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E que as crianças cantem livres sobre os muros, e 
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não dormiu e preparou o amanhecer... (TAIGUARA) 
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RESUMO 
 
 
SANCHES, Ana Lucia. Programa Diadema Mais Educação: uma experiência de 
Educação Integral e Proteção Integral. Tese de Doutorado. Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Educação: Currículo. Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP). São Paulo: 2017, 167f. 
 
A tese descreve a interconexão entre Educação Integral e Proteção Integral, 
percorrendo os sentidos do termo Integral a partir da visão freireana e do marco 
legal de políticas da Infância, especialmente o ECA. O lócus da pesquisa é a cidade 
de Diadema, reconhecida por sua longa tradição de participação social e por seu 
cenário social, caracterizada por alta densidade demográfica e ocupação 
desordenada do solo. O objeto da pesquisa é o Programa Diadema Mais Educação, 
de Educação Integral, desenvolvido entre 2009 e 2012, com base no Programa 
Federal Mais Educação, e lapidado pela prefeitura que congregou consensos 
políticos e proporcionou uma arquitetura política para integrar diferentes sujeitos na 
esfera de gestão estratégica e na gestão operacional, baseado na participação 
social e na ocupação dos territórios cidade. O objetivo geral da pesquisa é analisar a 
experiência do Programa Diadema Mais Educação, entre os anos 2009 e 2012, na 
relação da Educação Integral e Proteção Integral; os objetivos específicos são: 
estabelecer relação entre as dimensões de Integral no Currículo, a partir da leitura 
freireana; analisar a relação do conceito de Integral nas dimensões da Proteção 
Integral; identificar na experiência de Diadema, entre os anos 2009 e 2012, as 
múltiplas dimensões da Educação Integral na implementação de um Programa de 
Educação Integral em Tempo Integral. A natureza da pesquisa é qualitativa, 
realizada a partir de levantamento bibliográfico nas áreas de Educação e Currículo, 
Serviço Social e Ciências Sociais, e da pesquisa documental nos arquivos públicos 
da Secretaria Municipal e, especialmente, no documento “A integração da escola 
com a cidade pelos caminhos da educação integral”, do qual foram extraídos os 
depoimentos das diretoras escolares, das articuladoras, das agentes de Educação 
Comunitária, dos familiares e das entidades parceiras. A tese está organizada e 
dividida em três seções, nas quais são apresentados, a partir da matriz freireana, os 
conceitos de Educação Integral e Proteção Integral, revelando a importância da 
ampliação do tempo para a Infância das periferias; a importância dos governos Lula 
e Dilma para inclusão da pauta da Educação Integral; a organização do Programa 
Diadema Mais Educação, sua estrutura de gestão, seu desenho curricular e de 
formação, rotina, territórios e sujeitos do Programa; e a análise dos depoimentos dos 
sujeitos da Educação Integral em Diadema e os seus reflexos na efetiva intersecção 
entre Proteção Integral e Educação Integral. Como desmembramento desta ação, a 
garantia de um Currículo que efetive os direitos das Crianças, presente no marco 
legal. A pesquisa revela que a experiência de Diadema reflete os avanços de uma 
política pública para Infância, e aponta um novo formato da Escola, reconhecido a 
partir do processo formativo e corrobora com o justo viver das Crianças da periferia, 
que compõem o acesso aos bens sociais e aos conhecimentos locais.  
Palavras-chave: Educação Integral; Proteção Integral; Gestão Pública.  
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ABSTRACT 

 
SANCHES, Ana Lucia. Diadema More Education Program: an experience of 
Integral Education and Integral Protection. Doctoral thesis. Program of Post-
Graduate Studies in Education: Curriculum. Pontifical Catholic University of São 
Paulo (PUC-SP). Sao Paulo, 2017, 167f. 
 
The thesis describes the interconnection between integral education and social 
protection, traversing the meanings of the Integral term, based on the Freirean view 
and the legal framework of childhood policies, especially the ECA. The locus of the 
research is the city of Diadema, recognized for its long tradition of social participation 
and its social scene, characterized by high demographic density and disordered 
occupation of the soil. The objective of the research is Diadema’s More Education 
Program, an Integral Education program developed between 2009 and 2012, based 
on the federal program More Education and faceted by the city council that brought 
together political consensus, and provided a political architecture that integrated 
different subjects in the sphere of strategic management and operational 
management, based on social participation and occupation of city territories. The 
general objective of the research is: To analyze the experience of the Diadema More 
Education Program between 2009 and 2012, in the relation of full-time education and 
social protection, and the specific objectives are: To establish a relation between 
dimensions of Integral in the curriculum, from the Freirean reading; To analyze the 
relation of the Integral concept to the dimensions of social protection; Identify in the 
experience of Diadema, between 2009 and 2012, the multiple dimensions of Integral 
Education the implementation of a program of Integral Education in Full-Time. The 
nature of the research is qualitative, based on a bibliographical survey in the areas of 
Education and Curriculum, Social Service and Social Sciences and documentary 
research in the public documents of the Municipal Secretary and especially in the 
document "The integration of the school with the city by the ways of integral 
education" where are collected the testimonies of school directors, of coordinating 
bodies, the community education officers, family members and partner organizations. 
The thesis is divided into three sections, in which it is presented from the Freirean 
matrix, the concepts of Integral Education and social Protection, revealing the 
importance of the expansion of time for the childhood of the peripheries; the 
importance of the Lula and Dilma governments to include the Integral education 
agenda, the organization of the Diadema More Education Program, its management 
structure, curriculum design and training, routine, territories and subjects of the 
Program, and the analysis of the testimonies of the subjects of Integral Education in 
Diadema, and its reflexes in the effective intersection between Social Protection and 
Integral Education, and, as a dismemberment of this action, the guarantee of a 
curriculum that makes effective the rights of children, present in the legal framework. 
The research reveals that the experience of Diadema reflects the advances of a 
public policy for childhood, and points to a new format of the school, recognized from 
the formative process and corroborates with the fair living of the children of the 
periphery, which composes access to social goods and local knowledge. 
Keywords:  Integral Education, Social Protection, Social Government 
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INTRODUÇÃO 
 
 
  

A temática da Educação Integral neste estudo se estrutura a partir da 

discussão da Proteção Integral como conceito universal ao pleno direito da Criança. 

Compreendem-se como Proteção Integral as mais amplas possibilidades de 

formação, em que a Escola tem lugar estratégico, especialmente na Educação 

Integral, como campo diverso de atuação que engloba diferentes ações relacionadas 

à ampliação de tempo escolar, e como forma efetiva de garantia de direitos. 

A pesquisa nasce da trajetória da pesquisadora em duas frentes: como 

militante da Educação e de movimentos sociais e de outra ordem, como gestora de 

políticas de Educação, na coordenação de processos educacionais.  

