 

aprender. A oficina 

(reforço) tinha que ser 

mais tempo para a gente 

aprender mais. 

 

A professora escrevendo e 

os outros também 

escrevendo é o jeito que a 

gente aprende mais, a 

professora copia e a gente 

escreve. [...] Se a gente 

copiar no caderno a gente 

vai aprender. 

 

Quando a gente brinca a 

gente não aprende. 

 

Com o jogo a gente 

aprende regras, mas as 

outras coisas não. 

Apesar de considerar o 

aluno um ser completo 

com diferentes 

possibilidades, a escola 

ainda tem como foco 

principal o 

desenvolvimento 

cognitivo. Com isso os 

alunos também passam 

a internalizar que o 

único saber válido é o 

cognitivo.  

Provocar discussões 

em que  outras 

situações de 

aprendizagem 

possam ser 

visualizadas, 

utilizando inclusive 

as imagens utilizadas 

no encontro anterior 

(ANEXOS 7, 9, 12 

13, 14 e 15). 

Retirando o foco da 

aprendizagem 

exclusivamente pelo 

via de transmissão: 

professor explicando 

na frente da sala e 

alunos aprendendo. 

A ideia de que a única 

forma de se educar é 

através da relação 

estabelecida em sala de 

aula onde o professor 

explica e o aluno 

aprende. Isso faz com 

que as outras situações 

de 

aprendizagem,utilizando 

a quadra esportiva, 

laboratório de 

informática, aulas de 

música, dança, dentre 

outras, não tenham a 

mesma importância no 

desenvolvimento do 

aluno. Sendo assim, não 

são necessários tantos 

investimentos financeiros 

para essas outras áreas. 

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora e orientadora, 2015. 

 

O programa Mais Educação fica como algo externo à rotina escolar. Os objetivos que 

norteiam todas as ações não são contemplados no PPP da escola e o foco de atuação na escola 

está associado a duas questões: a retirada das crianças da situação de vulnerabilidade social e 

um melhor desempenho na disciplina de Língua Portuguesa. As demais oficinas aparecem 

como coadjuvantes. 
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Eu gosto daqui porque aqui tem mais brincadeiras, tem informática e tem o Projeto 

para não ficarmos na rua. (estudante 1- Escola 2). 

 

A gente aprende flauta e violão, mas a gente vem para escola mesmo é para 

aprender. A oficina (reforço) tinha que ser mais tempo para a gente aprender mais. 

[...] Quando eu chego em casa eu já quero voltar logo para aprender mais. (estudante 

3 – Escola 2). 

 

A professora escrevendo e os outros também escrevendo é o jeito que a gente 

aprende mais, a professora copia e a gente escreve. [...] Se a gente copiar no caderno 

a gente vai aprender. (estudante 1 - Escola 2). 

 

Cavaliere (2007), em um dos seus artigos, questiona qual o sentido ou significado 

da ampliação do tempo de escola. A autora defende que com o acesso das novas tecnologias, 

não faz sentido ampliar o tempo de permanência na escola apenas para transmitir conteúdos. 

Ainda de acordo com a autora, a escola precisa ir além, precisa ser contextualizada com a 

vida, precisa provocar mudanças nas experiências escolares a fim de elas ganhem sentido no 

cotidiano.  

 
Toda e qualquer escola sempre atua, ou pretende atuar, para além da instrução 

escolar. Um grau de responsabilidade socializadora, principalmente para as crianças 

pequenas, é inerente à vida escolar. Na tradição brasileira, esse papel sempre foi 

coadjuvante à ação familiar. Nossa escola pública, quase sempre precária, nunca 

teve condições de assumir um papel socializador forte, como assumem, por 

exemplo, as escolas da elite, onde a homogeneidade ideológica e a clareza de 

objetivos entre família, aluno e escola tornam a tarefa bem mais fácil. No caso da 

escola pública, vive-se uma grande confusão em relação à sua própria identidade. 

Essas escolas ressentem-se de terem que fazer muito mais do que o ensino dos 

conteúdos escolares, sem terem recursos para tal. São, em geral, escolas aligeiradas 

e empobrecidas em suas atividades. (CAVALIERE, 2007, p. 1021-1022). 
 

Parafraseando Paro (2009), estamos ampliando o tempo de escola, duplicando a 

escola que já temos aí. Uma escola precária, cheia de restrições. Uma escola que ensina para a 

criança que a única maneira de aprender é sentada em uma cadeira, lendo ou escrevendo algo. 

“Com o jogo a gente aprende regras, mas as outras coisas não” (estudante 2 – Escola 1).  

Ao ouvir essa afirmativa foi feita a seguinte pergunta para os alunos: Como as 

pessoas aprendem? As brincadeiras também ensinam? “Quando a gente brinca a gente não 

aprende” (estudante 1 – Escola 2). Depois dessa fala, retomei a discussão do encontro 

anterior, relembrando as fotografias que tínhamos visto e novamente perguntei se as situações 

apresentadas nas fotografias (selecionei apenas as fotografias ao ar livre) produziriam 

aprendizagem. Os alunos tiveram uma relutância muito grande em aceitar que, nesses outros 
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espaços, também são produzidos conhecimentos. Como então formaremos sujeitos críticos, 

quando as crianças já crescem com uma visão limitada do que é o conhecimento e de como 

ele pode ser construído? 

Além disso, com a introdução do Programa Mais Educação na escola, desvela-se 

uma escola dentro da escola.  

 

Quadro 19 - Elaborado a partir do encontro com a equipe pedagógica, Escola 2 

 

Questões Problemas: A organização e o desenvolvimento das atividades na escola de tempo integral 

Vocês conseguem perceber alguma diferença entre os alunos que frequentam o Programa e os que não frequentam? 

Diálogo Contradições Mediações Hegemonia Possíveis 

mudanças 

Para dizer a verdade, 

eu não sei nem quais 

dos meus alunos 

frequentam o 

Programa. 

 

Eu acho que essa 

resposta é mais com 

quem está muito assim 

mais ligado a ele 

(Programa), não é? 

Porque eu mesma, eu 

não trabalho 

diretamente com o 

Programa entendeu, eu 

não trabalho. 

 

Seria interessante se a 

gente conseguisse 

manter uma rotina de 

encontros para 

socialização do que 

acontece no Mais 

Educação. 

Apesar de o 

Programa estar 

inserido dentro do 

espaço físico da 

escola, não está 

inserido na rotina 

unificando as 

atividades da escola 

em uma só. Existe 

uma 

compartimentalização 

entre as atividades 

desenvolvidas pelo 

turno regular e pelo 

Programa. Não existe 

uma mediação ou 

uma junção, apesar 

do aluno atendido ser 

o mesmo. 

Provocar situações 

onde o grupo seja 

obrigado a analisar 

quais as contribuições 

que o Programa tem 

dado em relação ao 

desenvolvimento dos 

alunos. Isso fez com 

que o grupo refletisse 

sobre como está 

distante do trabalho 

dos professores que 

atuam no turno 

regular, do trabalho 

desenvolvido pelos 

monitores. 

Manter a separação 

entre as atividades 

escolares. 

Fragmentando as 

atividades 

desenvolvidas pela 

escola como se 

fossem dois espaços 

diferentes. Isso 

enfraquece a luta 

coletiva por 

melhoria das 

condições na 

organização escolar 

com vistas à 

formação plena do 

indivíduo.  

A partir da 

identificação de 

que as ações do 

Programa eram 

desconhecidas 

pelo próprio 

grupo, surge a 

proposta que se 

implementem na 

escola 

momentos 

específicos para 

socialização das 

atividades do 

Programa. 

Primeiro passo 

para quem sabe 

organizá-lo e 

integrá-lo a 

rotina da escola. 

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora e orientadora, 2015. 
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Ao serem perguntados sobre os alunos que frequentavam o Programa (vocês 

conseguem perceber alguma diferença entre os alunos que frequentam o Programa e os que 

não frequentam?), um dos membros da equipe pedagógica respondeu: “para dizer a verdade, 

eu não sei nem quais dos meus alunos frequentam o Programa” (pedagógico 3 – Escola 2). 

Outro membro do grupo também destacou: “eu acho que essa resposta é mais com quem está 

muito assim mais ligado a ele, não é, porque eu mesma eu não trabalho diretamente como o 

Programa entendeu, eu não trabalho” (pedagógico 4 – Escola 2).  