A passagem da pesquisadora como parte da coordenação da Educação 

Integral no município de Diadema, entre os anos 2009 e 2012, oportuniza vivências 

e reflexões acerca das condições da infância das periferias, identificando o papel do 

Estado e dos governos como indutores de políticas cidadãs, especificamente da 

Educação Integral.  

A tese caminha a partir dos argumentos que norteiam a Educação Integral em 

sua relação com a Proteção Integral, e se organiza em três seções problematizando 

o caso de Diadema como lócus estratégico de discussão da Educação Integral e 

Proteção Integral.  

A escolha considera a limitação geográfica da cidade, que é a segunda maior 

densidade demográfica do país, com 12.574 pessoas por km², de maioria negra e 

com histórico de ocupação desordenada do solo, materializado no final do século XX 

em urbanização de favelas. Esse foi o contexto de gestão pública de esquerda, em 

que desde o ano de 1982, com a ascensão do Partido dos Trabalhadores, percorreu 

trinta anos de administrações populares democráticas, marcadas pela participação 

social. 

A delimitação do objeto leva à escolha do Programa Diadema Mais Educação, 

que é um programa de Educação Integral, baseado no programa federal Mais 

Educação. Sua ação é redesenhada pela administração pública municipal, que 

congrega consensos políticos, proporcionando uma arquitetura que integra 

diferentes sujeitos na esfera de gestão estratégica e operacional, baseado na 

participação social e na ocupação física da cidade.  



18 

 

Dessa forma, o objeto da pesquisa se localiza na confluência da Educação 

Integral e o direito da Criança, preconizado na Doutrina da Proteção Integral como 

expressão de uma formação humana.  

Assim, como Objetivo Geral da pesquisa apresenta-se: analisar o Programa 

Diadema Mais Educação entre os anos 2009 e 2012, na relação da Educação 

Integral e Proteção Integral. 

A partir dessa proposição, desdobram-se do objetivo geral os seguintes 

objetivos específicos: 

 estabelecer relação entre os amplos enfoques de Integral, a partir da leitura 

freireana; 

 compreender a relação do conceito de Integral nas dimensões da Proteção 

Integral; 

 identificar e analisar a experiência de Diadema, entre os anos 2009 e 2012, 

nas múltiplas dimensões da Educação Integral; e, 

 analisar a implementação de um Programa de Educação Integral, em Tempo 

Integral, e sua conexão com Proteção Integral. 

A pergunta norteadora é: como se efetivou o Programa Diadema Mais 

Educação, entre os anos 2009 e 2012, na relação da Educação Integral e Proteção 

Integral. A hipótese principal é que a Educação Integral de Diadema, pautada na 

Proteção Integral, efetivou uma experiência de gestão intersetorial, que congregou 

esforços e estabeleceu um novo paradigma de Educação Integral, considerando o 

seu desenho formativo e a sua vivência nos territórios da cidade. 

Define-se como natureza original a pesquisa qualitativa e compreende-se, em 

Chizzotti (2006), que a cientificidade do estudo qualitativo considera grupos sociais, 

contextos histórico, político e econômico, que nessa totalidade não podem ser 

quantificados. Os procedimentos para a produção de dados descendem da vivência 

cultural, do meio e dos próprios sujeitos. Nessa perspectiva, a pesquisa em curso se 

propõe a identificar a estrutura do programa e a fala dos sujeitos, a partir do estudo 

documental. 

A trajetória metodológica percorre, inicialmente, o levantamento bibliográfico da 

produção acadêmica nas áreas de Educação e Currículo, Serviço Social e Ciências 

Sociais; e a Pesquisa Documental “A integração da escola com a cidade pelos 

caminhos da educação integral”, na qual são coletados os depoimentos das 

diretoras escolares, das articuladoras, das agentes comunitárias de educação, dos 
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familiares e das entidades parceiras. Também é fonte documental, os relatórios de 

atividades do Programa Diadema Mais Educação.  

As seções detalham a execução da pesquisa, sendo a primeira seção 

“Educação Integral: os desafios da Educação Libertadora no vértice da Proteção 

Integral”, ancorada em Paulo Freire, compreende a Educação em uma sociedade 

desigual e dialoga sobre o papel ontológico da Escola e dos seus educadores. 

Identifica as expressões da questão social como produto das fissuras de cidadania e 

reconhece o contexto social como singular na definição do Integral. A tese apresenta 

a força que o Currículo ocupa nesse movimento tensionado, podendo ser revelador 

dos interesses de dominação ou de equidade de direitos.  

As crianças refletem os contextos de exclusão em cada período da história, ora 

em ações higienistas, visto que recai à infância as maiores expressões da 

desigualdade; ora no uso da criança como projeto de Nação, em que os termos 

“salvar” e “causas” revelam, de fato, a negação em todas as suas perspectivas. 

Nessa conjuntura, o eixo que orienta o marco jurídico no Brasil, até 1988, é a 

Doutrina da Situação Irregular.  

O conceito abordado para Integral reconhece os avanços a partir da 

Constituição Federal de 1988, norteados a partir da Doutrina da Proteção Integral, 

em seu Art. 227, consolidado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) como 

parte de um direito ao inteiro, ao melhor e para uma vivência ampla e não 

excludente de vida. 

A Educação Integral está imbricada na Proteção Integral como um espaço de 

disputa conceitual, maior que um tempo expandido, mas não negando a sua 

expansão, para uma também ampliação de oportunidades educativas, sociais, 

culturais, esportivas e protetivas, consolidando a unidade necessária de “tempos-

espaços públicos de um digno e justo viver da infância”, assim como descreve 

Arroyo (2012, p. 42). 

A segunda seção “Programa Diadema Mais Educação: a cidade é uma escola - 

a implantação da educação integral em Diadema” descreve o percurso do programa 

nos anos 2009 a 2012. 

A seção revela o papel do governo federal como grande indutor da política, por 

meio do Programa Mais Educação, e descreve como os governos Lula e Dilma 

impulsionaram, no âmbito nacional, o debate sobre a Educação Integral e a 

Proteção Integral a partir das ações interministeriais, especialmente com o Programa 
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Bolsa Família que oportunizou um recorte social e a efetiva intervenção nos 

contextos de desigualdades. 

A prática deste Programa revela o funcionamento de sua arquitetura geral, 

detalhados em comitês: gestor, executivo e pedagógico, e a forma rotineira de como 

se consolidou.  

Um destaque são os processos de formação realizados semanalmente às 

sextas- feiras, como espaços de reflexão e análise da prática da Educação Integral. 

A seção apresenta o desenho pedagógico, a sua formulação a partir dos quatro 

macrocampos: Letramento e Matemática, Esporte e Lazer, Educação Ambiental e 

Cultura; e a organização realizada pelas articuladoras do Programa – sujeitos da 

organização cotidiana.  

As formações dos educadores das Agentes Comunitárias de Educação, em 

suas especificidades, reverberaram em uma unidade teoria e prática, montadas a 

partir de uma matriz metodológica e por meio de atividades lúdicas concebidas como 

o melhor formato para o tempo expandido, somado ao acompanhamento das 

aprendizagens. Os momentos de formação se consolidaram como espaço sui 

generis para os educadores reconhecerem o ideário de Integral, em seu sentido 

amplo e de Proteção Integral, ressignificando o papel da Escola e do Educador. 

O sentido da Proteção Integral se reafirma a partir  das Agentes Comunitárias 

de Educação como guardiãs populares dos fazeres da alimentação, trajetos e sua 

conexão com o bairro.  

A Proteção Integral descreve, ainda nesta seção, as ações específicas na rede 

de proteção constituída em parceria com a Secretaria de Ação Social e Cidadania e 

Secretaria da Saúde, mas realizada por uma equipe social de visitas domiciliares e 

acompanhamento de frequência. Tal movimento alterou as funções “tradicionais” da 

Instituição Escolar e possibilitou, à Escola, a proximidade da vida da criança, o 

acompanhamento e intervenções em situações de negação de direitos.  

A terceira seção “A Educação em Tempo Integral: estratégia de garantia de 

Proteção Integral no município de Diadema” apresenta a perspectiva dos sujeitos do 

Programa Diadema Mais Educação, a partir dos depoimentos do documento “A 

integração da escola com a cidade pelos caminhos da Educação Integral”, com o 

qual foram coletados os principais elementos da execução do Programa. Nesta 

seção, os depoimentos são apresentados validando e problematizando as principais 

questões relacionadas ao Programa.  
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As considerações finais enfatizam os principais resultados da pesquisa quanto 

ao conceito de Educação Integral e Proteção Integral, que concerne em seu sistema 

uma ampla rede de proteção, e a garantia de direitos a partir da experiência de 

Diadema.  
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SEÇÃO I – EDUCAÇÃO INTEGRAL: OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO 

LIBERTADORA NO VÉRTICE DA PROTEÇÃO INTEGRAL 

 
O sentido de Educação Integral nesta tese busca delimitar a perspectiva 

humanista presente do ideário da autora. 

Trata-se de apresentar as bases fundamentais do entendimento de integral, na 

sua consistência ideológica e social, sem dissociar do princípio de que a Escola tem 

papel singular na implementação do que se intitula como Educação Integral. 

Nesse caminho, destaca-se uma formação integral que considera os valores 

construídos socialmente nos âmbitos familiares e coletivos; e, no conjunto da história 

brasileira, considera a existência de traços de subalternidade, fruto da tradição 

colonial que contraiu os direitos sociais e limitou a população historicamente 

subalternizada à margem de bens culturais. 

Como forma de compreender os momentos e as forças sociais que detém os 

valores hegemônicos, a obra se apoia em Paulo Freire como dimensão de sujeito 

coletivo e da Escola como um lugar de construção social.  

Na linha dessa disputa hegemônica, é Paulo Freire, em seu permanente 

diálogo das dimensões sociais da Educação e o seu papel na formação humana, 

que compreende as múltiplas dimensões de integral, identificando-as nas vivências 

conceituais, metodológicas e cotidianas como expressões do modo de pensar a ser 

formado, como interpretação do universo do integral. 

 

1.1 – A Educação Integral como Educação libertadora 
 

 
As obras de Freire representam um pensamento e um modo de compreender o 

real e se posicionar frente a ele. Mesmo considerando que Freire não se intitulou 

marxista, a dimensão de classe esteve sempre presente em sua produção social e 

acadêmica, demonstrando indignação e intencionalidade na libertação das camadas 

populares, subjugadas, na história, pela cultura colonial e pela expropriação dos 

trabalhadores nas relações de produção e, ontologicamente, de sua força social.  

Freire soube compreender o lugar do trabalho como condição sui generis da 

formação integral, e focalizou na Educação (maior que na escola) o seu potencial 

revolucionário; redimensionou o lugar social que a educação representa na 

formação humana. 
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No livro Política e Educaçã(2001), Paulo Freire dialoga acerca de seu legado e 

reflete a composição que compreende todas as dimensões do conhecimento: 

Aprender e ensinar faz parte da existência humana, histórica e social, como 
dela fazem parte a criação, a invenção, a linguagem, o amor, o ódio, o 
espanto, o medo, o desejo, a atração pelo risco, a fé, a dúvida, a 
curiosidade, a arte, a magia, a ciência, a tecnologia. E ensinar e aprender 
cortando todas estas atividades humanas (FREIRE, 2001, p.12). 

 

Para o autor, compreender a Educação representa o que se quer dizer ao 

mundo, e o que se deseja formar no mundo – “ensinantes e aprendizes”. “O papel 

de sujeitos, em formação e para formação coloca os profissionais e educandos, 

sujeitos de práticas [...] política, gnosiológica, estética e ética” (FREIRE, 2001, p.12). 

A construção de todos os sujeitos está carregada de integralidades, como um 

elemento contínuo entre o fazer e o vivenciar o aprendizado.  

Compreender o integral nas dimensões freireanas demonstra a orientação que 

define o entendimento de humanidade como propulsora de novas possibilidades 

científicas, filosóficas e sociais; e a Educação como lugar ontológico da formação 

humana, em sua vivência, sua escolha de qual sociedade se espera e que formação 

se trata. Considerando a dimensão humana a partir da razão, o homem criativo tem 

na Educação a essência de sua vida, não fragmentada, e sim integral.  

Na formulação de mundo em Freire (1987, p.73), não há consciência que não 

seja histórica, o que ele intitula como obviedade: “[...] não há história sem homens, 

como não há uma história para os homens, mas uma história de homens que, feita 

por eles, também os faz [...]”. 

Trata-se em pensar a Educação no campo da formação plena, de todas as 

potencialidades sociais, intra e extraescolar, pois a cidade explicita as escolhas 

sociais e políticas, seus valores e suas utopias.  

O ser humano, para Freire (2001), foi alterando por meio de uma tensa relação 

entre o contexto social e sua história, pois, assim, o humano se lapida entre o 

histórico e o cultural. Na visão Freireana, deve-se considerar que não há categorias 

estruturalistas para compreender a relação dialética entre o social e o individual. 

[...] Este ser social e histórico, que somos nós, mulheres e homens, 
condicionado, mas podendo reconhecer-se como tal, daí poder superar os 
limites do próprio condicionamento, [...] que são uma certa “escrita” artística 
de sua realidade que ele sempre “leu”[...] (FREIRE, 2001, p.35). 
 