Essas duas respostas provocaram no grupo uma inquietação. A partir da 

verbalização, os professores chegaram à conclusão de que não haviam estabelecido nenhum 

vínculo com o Programa, que só era notado quando incomodava por estar instalado no pátio. 

Quando as atividades do Programa foram para uma sala específica, deixaram de incomodar e 

também de serem percebidas. 

Essa contradição nos discursos do grupo provocou uma inquietação por pensar em 

situações e estratégias para que o grupo pelo menos se inteirasse do funcionamento do 

Programa. Isso também provocou uma inquietação no sentido de elaboração de planilhas 

compartilhadas entre professores e monitores, mediados pela coordenação, em relação à 

frequência e às atividades trabalhadas. O grupo também questionou a falta de um projeto que 

organizasse as atividades do contraturno e a ausência de algum instrumento de 

acompanhamento do desenvolvimento dos estudantes atendidos pelo Programa. “Seria 

interessante se a gente conseguisse manter uma rotina de encontros para socialização do que 

acontece no Mais Educação” (pedagógico 2 – Escola 2). 

As ações referentes ao Programa não são compartilhadas, existe uma 

centralização por parte da gestão nas decisões referentes a ele.. Isso reforça algo que já é 

inerente ao Programa: ele acaba se tornando uma atividade fora da rotina da escola “é como 

se ela realmente fosse um projeto à parte, que funciona dentro da escola” (pedagógico 6 – 

Escola 2).  

Para além dessas situações de desconhecimento de uma rotina tão importante na 

escola, para alguns membros da equipe pedagógica, o Programa é considerado como uma 

ferramenta de disciplina e de reforço escolar e de assistencialismo. 

 

Bem o Programa Educação é uma ferramenta assim, sabe, maravilhosa na escola, 

uma ferramenta tanto de promoção social como pedagógica e disciplinar também. 

Não é correto, mas a gente tem usado também, para promover a disciplina na escola 

e promover o rendimento na sala de aula.  Nós iniciamos em 2012, e até o momento 

a gente tem visto o lado positivo do Mais Educação dentro da escola, junto com as 
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famílias, junto com os professores também, nós temos depoimentos de algumas 

professoras que como os alunos melhoraram depois do Programa Mais Educação, 

porque além dessas oficinas que têm, temos também o acompanhamento pedagógico 

para estimular a aprendizagem tanto na área de Matemática quanto de Língua 

Portuguesa. (pedagógico 5 – Escola 2). 

 

Cavaliere, retomando a concepção que norteou a implantação em diferentes 

escolas em tempo integral, coloca que, nas últimas experiências implantadas no Brasil, a visão 

predominante é a do assistencialismo. Uma escola destinada a suprir deficiências geradas por 

falta da família. Essa escola acaba não conseguindo suprir nem a demanda educacional, nem a 

social. 

A visão predominante, de cunho assistencialista, vê a escola de tempo integral como 

uma escola para os desprivilegiados, que deve suprir deficiências gerais da formação 

dos alunos; uma escola que substitui a família e onde o mais relevante não é o 

conhecimento e sim a ocupação do tempo e a socialização primária. Com 

frequência, utiliza-se o termo “atendimento”. A escola não é o lugar do saber, do 

aprendizado, da cultura, mas um lugar onde as crianças das classes populares serão 

“atendidas” de forma semelhante aos “doentes”. (CAVALIERE, 2007, p. 1028-

1029). 

 

Outro aspecto determinante no funcionamento do Programa Mais Educação se 

refere aos profissionais responsáveis pelo acompanhamento das oficinas – os monitores. 

Considerados voluntários, contando apenas com uma remuneração para auxílio transporte e 

alimentação, essas pessoas fazem parte de outro fator que reforça o descrédito do Programa.  

 

O Programa caiu no descrédito de algumas famílias que retiraram seus filhos. 

Tivemos problemas com monitores que tinha dia que vinham e dia que não vinham. 

Então as famílias mandavam as crianças e depois não tínhamos com quem deixar 

essas crianças, tínhamos que devolver essas crianças para casa. “Ah, falavam, vou 

logo tirar porque não está funcionando, então não vou mandar mais não”. Algumas 

mães me procuraram, “olha não vou mandar meu filho mais porque eles estão vindo, 

a gente vai trabalhar achando que eles estão na escola, de repente no trabalho, a 

gente recebe ligação que a criança não está na escola, que já está na rua. Então se é 

para ficar na rua a gente arranja logo um outro local para deixar, é melhor que ir 

para a escola e a gente não ter a certeza se o aluno vai ser atendido ou não”. 

(pedagógico 5 – Escola 2). 

 

A escola, através da direção, alega que atualmente tem uma excelente equipe de 

monitores, comprometidos com o trabalho, mas como esse não é um trabalho fixo, quando 

esses monitores encontram outra atividade com remuneração fixa e carteira assinada, deixam 

a oficina e a escola, novamente, fica à mercê de situações como a acima mencionada.  
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3.8 O RETORNO ÀS ESCOLAS – OS DISCURSOS DOS SUJEITOS E AS PRÁTICAS IMPLEMENTADAS 

 

Esse encontro foi realizado no mês de junho de 2015 e teve como foco socializar 

algumas falas dos sujeitos, mencionadas no encontro anterior, e perceber se as alterações 

propostas nos encontros foram ou não realizadas/efetivadas. Esse tempo de afastamento foi 

necessário para que a equipe pedagógica das escolas tivesse condições de provocar as 

mudanças sugeridas nos encontros.  

Não foi possível reunir pais, alunos e equipe pedagógica, tendo em vista que o 

retorno se deu no ano seguinte ao início da pesquisa. Esse longo período sem retorno às 

escolas impediu a esse grupo de acompanhar os diagnósticos levantados pelo grupo. Além 

disso, não foi possível reunir o grupo de pais, pois os representantes desistiram e outros não 

estavam mais matriculados na escola. Em relação aos alunos, como o grupo selecionado tinha 

mais alunos do 4º e do 5º ano, eles foram transferidos de escola, pois não havia mais o 

ano/série correspondente para matriculá-los. Sendo assim o último encontro aconteceu apenas 

com a equipe pedagógica, mas foram selecionadas falas de alunos, pais e equipe pedagógica, 

para que o grupo pudesse visualizar o que os demais membros haviam discutido nos 

encontros, no intuito de provocar a superação de algumas situações que emergiram durante as 

discussões32.  

 

Quadro 20 - Elaborado a partir do encontro com a equipe pedagógica, Escola 1 

 

Questões Problemas: Os discursos dos sujeitos e as práticas implementadas  

Quais as principais mudanças foram percebidas na organização da escola nos últimos seis meses (período posterior 

ao último encontro?) Quais as mudanças ainda almejadas pela escola? 

Diálogo Contradições Mediações Hegemonia Possíveis 

mudanças 

Porque a gente tinha 

uma mente voltada 

para fazer algo para 

melhorar a vida de 

alguém, para retirar 

esse menino da rua, aí 

de repente quebra o 

Apesar da 

consciência sobre o 

papel real que a 

escola precisa 

desenvolver, ainda 

não é possível 

desenvolver 

Provocações no 

grupo de pesquisa a 

partir da realidade 

vivenciada pela 

comunidade escolar. 

A partir daí o grupo 

se sentiu fortalecido 

A escola não tem 

uma estrutura 

física que 

possibilita ao 

professor 

desenvolver um 

trabalho que de 

- Presença de 

profissionais 

disponibilizados 

para acompanhar 

o horário do 

almoço; 

- Reorganização 

                                                             
32 Existe uma rotatividade muito grande de alunos nas escolas municipais. É comum as crianças mudarem 

mesmo no decorrer do ano letivo de escola. Além disso, os alunos que participaram da pesquisa estavam 

matriculados no 4º e 5º ano, em sua maioria, e foram para outras escolas.  
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ciclo, porque é isso que 

é cobrado, mas você 

quer trabalhar o senso 

crítico e você não 

consegue. 

 

Outra conquista foi a 

nova grade curricular, 

integrando disciplinas 

obrigatórias com as 

oficinas, a própria 

questão da garantia da 

carga horária do 

professor, nós somos 

hoje a única escola da 

rede que garante tempo 

de AC com qualidade 

para o professor, sem 

interferir na carga 

horária do aluno. 