O entendimento dessa tese referenciada em Freire (2001, pp.36-37) é de que a 

dimensão de Educação Integral se efetiva por meio de rotinas presentes na “[...] 
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Presença de sujeitos [...] Conteúdos; Objetivos mediatos e imediatos[...], métodos, 

processos, técnicas de ensino, materiais didáticos, que devem estar em coerência 

com os objetivos, com a opção política, com a utopia” e uma direção que 

compreende os caminhos entre o método e a intencionalidade: 

[...] diretividade da educação – que, não permitindo a neutralidade da 
prática educativa, exige do educador a assunção, de forma ética, de seu 
sonho, que é político. Por isso, impossivelmente neutra, a prática educativa 
coloca ao educador o imperativo de decidir, portanto, de romper e de optar, 
tarefas de sujeito participante e não de objeto manipulado (FREIRE 35). 

 

Desta forma, a formulação de Educação, superior às dimensões cartesianas, 

compõe valores e princípios indissociados do princípio educativo, entendendo-se 

este como a dimensão integral de conhecimento que, para esta categoria ética, 

contextualiza o integral como o lugar da formação cognitiva, cultural e social, como 

elementos únicos e inseparáveis. 

Na obra Ação Cultural para a liberdade, o autor apresenta o sentido de integral 

ao analisar a Alfabetização e considerar os sentidos produzidos pela codificação, 

apontando para a necessidade de se ter a consistência e a essência da vida de cada 

sujeito. 

Nesse sentido, o conhecimento e a vivência em Freire (1984, p.18) são 

elementos da mesma natureza, pois considera que o conhecer está intrinsicamente 

conectado ao processo de ser por inteiro. Nas suas palavras: 

É que a relação entre o sujeito e o objeto é tal que o desvelamento da 
objetividade afeta igualmente a subjetividade e, às vezes, de forma 
intensamente dramática e mesmo dolorosa. Em certas circunstâncias, numa 
espécie de “manha da consciência”, “prefere-se” à aceitação do real, como 
é, a sua ocultação, ficando-se com o ilusório, que se transforma em real 
(FREIRE, 1984, p.18). 

 

O autor considera que o valor individual do conhecimento ganha força social e 

dimensão libertadora quando reconhece, nos grupos sociais, as potencialidades 

oferecidas no conhecimento empírico. Assim, pode-se afirmar que não há, em 

Freire, saber sem valor social. Em suas palavras, não há conhecimento sem prática 

social: “[...] como um ato criador, ao exercício da compreensão crítica daquela 

prática, sem ter, contudo, a ilusão de ser uma alavanca da libertação, oferece uma 

contribuição a este processo. Daí que não possa ser este um que fazer das classes 

dominantes” (FREIRE, 1984, p.27). 

Portanto, considerar integral é conceber o conhecimento como completo, sob 

ponto de vista das dimensões sociais, para as quais o autor aponta: 
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A transformação de uma sociedade será, por isto mesmo, tão mais radical 
quanto seja um processo de infraestrutura que toma, assim, a estrutura 
como a dialetização entre a infra e a supra estrutura. Muito da negatividade 
do que costumamos chamar “cultura do silêncio”, típica das estruturas 
fechadas como a do latifúndio, penetra, com seus sinais visíveis, na nova 
estrutura do “asentamiento”. Esta “cultura do silêncio”, gerada nas 
condições objetivas de uma realidade opressora, não somente condiciona a 
forma de estar sendo dos camponeses enquanto se acha vigente a 
infraestrutura que a cria, mas continua condicionando-os, por largo tempo, 
ainda quando sua infraestrutura tenha sido modificada (FREIRE, 1984, 

p.28). 

 
Para explicar o sentido de integral, no entendimento desta tese, estão contidos 

os meandros da luta hegemônica presente na rotina social em que a Escola está 

inserida. Freire utilizou para compreender este mecanismo a Ação Cultural – 

princípio que conecta o saber em suas múltiplas dimensões, o relaciona nas 

condições que expressam a tensão entre os dominados e dominadores o que ele 

considerou como “[...]participação ativa numa prática política, na defesa de seus 

interesses e na compreensão de que estes não devem ser antagônicos aos de seus 

companheiros [...]” (FREIRE, 1984, p.28).  

A essa dimensão, o autor demonstra a formação como integral e passa por 

disputar, efetivamente, os valores presentes em cada processo, seja ele qual for. No 

mesmo sentido, o que este concebe como Ação Cultural também representa a 

disputa hegemônica contraditoriamente aos instrumentos utilizados pelo capitalismo.  

Freire (1984, p.29) enfatiza que os elementos conceituais e metodológicos de 

aprendizagem estão intrinsicamente conectados aos valores sociais que os grupos 

podem se ancorar. Para ele, o momento de aprendizagem está conectado a uma 

vivencia reflexiva que o dará. 

[...] durante a investigação temática, sua realidade objetiva, na qual e com a 
qual estão, como um problema, através de situações codificadas, refazem 
sua percepção anterior da realidade. Alcançam, assim, o conhecimento do 
conhecimento anterior, que os leva ao reconhecimento de erros e equívocos 
no antigo conhecimento o marco do conhecer, percebendo, em sua “visão 
de fundo”, dimensões até então não percebidas e que, agora, se lhes 
apresentam como “percebidos destacados em si”. Este tipo de Ação 
Cultural, reinsistamos, só tem sentido quando tenta constituir-se como um 
momento de teorização da prática social de que participam os camponeses 
(FREIRE, 1984, pp.29-30). 

 

Não se pode, em Freire (1984), desconsiderar a visão do mundo de uma 

realidade e subjugar culturalmente, nem tão pouco resumir-se a ela. Para Freire, a 

disputa de modelo de sociedade coloca o educador como o problematizador, como o 

articulador profundo dos sentidos comuns e das reflexões que podem apontar um 

conceito coletivo de sociedade.  
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O trabalhador social não lida com elementos meramente frios e desconectados, 

e na escala da intervenção e da mediação da “[...] estrutura social, enquanto 

dialetização entre a infra e a supraestrutura [...]” está “[...] o empenho de sua 

preservação em contradição com o esforço por sua transformação [...]” (FREIRE, 

1984, p.31).  

Ainda mais objetivo, Freire explica que o ato de educar é efetivamente um ato 

político e para isso, há que se disputar valores humanos para que este trabalhador 

seja reconhecido como importante. 

Daí que não possa ser o trabalhador social, como educador que é, um 
técnico friamente neutro. Silenciar sua opção, escondê-la no emaranhado 
de suas técnicas ou disfarçá-la com a proclamação de sua neutralidade não 
significa na verdade ser neutro mas, ao contrário, trabalhar pela 
preservação do “status quo”. Daí a necessidade que tem de clarificar sua 
opção, que é política, através de sua prática, também política. Sua opção 
determina seu papel, como seus métodos de ação. É uma ingenuidade 
pensar num papel abstrato, num conjunto de métodos e de técnicas neutros 
para uma ação que se dá em uma realidade que também não é neutra 

(FREIRE, 1984, p.31). 

 
Em Freire, a escolha e o lugar social que a Educação representa denotam os 

sentidos sociais aos quais ela está alicerçada, o que desencadeia em uma ação 

libertadora ou reacionária, em educação parcial ou educação integral.  

A Ação Cultural prioritariamente é um ato de libertação, em que toda prática 

educativa considera o conhecimento teórico, sua visão de mundo e, dialeticamente, 

a teoria e a prática, em uma nova vivência refletida como um processo continuo de 

conhecimento do mundo, em unidade entre subjetividade e objetividade.  

Outra dimensão da Ação Cultural é a conscientização como processo efetivo e 

engajado de relacionar os sujeitos, o que Freire (1984, p.53) chamou de existência 

“em” e “com” o mundo, destacando que a conscientização dos seres humanos os 

coloca como sujeitos dos processos de aprendizagem. Efetivamente, o processo 

educativo em sua fase conscientizadora implica em “tomar distância” do mundo e 

perceber-se como parte, e então, como tal, colocar-se criticamente frente a ele, 

como sujeitos da história.  

A visão ampla de mundo para Freire reverbera no papel estratégico da 

Educação, em seu conteúdo, e a Escola em seu lugar social podem ser pesos de 

uma nova ordem, reforçando que integral significa se posicionar social e 

hegemonicamente, “em” e “com” o mundo. Esse integral compõe a disputa que 
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passa pela lucidez ideológica e por um caminho metodológico que imbrique o 

conhecimento sistematizado em uma vivência emancipadora.  

Amparado em Freire (1987), esse conceito ganha tecitude ao considerar a 

unidade entre teoria e prática, quando o saber escolar ganha sentido histórico e 

dimensão libertadora; e o papel da Educação – intitulada como Educação Bancária – 

desloca-se da objetividade de métodos tradicionais. 

Entender tal dinâmica leva à compreensão dos chamados marginalizados, 

oprimidos, que estiveram à margem da sociedade, o que nas palavras de Freire 

pode-se dizer “fora de” e dificilmente “dentro de”. No fundo, há uma dicotomia entre 

a estrutura que os transforma em “seres para outro”; e sua solução, pois, não está 

em “integrar-se”, em “incorporar-se” a esta estrutura que os oprime, mas em 

transformá-la para que possam fazer-se “seres para si” (FREIRE, 1987, p.34). 

A compreensão do integral compõe também a dialogicidade, a coerência de um 

discurso comprometido com a realidade, que cotidianamente reproduz relações em 

simbologias de igualdade e equidade. Freire chama de humildade a relação entre os 

conhecimentos do educador e do educando – como horizontais. Da mesma forma, 

apresenta a dialogicidade como parte do conteúdo programático. 

A Educação, para ser libertadora, precisa comprometer-se com o universo de 

sentidos, para que desta realidade se extraia o que Freire (1987) considera como 

conteúdos programáticos. É indiscutível que na perspectiva da Educação Integral, 

sobre este viés, os educadores também estejam conectados a uma visão integral de 

conhecimento amplo, contudo, nesse sentido, falar de conteúdos programáticos em 

Freire difere conceitualmente de uma visão de conteúdos programáticos em uma 

visão bancária. 

A intersecção entre os conhecimentos sistematizados – histórico e socialmente 

construídos – dialoga perpendicularmente à leitura de mundo necessária à cada 

realidade escolar ou territorial. O lugar social dessa mediação dialógica se apresenta 

em Freire (1987) como lugar de investigação. A realidade torna-se o objeto da 

construção do conhecimento de cada localidade, e assim para cada 

educador/educando. 

A esfera principal desta teia é a problematização, que dá materialidade aos 

sentidos do saber, ao sentido do conteúdo e propõe dialogicamente a possibilidade 

de identificar possibilidades, no sentido da disputa ideológica em jogo no contexto 

dos conhecimentos.  
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Na tensão hegemônica, a contribuição de Freire (1987), no entendimento da 

Escola como lugar da pergunta e de investigadores, oferece uma formação crítica, 

capaz de redimensionar os sentidos de Currículo e a sua materialidade. E essa 

perspectiva integral do conhecimento reconhece sua dimensão histórica e dá 

energia a um pensamento utópico, quase esquecido na experiência contemporânea. 

Destaca-se, também, que considerar os sujeitos da Educação – educadores e 

educandos – como investigadores não lhes tira a responsabilidade de compartilhar 

também os conhecimentos historicamente construídos, como a língua, as ciências, 

os saberes formais; que nessa perspectiva constituem elementos valorativos a partir 

da experiência da Escola em sua localidade. 

O que Freire (1987, p.61) chama de “inédito-viável” é justamente a capacidade 

com que se pode produzir e reproduzir conhecimentos em uma abordagem que 

supere o ato de educar como uma ação mecânica. O integral vislumbra como os 

sujeitos levantam hipóteses, formulam possibilidades, pesquisam e produzem 

sínteses. Esses "inédito-viáveis" materializam, epistemologicamente, uma formação, 

de fato, integral. 

A contribuição de Freire com a obra Pedagogia do Oprimido induz para além 

da importante formulação filosófica, pois seleciona metodologicamente 

possibilidades de execução prática de uma abordagem contra hegemônica. O que 

se referenda no caminho educativo é que, partindo de um levantamento preliminar 

com o estudo da realidade, a organização do conhecimento e a aplicação do 

conhecimento, o leque temático ganha materialidade em círculos de investigação. 

Freire (1978) lembra do papel decodificador dos processos de aprendizagem, 

em que somente é possível a vivência do aprendizado quando este é simbólico, 

reiterando a necessidade de se descobrir o “essencial” como ponte entre o conteúdo 

e o método. A dimensão de “essencial” reflete o quão comprometido está o sistema 

de ensino, a escola, e os seus sujeitos.  

A partir do processo de decodificação, também reconhecido como processo de 

sistematização da matriz curricular, o integral, em sua essência eminentemente 

interdisciplinar, reconhece no real o conteúdo específico para áreas de 

conhecimentos e passíveis de mediação. Com isso, o processo de conhecimento 

que está presente nesse movimento circular realinha os caminhos dialógicos do 

conhecimento e o organiza, considerando toda contribuição cultural, historicamente 
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construída por meio da mediação. O processo compõe a parte do “o quê” e “para 

quê” a Educação se alinha conceitualmente.  

Não há como considerar, na coerência freireana, um contexto social, político e 

econômico como assépticos. Como já dito anteriormente, a disputa hegemônica está 

presente na história da humanidade, e como tal, no Currículo. 