Nós estamos 

vivenciando e sentindo 

essas mudanças e o 

aluno também. Hoje a 

gente vive outra 

realidade no turno da 

manhã. O aluno tem 

aula e oficina, então na 

cabeça dele ele não tem 

obrigação à tarde de 

chegar e apenas 

brincar, só fazer 

atividade recreativa. 

plenamente essa 

consciência, pois 

além da apropriação 

do conhecimento do 

que precisa ser feito 

pela escola, é 

necessária a 

estruturação física da 

escola, que ainda se 

consolida como um 

dos maiores entraves 

para a construção da 

educação integral. 

para dialogar com a 

Secretaria Municipal 

de Educação no 

sentido de rever as 

diversas situações da 

organização escolar e 

da estrutura, que 

impediriam que o 

trabalho tivesse na 

sua essência a 

educação integral e 

não o 

assistencialismo.  

fato contemple a 

educação integral, 

pois o aluno não é 

respeitado nos 

direitos mínimos, 

por exemplo, em 

ter um lugar digno 

para estudar.  

da grade 

curricular; 

- Reorganização 

do horário de 

entrada e saída 

dos alunos; 

- Professores 

disponibilizados 

40 horas para 

acompanhamento 

da sua turma 

durante as 

oficinas; 

- Politização de 

alguns membros 

da equipe 

pedagógica na 

construção do 

conceito de 

educação integral 

e de consciência 

do que ainda é 

feito pela escola 

(o 

assistencialismo 

ainda se 

sobrepondo à 

educação). 

 

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora e orientadora, 2015. 

 

No retorno à Escola 1, foi possível perceber muitas mudanças, mas também 

muitos aspectos foram conservados nos discursos dos sujeitos. É importante destacar que a 

escola ainda não perdeu o seu cunho assistencialista, como é exemplificado na fala do 
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pedagógico 1. Mas a fala dos professores, com raras exceções, demonstra maturidade para 

perceber isso.  

 

Porque a gente tinha uma mente voltada para fazer algo para melhorar a vida de 

alguém, para retirar esse menino da rua, aí de repente quebra o ciclo, porque é isso 

que é cobrado, mas você quer trabalhar o senso crítico e você não consegue. Então 

assim, eu fico meio frustrada. Outro dia eu até desabafei com a assistente social olha 

eu estou me perdendo porque eu fiz faculdade para ajudar as pessoas a ser tornarem 

criticas e às vezes aqui eu me sinto uma babá. Eu vivo em conflito. (pedagógico 1 – 

Escola 1). 

 

Os membros da equipe pedagógica, de maneira geral, têm consolidado a ideia de 

que, mesmo com toda a demanda voltada para o assistencialismo, o trabalho na escola precisa 

ser voltado para a educação, visão anteriormente deturpada, pois o grupo se sentia na 

obrigação de cuidar dos alunos. Não que isso não aconteça mais na escola, mas é um ciclo 

que, hoje, o grupo quer romper. Mesmo que fora dos portões da escola, as pessoas ainda 

percebam a escola como a “tábua de salvação” para os problemas sociais, entretanto, é 

importante ressaltar que esse não é mais, ou apenas, o papel da escola. 

No último encontro realizado na Escola 1, foi proposta uma mediação, via 

pesquisadora, entre a escola e a Secretaria Municipal de Educação. Esses encontros 

aconteceram: os primeiros com a presença da pesquisadora e os outros apenas com a escola. 

No retorno, foi relatado como essas discussões provocaram mudanças não na estrutura física, 

que continua com as mesmas limitações apresentadas, mas em relação à organização dos 

tempos da escola. 

Outra conquista foi a nova grade curricular integrando disciplinas obrigatórias com 

as oficinas, a própria questão da garantia da carga horária do professor, nós somos 

hoje a única escola da rede que garante tempo de AC com qualidade para o 

professor, sem interferir na carga horária do aluno. (pedagógico 5 – Escola 1). 

 

Nós estamos vivenciando e sentindo essas mudanças e o aluno também. Hoje a 

gente vive outra realidade em no turno da manhã o aluno tem aula e oficina, então 

na cabeça dele ele não tem obrigação à tarde de chegar e apenas brincar, só fazer 

atividade recreativa. Hoje o aluno não bate o pé para participar do reforço, por 

exemplo, ficou uma coisa só. (pedagógico 6 – Escola 1). 

 

A Escola 1, junto à Secretaria, conseguiu organizar um horário, não mesclando 

todas as aulas e disciplinas, mas inserindo algumas oficinas no período da manhã, o que fez 

com que os alunos não tivessem apenas aula dentro da sala pela manhã e apenas oficinas à 

tarde. O quadro abaixo demonstra as atividades da escola depois das reuniões entre a escola e 

a Secretaria de Educação.  
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Quadro 21 – Horários da Escola 1 - 201533 - 1º ao 5º ano 

 

Horário/Dias Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h às 7h30min Café da manhã 

7h30min às 9h30min 

Currículo Regular e 

Atividades 

Complementares 

Português Português Filosofia Artes História 

Português Português Ed. Física Informática História 

9h30min às 9h50min Intervalo 

9h50min às 

11h50min 

Currículo Regular e 

Atividades 

Complementares 

Matemática Ciências Geografia Ed. Física Matemática 

Matemática Ciências Geografia Português Matemática 

11h50min às 

13h30min 

Horário de almoço 

13h30min às 

14h20min 

Atividades 

Complementares 

Informática Cultura Reforço - 

Português 

Reforço - 

Matemática 

Promoção 

à Saúde 

14h20min às 

15h10min 

Atividades 

Complementares 

Música Jogos Promoção à 

Saúde 

Inglês Artes 

15h10min às 

15h40min 

Intervalo 

15h40min às 

16h30min 

Atividades 

Complementares 

Reforço - 

Português 

Inglês Jogos Música Reforço - 

Matemática 

16h30min Término das aulas 

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora, 2015. 

 

Esse é o caminho para a junção e a integração do trabalho pedagógico na escola. 

A intenção é acabar com essa ruptura entre turno da manhã e turno da tarde, consolidando um 

                                                             
33 As aulas e oficinas pela manhã são dividas em 4 horários com duração de 1 hora cada.  À tarde as aulas e as 

oficinas são dividas em 3 horários de 50 minutos.  
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turno integral. Além disso, conseguiram garantir o horário de AC e o horário de permanência 

do aluno na escola, que não mais precisa ser dispensado para que o planejamento aconteça 

(em 2014 os alunos eram dispensados de quinze em quinze dias numa sexta-feira para 

realização da AC). 

Outras mudanças foram percebidas e relatadas pela equipe pedagógica, como o 

que relata a seguir. 

 

Nós conseguimos grandes conquistas: o professor 40h com a turma. Esse sentimento 

de pertencimento, o aluno consegue manter um vínculo, ter uma referência no 

professor. Essas conquistas foram frutos das discussões propostas no grupo da 

pesquisa e levadas ao órgão superior (pedagógico 5 – Escola 1). 

 

O horário do almoço hoje é acompanhado por alguns oficineiros, diminui a violência 

e a agressividade dos alunos (pedagógico 1 – Escola 1). 

 

O horário de entrada e saída também foi alterado. Hoje as crianças chegam às 7h 

para o café da manhã, que não existia antes e saem as 16h20min (pedagógico 6 – 

Escola1).  

 

Nós tivemos a oportunidade de mostrar para o Secretário de Educação que nós 

estávamos trabalhando aleatoriamente, soltas no espaço. Que qualquer um poderia 

chegar à escola, mandar e desmandar, mexer com os horários com as oficinas, sem 

ter uma documentação, assim verbalmente. Nós tivemos diversas mudanças que 

vieram de lá para cá, mas sem nada escrito e dessa vez não, foi tudo registrado, 

ainda não é documento oficial publicado, mas já foi registro (pedagógico 6 – Escola 

1). 

 

É interessante a compreensão que o grupo tem de onde partiram essas mudanças: 

das discussões que o grupo teve oportunidade de realizar. A pesquisa, nesse sentido, foi 

desencadeadora desses encontros, mas a ação só aconteceu porque os membros do grupo 

decidiram reivindicar e lutar por algo em que acreditavam. O grupo também parece mais 

seguro e fortalecido diante das dificuldades enfrentadas. “O grupo conseguiu se organizar 

para cobrar a partir da pesquisa. Tudo começou com as provocações emergidas nas discussões 

do grupo” (pedagógico 2 – Escola 1). 

A maturidade adquirida pelo grupo, nesse período, é explicitada nas falas sobre a 

concepção de educação integral e sobre o direito que os alunos têm a um espaço digno para 

estudar. E que a escola ainda não tem condição, de fato, de efetivar a educação integral, mas 

está definido e internalizado, na equipe pedagógica, com algumas exceções, qual é o ideal de 

escola que se deseja ver concretizada.  
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Não tem como separar educação integral de infraestrutura, como eu quero trabalhar, 

por exemplo, a inteligência corporal, os cuidados com o corpo se meu aluno não tem 

nem como escovar os dentes ou se abrigar da chuva. (pedagógico 5 – Escola 1). 

 

Para mim a educação integral precisa preparar o aluno para a vida em sociedade. 

Nós não estamos ainda nesse ponto, porque nós dependemos muito de espaço físico 

que culmina nessas dificuldades apontadas nos outros encontros, mas eu imagino e 

desejo uma escola onde a criança possa a ser formada no sentido integral. 

(pedagógico 6 – Escola 1). 

 

O que a gente faz na escola, não é o que o aluno tem de fato direito, mas nós não 

estamos nos omitindo apesar da estrutura não ajudar. (pedagógico 6 – Escola 1). 

 

Minha aluna certo dia assistiu um filme onde aparecia uma escola em tempo integral 

fora do Brasil, com aquela estrutura maravilhosa e perguntou para mim:  tia aquela 

escola do filme que é escola integral?” Eu fiquei muda sem ter o que responder. É o 

nosso sonho pensei (pedagógico 1 – Escola 1). 

 

Ainda existem falas, que tentam culpabilizar o aluno pelo seu sucesso ou seu 

fracasso escolar: “vocês estão aqui agora (na aula de reforço), mas se vocês se esforçarem 

vocês aprenderão rápido, vocês vão para a aula de educação física e ainda vão melhorar em 

sala de aula. (pedagógico 2 – escola 1). Mas, como apontado anteriormente, a escola é uma 

espaço de contradição e são justamente essas contradições que possibilitam um rompimento 

com a hegemonia estabelecida.  

Os desafios impostos à escola em tempo integral, para consolidar a educação 

integral, são muitos e não dependem apenas da vontade dos membros da comunidade escolar 

para serem resolvidos. No entanto, essa politização iniciada pelo grupo é um passo em direção 

à luta pela consolidação do direito à educação, na essência de seu significado. 

No retorno à Escola 2, foi possível perceber algumas mudanças no discurso de 

alguns sujeitos do grupo pedagógico. Hoje, para alguns, o interesse na adesão do Programa 

pelas escolas tem o foco muito maior na aquisição do recurso do que, necessariamente, na 

consolidação da escola em tempo integral: “a maioria das escolas que aderiram ao Mais 

Educação aderiram visando o recurso, porque é o que está mantendo muitas escolas. Mesmo 

que ele não faça a educação integral, é ele quem está sustentando a escola” (pedagógico 4 – 

Escola 2). Como as escolas estão com muitas necessidades e os recursos são escassos, o 

Programa se tornou uma possibilidade de reduzir as necessidades enfrentadas pelas escolas. 
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Quadro 22 -  Elaborado a partir do encontro com a equipe pedagógica, Escola 2 

 

Questões Problemas: Os discursos dos sujeitos e as práticas implementadas  

Quais as principais mudanças foram percebidas na organização da escola nos últimos seis meses (período posterior 

ao último encontro?) Quais as mudanças ainda almejadas pela escola? 

Diálogo Contradições Mediações Hegemonia Possíveis 

mudanças 

A maioria das escolas, 

que aderiram ao Mais 

Educação, aderiram 

visando o recurso, 

porque é o que está 

mantendo muitas escolas. 

 

As outras oficinas só 

existem para atrair o 

aluno, para animar o 

aluno. A oficina que tem 

o maior peso é o reforço, 

no nosso caso o reforço 

em Língua Portuguesa. 

 

 Então pega uma pessoa 

que gosta de criança e 

coloca para trabalhar 

algo tão importante se a 

proposta é educação 

integral, qual a diferença 

entre o aluno que vem no 

turno regular e no 

contraturno. Então por 

que não serem 

professores os 

responsáveis pelas 

oficinas e não monitores 

considerados voluntários. 

Um dos objetivos 

do Programa é 

induzir a educação 

integral, porém, na 

prática o Programa 

se furta. Os 

responsáveis pelas 

oficinas não são 

licenciados, são 

voluntários, que 

além de não terem a 

formação, também 

não são contratados 

para exercer as 

funções e recebem 

apenas uma ajuda 

de custo para 

transporte e 

alimentação. Além 

disso, o foco 

precisa ser 

ampliado, 

considerando não 

apenas como 

importante a aula 

de reforço, mas 

também outras 

atividades 

desenvolvidas. 

A escola precisa se 

organizar 

internamente para 

que as atividades 

realizadas tenham o 

mínimo de 

organização e 

acompanhamento 

possível. Para isso, é 

necessário que a 

direção compartilhe a 

responsabilidade da 

execução do 

Programa com os 

professores da escola, 

descentralizando essa 

função. 

Diminui a 

responsabilização 

do Estado, que 

repassa para a 

comunidade a 

função educativa. 

Nesse sentido, 

também 

desvaloriza o 

papel do 

professor, pois o 

acompanhamento 

das oficinas pode 

ser realizado por 

qualquer pessoa 

que tenha 

habilidades e 

afinidades na 

temática da 

oficina. 

Organização das 

oficinas através da 

elaboração de um 

projeto do 

Programa Mais 

Educação; 

Inclusão do 

Programa no PPP 

da escola; 

Elaboração de um 

roteiro para 

avaliação do 

desenvolvimento 

dos alunos; 

Estabelecimento 

de relações entre o 

turno regular e as 

atividades do 

Programa;  

Compartilhamento 

das decisões sobre 

as oficinas a serem 

realizadas com os 

alunos. 

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora e orientadora, 2015. 
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O foco da escola permanece no reforço escolar. Esse foi um dos motivos que 

incentivou a adesão ao Programa: “as outras oficinas só existem para atrair o aluno, para 

animar o aluno. A oficina que tem o maior peso é o reforço, no nosso caso o reforço em 

Língua Portuguesa. Então pega uma pessoa que gosta de criança e coloca para trabalhar algo 

tão importante” (pedagógico 2 – Escola 2). A ideia de educação ainda é centrada no conteúdo, 

no entanto, já é de comum acordo que, para realização do trabalho dentro da escola, essa 

ampliação do tempo que o aluno permanece na escola não pode ser realizada por monitores 

voluntários, mas sim por profissionais que tenham formação específica na área de atuação. 

Não se pode pensar em educação por meio da improvisação. 

 

Se a proposta é educação integral, qual a diferença entre o aluno que vem no turno 

regular e no contraturno. Então por que não serem professores os responsáveis pelas 

oficinas e não monitores considerados voluntários.  E olha que aqui a gente tem tido 

sorte, dois dos nossos monitores são formados na área em que atuam, música,  mas a 

gente sabe que é difícil encontrar bons monitores nas outras escolas e nem sempre 

os monitores que a gente consegue, atendem às necessidades, para trabalhar com 

criança precisa entender de criança, não basta gostar de criança. (pedagógico 1 – 

Escola 2).  

 

É como se o trabalho não fosse uma questão pedagógica. Então inclusive 

desvaloriza a nossa função. Porque em nenhuma profissão as pessoas aceitam que 

em um turno seja o profissional capacitado e no outro um voluntário. (pedagógico 6 

– Escola 2). 

 

Eu para estar na sala preciso da formação inicial, formação continuada, mas o 

monitor só precisa ter afinidade para trabalhar determinada oficina. (pedagógico 1 – 

Escola 2). 

  

O grupo entende que essa situação provocada pelo Programa, inclusive, 

desvaloriza o professor enquanto profissional. Colocando que em outras profissões não é 

comum serem convidados voluntários para atuar, mas, no intuito de descaracterizar a 

importância do professor dentro da escola, são colocados monitores para trabalhar com os 

alunos, como se gostar de criança fosse condição suficiente para exercer o trabalho 

pedagógico. 

Outros discursos continuam evidenciando a escola como possibilidade de 

redenção dos problemas sociais, ocupando inclusive o espaço da família, pois todo o processo 

de educação seria de responsabilidade única da escola. A residência familiar é vista apenas 

como espaço para dormir. 
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Eu acredito que realmente a escola em tempo integral seria a solução da educação 

para o Brasil, mas que escola é essa, é uma escola estruturada física, pedagógica e 

de outros profissionais, antes teria que adaptar esses prédios para que eles realmente 

possam receber essas crianças em tempo integral, mas é o tempo integral que a 

criança sai alimentada, vestida apenas para dormir em casa e retornar no dia 

seguinte. Eu acredito na escola que funciona, não nesse Programa bonito que está no 

papel. Eles criaram o Programa sem conhecer a realidade das escolas brasileiras. 