O pertencimento de um povo aos bens materiais e culturais, produzidos no 

decorrer do tempo, reflete o quanto a suposta neutralidade deixou fissuras na 

construção de cidadania de muitos sujeitos, o que se entende, nesta pesquisa, como 

expressões da questão social traduzidas em Raichelis (2006), e como no conceito 

de subalternidade em Yasbeck (2003).  

Em Raichelis (2006), a questão social na história ganha relevância, em 

especial na industrialização europeia do século XIX. O ambiente migratório onde os 

reflexos da exploração da mão de obra nos centros urbanos geram as formas de 

exploração e seus resultados, identificadas hoje como pobreza. Destaca a autora, 

que os contornos da questão social foram tomando desenhos adequados em cada 

momento histórico.  

O conceito apontado por Raichelis (2006) considera que para esse período não 

se trata da pobreza por escassez, mas se constitui como cena da desigualdade 

entre ricos e pobres, sendo que a pobreza surge com aumento da produtividade. É a 

riqueza/desigualdade que produz a pobreza. Para a autora, nesse contexto, se 

consolida necessária a intervenção do Estado como mediador da desigualdade 

social, e assim, não se pode deixar de considerar que a questão social surge das 

lutas sociais e não da percepção do Estado frente às desigualdades ou dos 

interesses do capital. 

[...] transformaram a questão social em uma questão política e pública 
transitando do domínio privado das relações entre capital e trabalho para 
esfera pública, exigindo a intervenção do Estado no reconhecimento de 
novos sujeitos sociais, como portadores de direitos e deveres, e na 
viabilização do acesso a bens e serviços públicos pelas políticas sociais [...] 
(RAICHELIS, 2006, p.15). 

 

O conceito de questão social se concentra como forma de manifestar a 

organização das desigualdades sociais produzidas e reproduzidas nas relações 

entre Trabalho e Estado, nos contornos do capitalismo em cada tempo, e nas 

metamorfoses do capital em novas configurações sociopolíticas (RAICHELIS, 2006). 

A questão social enfrenta multifacetadas formas e precisa considerar os 

sujeitos nas suas subjetividades e na vida cotidiana. 
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[...] a questão social está na base dos movimentos sociais da sociedade 
brasileira e remete à luta em torno do acesso à riqueza socialmente 
produzida. São estas lutas que se encontram na origem da constituição das 
políticas públicas que mobilizam o Estado na produção de respostas às 
demandas de saúde, trabalho, educação, habitação, como também são elas 
que impulsionam o movimento político das classes populares pela conquista 
da cidadania na esfera pública (RAICHELIS, 2006, p.18). 

 

A dimensão social, ajusta-se aos interesses econômicos; a e pobreza, 

representa lugares sociais, sociabilidades e identidades, e em horizonte das grandes 

transformações nos interesses do capital, em seu tempo e espaço. (RAICHELIS, 

2006). 

O contexto global forma sujeitos para os interesses econômicos das classes 

dominantes, é minoria como quantidade de pessoas que acessam os bens sociais e 

este seleto grupo define  o pensamento da maioria subalternizada, a valores sociais. 

Assim, a delimitação das maiorias, intitulada por Yasbek (2009) nos traços de 

subalternidade, decorre do distanciamento das políticas sociais no universo das 

pessoas das periferias em inúmeros desenhos. A sociedade brasileira constitui-se 

em permanente antagonismo social decorrente das relações de produção e das 

suas expressões ao longo da história do Brasil.  

A relação que se estabelece é justamente a intersecção entre o entendimento 

de “formação de nação” considerando toda trama que compõe a formação social 

brasileira. A importância de demarcar o posicionamento que formar no Brasil 

representa responder “formar quem e para quê?”.  

Para isso, compreender que a diferença de vida das pessoas no Brasil forma o 

pensamento e suas expressões cotidianas, onde as camadas populares e 

subalternizadas e as elites e a classe média empoderadas do discurso das elites 

reproduzem conceitos e vivências desiguais e carregadas de manifestações. De um 

lado a subalternização, do outro o autoritarismo. 

Ao posicionar-se pelas maiorias populacionais – que são minorias na 

formulação de um pensamento contra hegemônico – é que Freire legitima que os 

“Oprimidos” se apresentam como sujeitos. Para Yasbek (2009), a formação dos 

“Oprimidos” está na formação de uma categoria intitulada como subalternidade, que 

diferencia pobreza das formas articuladas como viés mais cruel da formação do 

capitalismo brasileiro, embrenhado da tradição colonial brasileira. Em suas palavras: 

A pobreza é parte de nossa experiência diária. Os impactos destrutivos das 
transformações em andamento no capitalismo contemporâneo vão deixando 
suas marcas sobre a população empobrecida: o aviltamento do trabalho, o 
desemprego, os empregados de modo precário e intermitente, os que se 
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tornaram não empregáveis e supérfluos, a debilidade da saúde, o 
desconforto da moradia precária e insalubre, a alimentação insuficiente, a 
fome, a fadiga, a ignorância, a resignação, a revolta, a tensão e o medo são 
sinais que muitas vezes anunciam os limites da condição de vida dos 
excluídos e subalternizados na sociedade (YASBEK, 2012, p. 290). 

 

A perspectiva da autora sinaliza para que há expressões de tolerância às 

desigualdades sociais, o que se manifesta pela banalização da pobreza e, em 

especial, na ordem capitalista que se ordena em favor da manutenção do status quo 

de uma sociedade desigual. Assim, a definição de pobres está relacionada ao 

[...] modo temporário ou permanente, não têm acesso a um mínimo de bens 
e recursos, sendo, portanto, excluídos, em graus diferenciados, da riqueza 
social. Entre eles estão: os privados de meios de prover à sua própria 
subsistência e que não têm possibilidades de sobreviver sem ajuda; os 
trabalhadores assalariados ou por conta própria, que estão incluídos nas 
faixas mais baixas de renda; os desempregados e subempregados que 
fazem parte de uma vastíssima reserva de mão de obra que, possivelmente 
não será absorvida (YASBEK, 2012, p.291). 

 

Para Yasbek (2012, p.293), a dominação e a subalternidade são constituintes 

da pobreza, logo, “[...]tornar os indivíduos governáveis é parte do jogo [...]”.  

A formação que se impõe no Brasil, desde o período colonial, é a cultura da 

desigualdade, impetrada na tradição oligárquica e autoritária. Na abordagem de 

subalternidade, a negação de direitos está intrinsicamente relacionada aos “[...] 

parâmetros no ordenamento econômico e político da sociedade” (YASBECK, 2012, 

p.294). 