(pedagógico 1 – Escola 2). 

 

Apesar de todas as discussões propostas pela pesquisa no e pelo grupo – “você 

trouxe coisas que contribuiu muito, provocou, incomodou, tirou a gente da zona de conforto” 

(pedagógico 2 – Escola 2) –, não foi possível visualizar mudanças na organização do 

Programa ou na rotina da escola. A organização do Programa na escola ainda é muito 

centralizada na direção, que toma todas as decisões, e a participação dos professores ainda é 

muito limitada. Não foram pensadas estratégias para se produzir documentos de registro e 

compartilhamento dos acontecimentos. 

  

Nós não conseguimos nos organizar para discutir o Programa na escola, não nos 

organizamos para isso. (pedagógico 4 – Escola 2). 

 

Eu continuo não compreendendo direito o Programa, vejo os meninos sempre 

passando, fazendo as atividades, mas continuo sem saber, por exemplo, se tem 

alunos da minha turma participando. (pedagógico 3 – Escola 2). 

 

A gente não consegue sair da discussão. Só discute, mas não consegue colocar na 

prática. As coisas são amarradas. O Programa continua desvinculado do processo da 

escola, são coisas distintas. A gente continua sem envolvimento no processo. 

(pedagógico 3 – Escola 2). 

 

Existe uma frustração de alguns membros da equipe pedagógica, já que muitas 

discussões acabam se perdendo, por não serem concretizadas em ações. É importante destacar 

que essas ações referidas têm relação direta com ações que a escola precisa concretizar 

enquanto grupo. As decisões permanecem centralizadas e cada um permanece fazendo sua 

função. “[...] A educação como mediação tanto funciona, embora em graus diferentes, para 

afloração da consciência, como para impedi-la, tanto para difundir, como para desarticular” 

(CURY, 1987, p. 66). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação pública de qualidade consolidada, enquanto direito de todos, é o 

grande desafio do momento histórico em que vivemos. É desafiador, seja pela complexidade 

que envolve a temática, seja pela dimensão dos sujeitos a serem por ela alcançados. Nesse 

contexto, ressurge novamente, no debate político educacional, um tema que, no cenário 

nacional, não é novo, sem, no entanto, ser um tema que conseguiu se firmar dentro das 

políticas públicas e se efetivar em política de Estado e não mais de governo: a escola em 

tempo integral.  

Esse contexto histórico da escola em tempo integral é vivenciado, sob a 

perspectiva de escola redentora, como a instituição que tem condição de resolver todos os 

problemas da sociedade. Essa ampliação na função social da escola tem afastado essa 

instituição do seu aspecto pedagógico e tem feito com que os profissionais ali envolvidos se 

sintam ambíguos em relação à sua real função ou papel social. Acrescente-se que o conceito 

de escola em tempo integral, historicamente e hoje mais evidente, foi direcionado para as 

classes em vulnerabilidade social e não construído como direito à educação. 

Soma-se ainda, apesar da ampliação do tempo escolar caracterizar uma tendência 

na realidade brasileira, há uma ação de desresponsabilização do Estado pela escola pública, 

no processo de implantação das propostas de escola em tempo integral em andamento. As 

propostas estão inseridas em um contexto econômico de cortes no orçamento educacional, em 

que a restrição orçamentária é justificada, com o envolvimento de diferentes setores da 

sociedade civil para garantir a qualidade na educação, como as parcerias com as organizações 

não governamentais e o voluntariado.  

Logo, a comunidade e a escola se tornam responsáveis pela redenção dos 

problemas da sociedade e passam a assumir, cada vez mais, encargos dessa “nova” proposta 

de escola. As escolas em tempo integral com essa perspectiva têm se afastado do seu aspecto 

pedagógico, pois, na sua essência, a educação está associada ao assistencialismo, não 

conseguindo garantir o direito à educação.  

Além disso, as propostas de escolas em tempo integral dos governos federal, 

estadual e municipal implementadas, a partir dos anos de 2000, têm se caracterizado com a 

justificativa do risco social, ou seja, ampliar o tempo das crianças na escola evita problemas 

sociais futuros. Dessa maneira, são executadas, em área de baixa renda, periferias, onde o 

acesso a outros bens sociais são escassos. Essas propostas se embasam também com o 
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argumento de ajuda aos pais das crianças que não têm com quem deixar seus filhos. Em geral, 

as propostas têm a finalidade de concretização da qualidade da educação, que será obtida com 

a redução da evasão, da repetência escolar e da distorção idade série.  

Identificamos que as condições estruturais das escolas não confirmam o 

argumento para uma educação de qualidade, haja vista que são executadas em espaços 

improvisados, sem infraestrutura adequada nem para atender às crianças em tempo parcial. 

Nesse contexto, as escolas públicas brasileiras, em sua maioria, fizeram a adesão ao Programa 

Mais Educação visando, em grande parte, os recursos financeiros dispensados ao Programa. 

No município de Teixeira de Freitas/BA, essa adesão também foi efetivada por diversas 

escolas, com essa justificativa.  

Durante o tempo de permanência nas escolas pesquisadas ficou perceptível que 

existem limitações e possibilidades comuns e diferentes entre as duas experiências. Em 

termos de limitações, destacamos a infraestrutura das duas escolas. Observamos as condições 

inadequadas dessas instituições para a permanência dos estudantes em período parcial e 

integral. Adiciona-se ainda que há diferenciação em relação às limitações estruturais. A escola 

em tempo integral, proposta municipal, tem o seu espaço físico disponibilizado, mesmo com 

todos os problemas já mencionados neste trabalho, para o mesmo grupo de estudantes, 

durante todo o dia; ao contrário, na proposta federal, os estudantes que frequentam o Mais 

Educação precisam dividir o mesmo espaço com os alunos do turno regular. E, com o 

agravante, ocupa espaços improvisados e que, anteriormente eram destinados ao grupo de 

estudantes do turno, como por exemplo, a sala de informática. Dessa forma, as condições 

estruturais das duas escolas dificilmente cumprem aos seus objetivos de escola em tempo 

integral.  

Além da falta de estrutura física, também existe a falta de recursos pedagógicos e 

de um direcionamento a propostas pedagógicas consistentes que consubstanciem o trabalho 

em escola em tempo integral, no município. Em relação aos recursos pedagógicos, as escolas 

carecem de material para realização das oficinas, das atividades direcionadas para o público 

específico e, portanto, reorganizam os trabalhos a partir do material disponível, e não a partir 

da realidade e necessidades dos estudantes. Quanto à proposta pedagógica, analisamos 

algumas questões: o PPP da escola em tempo integral do município encontra-se em fase de 

conclusão. Nesse sentido, ao procurarmos a partir de qual documento ou diretriz a escola 

encaminha seu trabalho, verificamos que a escola segue a Proposta Pedagógica do Núcleo de 

Apoio Pedagógico dos Anos Iniciais/NAPE 1° ao 5° destinado às escolas regulares em tempo 
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parcial, pois não existe uma proposta direcionada pela Secretaria para as escolas em tempo 

integral. Ainda, na escola que atende o Mais Educação, o PPP não contempla o Programa e 

não existe um projeto elaborado que direcione as atividades do Programa na escola. 

Observamos também a ausência de tempo da equipe de professores para discutir e 

propor soluções para as demandas relacionadas à escola em tempo integral, a exemplo, a 

elaboração do PPP e/ou reelaboração do PPP para inclusão do Programa Mais Educação, 

como mencionamos anteriormente. Verificamos que essa ausência é justificada também pela 

forma como a carga horária dos professores da educação básica é disposta. Os professores 

têm em sua maioria carga horária de 40 horas semanais, distribuídas nos dois turnos, em sala 

de aula, tendo em média 4 horas de Atividades Complementares, o que inviabiliza a discussão 

e, consequentemente, o amadurecimento necessário de uma concepção de educação que a 

escola quer consolidar. Vale ressaltar que essa realidade é observada também em outras redes 

de ensino.  

Outra limitação verificada foi o foco de trabalho das duas escolas. Elas organizam 

as atividades, em sua maior parte, para o conteúdo. As oficinas de artes, pintura, capoeira, 

música são consideradas como secundárias dentro do processo educativo. O estudo empírico 

nos mostrou que o aproveitamento da ampliação de tempo tem sido realizado por meio de 

inserção de mais conteúdos. A escola tem sido pensada, quase que exclusivamente, no aspecto 

cognitivo (muitas vezes sem materializar-se também) do estudante, considerando muito pouco 

os aspectos artísticos, afetivos, emocionais, e outros que visam a formação plena do sujeito. 

Vale ressaltar também que os estudantes cobram essa diversificação de atividades, mas os 

órgãos responsáveis não têm tido essa mesma sensibilidade. 

Dentre as possibilidades, analisamos na escola 1 – experiência local, que os 

professores têm uma proximidade com a discussão sobre a escola em tempo integral, apesar 

das contradições nos discursos e nas práticas. Os professores permanecem em atividade na 

própria escola, o que viabiliza o conhecimento sobre a realidade da unidade e também dos 

estudantes. Para os professores desta instituição, permanecer na mesma escola e acompanhar 

toda trajetória do aluno nos dois turnos possibilita uma melhor intervenção no trabalho 

pedagógico a ser desenvolvido com vista a formação integral do sujeito, o que na proposta de 

contraturno, dificilmente poderá ser pensado. Vale ressaltar que a organização da escola foi 

modificada em diferentes momentos pela Secretaria, e notamos ao final da nossa pesquisa, 

nova reconfiguração das atividades na escola, quando o acompanhamento do professor ao 

mesmo grupo nos dois turnos foi desfeito.     
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Apesar de tantos entraves e dificuldades, é interessante perceber como alguns 

profissionais das instituições pesquisadas têm amadurecido em relação à concepção de 

educação que desejam ver concretizada. Suas ações, mesmo que tímidas, avançam no sentido 

de promover mudanças na organização dos tempos e dos espaços da escola, a fim de 

realmente proporcionar uma educação integral. Não estamos dizendo que os interesses 

buscados por esses educadores são os ideais, pois, muitas vezes, seus argumentos são 

cercados de contradição, mas o que destacamos é a não aceitação passiva de tudo por parte 

desses sujeitos.  

Nesse movimento, as contradições se tornam emergentes, obrigando os sujeitos 

envolvidos a analisar, de fato, as ideias contraditórias e avaliá-las. Ao estabelecer as 

contradições através dos conflitos, o grupo envolvido busca a superação dessas contradições, 

procurando derrubar a velha ordem estabelecida, para constituir uma outra, de interesse da 

maioria. A contradição torna-se, assim, importante no processo de entendimento da realidade 

e da atividade humana.   

A superação da contradição, portanto, se faz no entendimento do movimento da 

própria contradição, buscando-se por meio da mediação, a compreensão da produção da 

hegemonia numa determinada estrutura social. As mediações produzidas nas práticas sociais, 

pela classe dominante, visam garantir a coesão social e possibilitam a ampliação da 

acumulação do capital e a exploração da força de trabalho. As classes subalternas produzem 

as suas mediações, tentando irromper essa ordem vigente estabelecida. A educação é 

necessária ao processo de persuasão, justificação e legitimação da hegemonia, tornando-se um 

momento mediador, numa relação de teoria e prática. Para Gramsci (2006), a substituição de 

uma força hegemônica por outra não é um processo exclusivamente econômico, mas 

principalmente político e cultural. Dessa forma,  

 

a mediação (categoria não-reificável), assim entendida, não precisa ser apenas e 

necessariamente reprodutora da estruturação ideológica reinante. Pode ser uma 

mediação crítica, pois a legitimação que a ideologia dominante busca nas mediações 

(e por ela se difunde) não é explicável de modo mais abrangente sem as 

contradições existentes no movimento da sociedade (CURY, 1979, p. 44).  

 

Isso quer dizer que a mediação crítica visa superar a visão de reprodução de uma 

ideologia, que dissimule as contradições e as formas de dominação. A educação, na medida 

em que assume um mundo longe da mistificação, conduz a ação para a transformação social. 

Nesse sentido, a educação ajuda a elaborar uma concepção de mundo, de saber anunciador de 
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novas possibilidades de relações sociais. Por isso a importância da hegemonia na educação. E, 

ela é uma estratégia política. 

 

[...] Na escola atual, graças à crise profunda da tradição cultural e da concepção da 

vida e do homem, verifica-se um processo de progressiva degenerescência: as 

escolas de tipo profissional, isto é, preocupadas em satisfazer interesses práticos 

imediatos, toma a frente da escola formativa, imediatamente desinteressada. O 

aspecto mais paradoxal reside em que este novo tipo de escola aparece e é louvada 

como democrática, quando, na realidade, não só é destinada a perpetuar as 

diferenças sociais, como ainda cristalizá-las em formas chinesas (GRAMSCI, 1979, 

p. 136). 

 

A escola, dentro dessas características, desenvolve a função de reprodução da 

hegemonia dominante, que necessita responder demandas dos interesses particulares. Mantém 

aparência de escola democrática, onde todos têm possibilidades iguais de acesso.  

Nesse espaço de reprodução/manutenção de projetos de sociedade, portanto, de 

educação, adota-se uma falsa aparência de que o direito à educação, bem como sua qualidade, 

está sendo ofertado na escola pública brasileira. Essa oferta, promovida pelo projeto 

hegemônico, luta pela permanência de uma escola que instrua o trabalhador e o faça acreditar 

que apenas a aquisição de conhecimentos para a execução de uma determinada função no 

mercado de trabalho seja suficiente para a vida social, sem que o mesmo entenda que o saber 

extrapola a linearidade e a organização social do trabalho. 

As experiências das duas escolas têm demonstrado que existem, sim, o interesse e 

a luta por parte de quem está na escola em consolidar uma escola em tempo integral com 

qualidade. No entanto, esse desafio ainda está distante, tendo em vista que as propostas de 

escola em tempo integral estão focalizadas nos aspectos quantitativos, como, por exemplo, 

correção idade ano.  

Contrário a isso, também é possível perceber a reprodução dos discursos 

hegemônicos que, muitas vezes, a escola toma como seu, internalizando e multiplicando as 

ideologias da classe dominante, quando, por exemplo, reforça o sucesso ou fracasso do aluno 

como inerente a ele e não à condição social em que ele está inserido, em um contexto escolar 

cercado de improvisos. 

Há uma cobrança dos estudantes em relação à participação nas decisões que 

afetam diretamente suas vidas dentro das escolas. Essas colocações demonstram que esses 

estudantes só precisam de oportunidades, para se tornarem partícipes das decisões sobre a 
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escola que se quer. Em contrapartida, também encontramos estudantes que reproduzem o 

discurso hegemônico da culpabilização, reforçado muitas vezes pela escola e por seus pais. 

Cabe ainda ressaltar que os pais ou responsáveis apresentam uma passividade 

diante das situações apresentadas, de aceitação de tudo o que acontece dentro dos muros das 

escolas, como positivo e importante para seus filhos. Imputando aos filhos os fracassos e os 

sucessos, como se fossem exclusivamente responsabilidade individual e não do contexto 

social instituído. Essa situação demonstra como a classe dominante constrói a coesão social, e 

produz uma ideologia que é apropriada pela classe trabalhadora como sua.  

O processo de luta pela qualidade na educação é longo, mas é necessário que 

iniciemos essas discussões dentro dos espaços em que estamos inseridos, para que essa luta 

possa ganhar corpo e se estabelecer enquanto direito de todos. É fundamental destacar que a 

iniciativa de implantação de escolas em tempo integral no município de Teixeira de Freitas é 

um avanço do ponto de vista do interesse em ampliar o tempo de permanência dos estudantes 

em experiências de ensino-aprendizagem. No entanto, é basilar discutir sob que condições 

essa ampliação está sendo realizada.  

Desse modo, faz-se necessário um amplo processo de discussão dos envolvidos 

nessas experiências com os órgãos públicos e toda comunidade para elaborar um projeto34 de 

escola em tempo integral que leve em consideração os aspectos financeiros, estrutura física, 

pedagógica e corpo docente qualificado, para que a partir dessas ponderações, se possa 

concretizar a escola em tempo integral, embasada numa concepção de formação integral do 

indivíduo.   