Os traços de subalternidade demonstram a contradição existente nos 

cotidianos sociais. A subalternidade expõe o sujeito à uma condição “a priori” como 

diferente, portador de menos direitos, menos oportunidades e dialogando com a 

educação de um lugar próprio, onde se admite as baixas oportunidades educativas, 

as piores condições de moradia; em suma, as degradantes condições sociais, 

aceitas e naturalizadas historicamente (YASBECK, 2012).  

Este recorte apresenta o que Paulo Freire intitulou como “Oprimidos” em sua 

obra A Pedagogia do Oprimido. A sua abordagem considera como “oprimidos” o 

processo de desumanização do homem nas contradições das relações de produção 

e nas expressões da questão social, fruto do longo processo de desigualdade social 

pelo qual a sociedade brasileira vive desde o período colonial. Esta desigualdade 

produziu formas e manifestações sociais presentes na contemporaneidade como 

formas naturalizadas de segregação, nos eixos ainda presentes no antagonismo de 

opressores e oprimidos. 
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Freire (1987) descreve a subjetividade presente nas relações de opressão, 

criando o universo do “medo da liberdade” como lugar condicionante da efetivação 

de condição de subalternidade. A consciência das relações de poder tem força na 

configuração social e no processo de dominação – processo de opressão e 

interiorização das camadas sociais. O caminho de dominação e subjugação de 

sujeitos está, inclusive, na metodologia da divisão entre as pessoas, no sentido de 

enfraquecê-los.  

Os princípios de formação social em Freire (1987, p.80) se encontram nas 

regiões de massas oprimidas, sobretudo rurais, onde há dificuldade de percepção 

[...] crítica da realidade e as mantém ilhadas da problemática dos homens oprimidos 

[...], como análise ao desenvolvimento de comunidades.  

A escolha apresentada pelo autor tem posição quando considera que há uma 

“Pedagogia do Oprimido” e que esta se rompe acerca do distanciamento da vida e 

do conhecimento. Freire (1987) reflete a possibilidade do rompimento, da própria 

contradição e sua práxis na superação das condições objetivas de opressão.  

O sentido de Oprimido em Freire (1987) contrapõe-se à opressão, e a 

Pedagogia se localiza ao lado dos oprimidos, fortalecida na libertação como práxis 

que se manifesta na luta dos oprimidos, como ato de amor e contra a violência dos 

opressores. 

Para Freire (1987), a superação de sua condição de oprimido está na 

construção de unidade, em busca de libertação que não se opera no âmbito 

intelectual, mas como práxis – dialoga entre a ação política e a ação “cultural” – para 

a liberdade. Nesse sentido, constituir-se como “liberto” implica na superação de sua 

condição de subalternidade, seja ela das relações de produção ou de sua condição 

emocional. Freire (1987) destaca que a ação libertadora se opera na relação 

reflexão/ação, como processo de efetiva libertação. 

A clássica frase: “ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os 

homens se libertam em comunhão” (FREIRE, 1987, p.29) refina o sentido ontológico 

da Educação como espaço de disputa ideológica. Ao expor: “ninguém educa 

ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados 

pelo mundo” (FREIRE, 1987, p. 39), o autor reproduz na mesma esfera a disputa 

hegemônica presente no universo social em que a Educação se coloca. Assim, 

Pedagogia, Educação e Currículo têm de ser forjados com os oprimidos, na busca 

da humanização da sociedade. 
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1.2 – A Proteção Integral – o percurso do direito da Criança 
 
 

Reconhecer a Proteção Integral como doutrina conduz à compreensão da 

Criança como sujeito, que no decorrer da história esteve à margem como mini 

adultos, e como tal, distante de seu protagonismo. 

A história social da Infância e da família sofreu muitas alterações; suas formas 

de manifestação estão relacionadas às formas econômicas e sociais de cada época. 

Em Ariès (2011), esta dimensão se constrói em diferentes desenhos e formatos na 

história da humanidade. 

Como forma de organização de pessoas, entender o sentido da proteção 

integral pede, antecipadamente, a compreensão da criança e do adolescente nos 

formatos sociais e suas expressões. Na história da humanidade, criança e 

adolescente têm vivenciado situações complexas, que se manifestam em diferentes 

momentos e a partir das experiências às quais estão inseridas ou, ainda, são 

submetidas. Isso recoloca a Escola em um lugar privilegiado de articulação e 

garantia de direitos, como porto seguro da vivência em conformidade aos princípios 

da Proteção Integral.  

Entende-se que nem sempre a realidade destas crianças representou uma 

preocupação social. É nesse último século que criança e adolescente despertaram 

preocupação, e passam a ser vistos como sujeitos singulares. Faleiros (2008, pp.16-

17) apresenta a situação da criança na Grécia Antiga e a relaciona aos momentos 

cotidianos, às quais estas crianças são expostas.  

Nesse período, destaca-se a divisão social que viviam; um filho de um cidadão 

reflete em seu ambiente as vivências relacionadas por atividades musicais e 

literaturas; e são educadas junto às suas mães no gineceu, em ambiente bonito e 

alegre. Contrariamente a este universo, a criança filha de escravo, por sua vez, 

aguarda o momento da venda e seu destino cruel.  

A definição de um adolescente como cidadão na Grécia inicia-se aos 15 anos, 

passando por um processo de provas para o seu ingresso. Um exemplo dessas 

provas, de acordo com Faleiros (2008) é matar um escravo.  

Em Esparta, o Estado é responsável por educar uma criança de acordo com os 

princípios cívicos e militares, vislumbrando uma formação de guerreiros. Isso inicia-
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se aos sete anos, orientado por uma pedagogia que prioriza exercícios físicos, fome 

e o uso da força. 

Em outro momento da história, o cenário da criança e do adolescente não 

altera muito sua condição de subalternidade. Conforme descreve Faleiros (2008), no 

Império Romano, as crianças e adolescentes construíam sua vivência diferenciada 

especialmente por seu gênero. Nesse recorte histórico, meninos e meninas viviam 

juntos até os 12 anos e só, a partir de então, eles se dividiriam em formações 

distintas, conforme esclarece o autor: 

A eles, tocava a vida pública, o aprimoramento cultural, militar e mundano. 
A elas, o casamento, no mais tardar, aos 14 anos. Também essas regras se 
aplicavam à nobreza. À plebe e aos escravos, restavam os trabalhos 
subalternos. O pátrio poder, em Roma, durava até a morte do pai, quando o 
filho o sucedia como Pater Familias. Com o advento do Cristianismo e a 
decadência do Império Romano, uma nova moralidade foi-se gestando 
(FALEIROS, 2008, p.17). 

 

Na Idade Média, por sua vez, as limitações do feudo ofereciam um ambiente de 

proteção e de vigilância aos grupos de crianças. A partir de Aristóteles surge a 

divisão das idades humanas, com vistas no processo de Educação destas faixas 

etárias em grupos de sete anos. Assim, a Infância duraria até os sete anos, 

pueridade até os 14 anos e a adolescência até os 21 anos. Apesar da cronologia, 

não se trata de existir um sentimento de Infância (FALEIROS, 2008).  