Não tenho como concluir essa pesquisa sem destacar o processo de maturação e 

transformação provocadas em mim durante o desenvolvimento deste trabalho. O desejo de 

realizar a pesquisa partiu do meu inconformismo e minha vontade em ajudar a pensar a ideia 

da escola em tempo integral no município, quando vi a realidade em que a escola estava 

inserida. Senti-me na obrigação de estudar para compreender e ajudar a intervir nesse 

processo, que estava sendo desencadeado dentro da instituição, proposta do município. Nesse 

contexto, também me instigou compreender a construção do tempo integral nas escolas 

contempladas com o Programa Mais Educação. Interessava-me saber se, nas duas instituições, 

                                                             
34 A partir das discussões durante a realização da pesquisa, diversas informações e dados surgiram e estimularam 

à elaboração de um relatório técnico a ser entregue à Secretaria de Educação do município de Teixeira de 

Freitas, o que pode ser subsídio para se elaborar o projeto de escola em tempo integral.   
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pensadas por órgãos diferentes, a consolidação da experiência estava acontecendo da mesma 

maneira.  

E hoje, com todo o processo de transformação vivido por mim em parceria com o 

grupo de pesquisa e com minha orientadora, superei a concepção, de escola em tempo integral 

e de educação integral, enquanto possibilidade redentora, para resolver tantos problemas 

sociais como educacionais. A pesquisa-ação me proporcionou a construção de uma nova 

concepção e um novo entendimento, direcionando o meu olhar para o que de fato deve ser 

educação integral, com vistas à formação do sujeito consciente, político, histórico, formado 

em todas as suas dimensões, com condições de exercer, na sociedade, na visão gramsciana, 

tanto a função de dirigente quanto de dirigido. 
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7 ANEXOS  

 

ANEXO 1  

 

Estudo Errado 

Gabriel O Pensador 

 

Eu tô aqui Pra quê? 

Será que é pra aprender? 

Ou será que é pra sentar, me acomodar e obedecer? 

Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater 

Sem recreio de saco cheio porque eu não fiz o dever 

A professora já tá de marcação porque sempre me pega 

Disfarçando espiando colando as prova dos colegas 

E ela esfrega na minha cara um zero bem redondo 

E quando chega o boletim lá em casa eu me escondo 

Eu quero jogar botão, vídeo-game, bola de gude 

Mas meus pais só querem que eu "vá pra aula!" e "estude!" 

Então dessa vez eu vou estudar até decorar cumpádi 

Pra me dar bem e minha mãe deixar ficar acordado até mais tarde 

Ou quem sabe aumentar minha mesada 

Pra eu comprar mais revistinha (do Cascão?) 

Não. De mulher pelada 

A diversão é limitada e o meu pai não tem tempo pra nada 

E a entrada no cinema é censurada (vai pra casa pirralhada!) 

A rua é perigosa então eu vejo televisão 

(Tá lá mais um corpo estendido no chão) 

Na hora do jornal eu desligo porque eu nem sei nem o que é inflação 

- Ué não te ensinaram? 

- Não. A maioria das matérias que eles dão eu acho inútil 

Em vão, pouco interessantes, eu fico pu.. 

Tô cansado de estudar, de madrugar, que sacrilégio 

(Vai pro colégio!!) 

http://www.vagalume.com.br/gabriel-pensador/
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Então eu fui relendo tudo até a prova começar 

Voltei louco pra contar: 

 

Manhê! Tirei um dez na prova 

Me dei bem tirei um cem e eu quero ver quem me reprova 

Decorei toda lição 

Não errei nenhuma questão 

Não aprendi nada de bom 

Mas tirei dez (boa filhão!) 

 

Quase tudo que aprendi, amanhã eu já esqueci 

Decorei, copiei, memorizei, mas não entendi 

Quase tudo que aprendi, amanhã eu já esqueci 

Decorei, copiei, memorizei, mas não entendi 

Decoreba: esse é o método de ensino 

Eles me tratam como ameba e assim eu não raciocino 

Não aprendo as causas e consequências só decoro os fatos 

Desse jeito até história fica chato 

Mas os velhos me disseram que o "porque" é o segredo 

Então quando eu num entendo nada, eu levanto o dedo 

Porque eu quero usar a mente pra ficar inteligente 

Eu sei que ainda num sou gente grande, mas eu já sou gente 

E sei que o estudo é uma coisa boa 

O problema é que sem motivação a gente enjoa 

O sistema bota um monte de abobrinha no programa 

Mas pra aprender a ser um ignorante (...) 

Ah, um ignorante, por mim eu nem saía da minha cama (Ah, deixa eu dormir) 

Eu gosto dos professores e eu preciso de um mestre 

Mas eu prefiro que eles me ensinem alguma coisa que preste 

- O que é corrupção? Pra que serve um deputado? 

Não me diga que o Brasil foi descoberto por acaso! 

Ou que a minhoca é hermafrodita 

Ou sobre a tênia solitária. 
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Não me faça decorar as capitanias hereditárias!! (...) 

Vamos fugir dessa jaula! 

"Hoje eu tô feliz" (matou o presidente?) 

Não. A aula 

Matei a aula porque num dava 

Eu não agüentava mais 

E fui escutar o Pensador escondido dos meus pais 

Mas se eles fossem da minha idade eles entenderiam 

(Esse num é o valor que um aluno merecia!) 

Íííh... Sujô (Hein?) 

O inspetor! 

(Acabou a farra, já pra sala do coordenador!) 

Achei que ia ser suspenso mas era só pra conversar 

E me disseram que a escola era meu segundo lar 

E é verdade, eu aprendo muita coisa realmente 

Faço amigos, conheço gente, mas não quero estudar pra sempre! 

Então eu vou passar de ano 

Não tenho outra saída 

Mas o ideal é que a escola me prepare pra vida 

Discutindo e ensinando os problemas atuais 

E não me dando as mesmas aulas que eles deram pros meus pais 

Com matérias das quais eles não lembram mais nada 

E quando eu tiro dez é sempre a mesma palhaçada 

 

Manhê! Tirei um dez na prova 

Me dei bem tirei um cem e eu quero ver quem me reprova 

Decorei toda lição 

Não errei nenhuma questão 

Não aprendi nada de bom 

Mas tirei dez (boa filhão!) 

 

Encarem as crianças com mais seriedade 

Pois na escola é onde formamos nossa personalidade 
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Vocês tratam a educação como um negócio onde a ganância a exploração e a indiferença são 

sócios 

Quem devia lucrar só é prejudicado 

Assim cês vão criar uma geração de revoltados 

Tá tudo errado e eu já tou de saco cheio 

Agora me dá minha bola e deixa eu ir embora pro recreio. 

 

Fonte: http://www.vagalume.com.br/gabriel-pensador/estudo-errado.html#ixzz3gq2AkiR7 Acesso em 04 de 

setembro de 2014. 

http://www.vagalume.com.br/gabriel-pensador/estudo-errado.html#ixzz3gq2AkiR7
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ANEXO 2 

 

 

Foto do Chinês Fuyang Zhou - Revista Fotografe Melhor. Ano 18, nº 212, maio 2014. 
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ANEXO 3 

 

Foto da alemã Hannelore Scheider – Revista Fotografe Melhor. Ano 18, nº 212, maio 2014. 
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ANEXO 4  

 

Imagens retiradas da internet 
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ANEXO 5 

 

Imagens retiradas da internet 
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ANEXO 6 

 

Imagens retiradas da internet 
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ANEXO 7 

 

Imagens retiradas da internet 
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ANEXO 8 

 

Imagens retiradas da internet 
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ANEXO 9 

 

Imagens retiradas da internet 
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ANEXO 10 

 

Imagens retiradas da internet 
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ANEXO 11 

 

Imagens retiradas da internet 
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ANEXO 12 

 

Imagens retiradas da internet 
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ANEXO 13 

 

Imagens retiradas da internet 
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ANEXO 14 

 

Imagens retiradas da internet 
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ANEXO 15 

 

Imagens retiradas da internet 
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ANEXO 16 

 

Tabela 1 - Recursos disponíveis na escola. Ensino fundamental – rede pública – número de escolas e matrículas 

por região, segundo os recursos disponíveis na escola – Brasil – 2013. 

 

 
 

Fonte: MEC/INEP/Deed/Censo Escolar 2013 
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ANEXO 17 

 

Roteiros de orientação dos encontros 

 

As perguntadas do roteiro foram questões norteadoras. A partir de algumas perguntas outras 

foram sendo desencadeadas e novos questionamentos foram surgindo. 

 

Primeiro encontro início de setembro - Apresentação do projeto de pesquisa utilizando 

slides. 

 

Roteiro para o segundo encontro – mês de setembro 2014 

Iniciar a discussão com uma breve retrospectiva sobre o direito à educação na legislação 

brasileira. A partir da visualização de duas fotografias duas imagens contendo realidades bem 

distintas sobre espaços de aprendizagem (uma das imagens com uma escola em condição 

completamente precária e outra com uma criança cercada de telas de computador interagindo 

com os mesmos) e a música “Estudo errado”. 

1. Solicitar ao grupo que observem as fotografias e diga se as duas imagens refletem um 

processo de educação igual para os sujeitos?  

2. O direito à educação e se é garantido para todos da mesma forma?  Todos têm acesso à 

mesma educação?  

3. Em qual dessas imagens a educação no Brasil mais se aproxima? Por quê? 

4. O que é direito à educação para vocês? Como ele se consolida nas escolas? 

5. Quais os fatores intra e extraescolares impedem ou dificultam a consolidação do 

direito à educação? 

6. O que motivou a escola a aderir ao Programa Mais Educação? (Escola 2) 

7. Quais os critérios de escolham para que os alunos participem do Programa? Esses 

critérios são definidos coletivamente? (Escola 2) 

8. A escola criação da escola é recente, como os alunos foram selecionados para estudar 

aqui? 

9. Como o trabalho é realizado em relação à ampliação do tempo de permanência do 

aluno na escola? 

10. O tempo integral da escola tem como foco principal o assistencialismo ou a educação? 
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Utilizar a música Estudo Errado de Gabriel O Pensador para desencadear as discussões sobre 

a que educação os alunos estão tendo direito e acesso nas escolas. 

11. Sobre o que fala a música? 

12. Qual é o principal questionamento que o aluno faz? 

13. Qual a concepção de educação que essa escola tem? 

14. Qual é o principal anseio desse aluno que aparece na música? 

15. O que se destaca como importante na versão que esse aluno faz da escola? 

16. O que ele espera que a escola faça por ele? 

Para os pais, antes de propor as imagens, incentivar o diálogo a partir da realidade que eles 

vivenciaram em relação à escola no tempo em que estudaram, se tiveram acesso ou não 

traçando um paralelo com a escola de hoje e o direito a educação. A partir daí, utilizar as 

perguntas acima com palavras mais acessíveis.  

Na escola com o Programa Mais Educação também foram utilizados trechos do documento 

norteador do Programa para desencadear algumas discussões. 

 

Roteiro para o terceiro encontro – mês de outubro 2014 

Início da discussão sobre os espaços destinados a escola em tempo integral e como esses 

espaços influenciam o desenvolvimento dos alunos. A discussão foi provocada a partir de 

diferentes fotografias com espaços escolares diversificados, com estruturas físicas adequadas, 

estruturas inadequadas e espaços alternativos de construção do conhecimento. Também foram 

utilizados os dados do Censo 2013 sobre a diferença na estrutura física e nos recursos 

disponibilizados para as escolas a depender da região do país em que a escola está localizada. 

As fotografias e os foram utilizados para desencadear a discussão nos grupos das duas 

escolas. 

Observem atentamente as fotografias: 

1. Escolha uma das fotografias que você mais gostou e comente por quê? 

2. Dessas fotografias qual se parece mais com essa escola? Por quê? 

3. Qual é a fotografia menos parecida? 

4. Se você pudesse escolher uma dessas situações descritas na imagem para ter aqui na 

escola, qual você escolheria? Qual você não queria que tivesse aqui na escola? 

5. Você acha que todas as escolas públicas no Brasil são iguais? Por quê? 

6. Todos os alunos das escolas públicas têm direito a espaços iguais ou as escolas são 

diferentes? 
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7. A infraestrutura do espaço é importante para o desenvolvimento do aluno? 

8. A partir da tabela apresentada, o que vocês pensam sobre os recursos disponibilizados 

para as escolas públicas? Todas as escolas públicas têm acesso aos mesmos recursos? 

9. Por que existe essa diferença na distribuição dos recursos? 

10. Qual é principal foco da escola hoje? 

11. Existe banheiro adequado para banho e escovação dos alunos? 

12. Existem espaços para a realização de atividades físicas? 

13. Onde são realizadas as oficinas? 

 

Roteiro para quarto encontro – mês novembro 2014 

1. Vocês disseram anteriormente que a escola passou por três momentos distintos. 

Expliquem como era a escola a partir de cada um desses momentos e escolha em qual 

deles os alunos conseguiram ter mais participação e envolvimento no cotidiano da 

escola. 

2. Como a carga horária da escola é organizada? 

3. Quais das atividades oferecidas para escola os alunos gostam mais? 

4. Qual das atividades oferecidas a escola prioriza? 

5. Quais as atividades que os alunos gostariam que fossem retiradas ou diminuídas 

dentro da organização da escola? 

6. Como é dividido o dia letivo? Como as oficinas são organizadas? 

7. Os alunos podem escolher em qual das oficinas querem se inscrever? 

8. A rotina da escola privilegia a formação completa dos alunos? 

 

Roteiro para quinto encontro – mês de junho 2015 

As discussões partiram de algumas falas dos próprios sujeitos participantes da pesquisa nos 

encontros anteriores. Após lerem aos comentários, as falas poderiam ser validadas ou não 

pelos sujeitos. A partir dessas falas é que foram desencadeadas as discussões e as 

intervenções. 
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ANEXO 18 – Horário das aulas  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS 

ESTADO DA BAHIA 

Secretaria de Educação e Cultura 

Núcleo de Apoio Pedagógico dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

 

 

HORÁRIO DAS AULAS – 1º AO 5º ANO 

 

1º AO 3º ANO 

2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

L. Portuguesa L. Portuguesa L. Portuguesa L. Portuguesa Geografia 

L. Portuguesa L. Portuguesa L. Portuguesa L. Portuguesa Matemática 

Matemática Ciências Matemática Ciências Matemática 

Matemática Ciências Matemática História L. Portuguesa 

OBS.: 

L. Portuguesa – 360 horas (09 aulas semanais) 

Matemática – 240 horas (06 aulas semanais) 

Ciências – 120 horas (03 aulas semanais) 

História – 40 horas (01 aula semanal) 

Geografia – 40 horas (01 aula semanal) 

 

4º E 5º ANO 

2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

L. Portuguesa L. Portuguesa Matemática Matemática História 

L. Portuguesa L. Portuguesa Matemática L. Portuguesa História 

Matemática Ciências L. Portuguesa Geografia L. Portuguesa 

Matemática Ciências L. Portuguesa Geografia Matemática 

OBS.: 

L. Portuguesa – 320 horas (08 aulas semanais) 

Matemática – 240 horas (06 aulas semanais) 

Ciências – 80 horas (02 aulas semanais) 

História aula 80 horas (02 aulas semanais) 

Geografia – 80 horas (02 aulas semanais) 
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ANEXOS 1935 

Fotografias - Escola 1 

 
Área externa 

 

 
                                                             
35 As fotografias foram feitas no final do primeiro semestre de 2015, já no final da pesquisa. A escola havia 

sofrida uma pequena reforma e ganhado nova pintura. 
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Área externa 

 

 
Área externa 

 

 

 

 
Guarita  
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Bebedouro  

 

 

 
1º corredor para acesso as salas de aula 
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1º corredor para acesso as salas de aula 
 

 
Sala de aula 
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Sala de aula 

 

 

 
Campo de futebol 
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Refeitório e auditório 

 

 

 
Cozinha  
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Cozinha  

 

 
Dispensa  
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Escada de acesso da cozinha para o refeitório/auditório  

 

 
Banheiros  
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Banheiros  

 

 
Banheiros  
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Sala dos professores  

 

 
Sala de informática 
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Secretaria 

 

 

 
Sala da direção e coordenação  
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ANEXO 20 

Fotografias – Escola 2 

 

Pátio interno  

 

 

Sala de aula 
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Sala de aula 

 

Banheiros  
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Banheiros  

 

Tenda usada na implantação Programa Mais Educação 
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Secretaria/Direção  

 

 

Área externa  
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Cozinha  

 

 

cozinha 
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Biblioteca/sala dos professores 

 

 

Sala dos professores/biblioteca 
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Laboratório de informática  

 

 

Sala de aula – prédio alugado 
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Sala de aula – prédio alugado 

 

 

Espaço externo – prédio alugado 