A mudança da Idade Média para a modernidade, nesse sentido, ocorreu com a 

formação de Cidades-Estado e de Estados Nacionais. “A ascensão da burguesia 

comercial, a Reforma Religiosa e a ampliação da educação inauguram a Idade 

Moderna. A sociedade busca um fortalecimento do espaço privado” (FALEIROS, 

2008, p.17). É esta mudança do sentido de sociedade que deixa o ambiente público 

para o surgimento do que se intitulou como Família.  

Nesse momento da história, a Educação ainda representa um lugar à margem 

do cotidiano de crianças e adolescentes; e eis que emerge de diferentes 

experiências, o surgimento do “colégio” como local de instrução educacional e, 

simultaneamente, as famílias começam a se agrupar nos moldes que se conhece 

hoje, em agrupamentos de proximidade parental, e então iniciam – dentro do lar – as 

vivências de afetividade.  

O autor relata que havia um sentimento por parte da sociedade como 

“frouxidão de costumes”, e nesse contexto, o Estado e a Igreja iniciam sua jornada 



35 

 

como corresponsáveis da vida educacional dos adolescentes, iniciaram os grupos 

de corpos juvenis abadias. 

A passagem da sociedade feudal e agrária para a sociedade urbana e 

industrial também alterou a vida de crianças e adolescentes. Faleiros (2008) explica 

que, no século XX, foram as crianças as mais prejudicadas em uma série de formas 

de exploração do trabalho infanto-juvenil, alterando o ambiente físico e provocando 

mudanças sociais, de saúde coletiva e de precarização, ainda maior, na vida de 

crianças e adolescentes. Há um preâmbulo de políticas para a proteção da criança e 

do adolescente, e o grau de exploração demarcou esse período.  

A ideia de Educação percorre como premissa a família como lugar do Educar. 

Esta dicotomia entre a educação familiar e a educação escolar é, na história 

humana, um lugar construído em muitas mudanças no perfil da família e na criação 

do espaço educacional.  

Um importante princípio a ser contextualizado é o conceito de família. Segundo 

Ariès (2011) esta denominação existiu antes da Idade Média, em formatos muito 

diferentes do que tradicionalmente se considera hoje como tal. De acordo com o 

autor, foi somente a partir do século XVI que o sentido de agrupamento ganha 

dimensões de “sentimento de família”, e esta passa a ser reconhecida como valor 

social e ganha conotação afetiva a partir da passagem pela modernidade. 

Segundo o autor, na Idade Média as famílias se aglutinavam em espaços 

coletivos, sem o que se reconhece como privacidade. A vida das pessoas e sua 

organização passavam, obrigatoriamente, por um desenho pouco delimitado entre o 

desenho de uma rotina coletiva e em espaços coletivos; e não era relevante o 

pequeno grupo de pais e filhos que intitulamos como família. 

O entendimento de Educação também caminha em outra direção, sendo 

possível que os processos “educacionais” ocorressem fora desta convivência. Nesse 

sentido, o autor descreve os contratos de aprendizagem que, nesses casos, cabia a 

outra família o que consideramos como educação familiar. No desenho de família 

apresentado, era permitido enviar os filhos aos cuidados de outra família ou de um 

mestre, para que os filhos aprendessem boas maneiras (tarefas domésticas ou 

frequentar a escola); em síntese, a principal obrigação da criança estava relacionada 

a servir bem e devidamente o seu mestre (ARIÈS, 2011). 

No Brasil o significado social da Infância reflete a formação social da criança e 

do adolescente, em seu contexto sócio-histórico. E assim, destaca-se que os 
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elementos econômicos também nortearam a valoração ou não da criança e do 

adolescente, de acordo com os interesses em curso. 

 

1.3 – A identidade da Criança no Brasil- os sentidos do Código de Menores e 

do Estatuto da Criança e do Adolescente 

 
De acordo com Rizzini (2006, p.10), a passagem do século XIX para o século 

XX considera a construção de um novo país, o que inclui entre outros, a formação 

de uma nação culta, moderna e civilizada, ancorada nos ideários europeus e norte-

americanos; e inclui a Infância no cenário de discussão do futuro brasileiro. Para 

isso, a dimensão de futuro ganha força e revela a contradição existente no cotidiano 

de crianças. No projeto de futuro seria necessário resolver o problema do abandono 

e da delinquência. 

Os termos Magna Causa e Cruzada pela Infância são clássicos apontados pelo 

autor, e sustentando que defender a criança representa salvar o Brasil.  

O sentido de Infância ganha, nesse período, contornos que se aproximavam 

dos interesses da nação, e para isso a ordem expressava os sentidos de um futuro 

controlável, e o que estivesse  fora disso, precisaria ser corrigido como uma forma 

de proteção dos perigos dos desvios do caminho “da disciplina e do trabalho [...] 

assim como da viciosidade que ameaçava a paz social [...]” (RIZZINI, 2006, p.9). 

A expressão salvar, descrita pela autora, representa este ideário de futuro, e 

para isso, a criança intitulada pobre precisaria de nova direção para dar energia ao 

ideário liberal que se avizinha, onde a criança, como parte da sociedade, deveria se 

preparar para o ingresso ao trabalho industrial, como forma de futuro. 

A autora descreve que a ideia de proteção focava na perspectiva da defesa da 

sociedade, como criança ora em perigo e ora perigosa. É claro que a representação 

de perigo e perigosa refletia o cenário social atrelada às classes populares. Assim, 

falar de infância como política pública, no período destacado, representou falar de 

crianças pobres, tanto para seu ingresso ao mundo do trabalho, como virtude, e 

“corrigindo” os “delinquentes” na tradição considerada ociosa da população 

brasileira.  

De acordo com Rizzini (2006, p.10), cria-se um complexo aparato jurídico 

assistencial a partir da primeira metade do século XX, para preparar o esboço de 

uma doutrina de Situação Irregular, e assim, corrigir crianças e adolescentes de 
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eventuais desvios. De acordo com a autora, não se visou, nesse período, reduzir a 

profunda desigualdade social às quais as crianças estavam imersas, pelo contrário, 

o modelo replicado pelo Estado é de pouco ou nenhum direito social. 

O sentido adotado nesse período estabeleceu como ação salvar as crianças do 

período da barbárie. O sentido impetrado revela a “herança” que transforma crianças 

em “monstros”, por meio do que a autora refere como “inclinações inatas”. 

Este ideário de salvar a criança de seu destino nefasto, ultrapassa espaço 

familiar ou religioso e ganha contornos de política, sob justificativa da defesa “[...] da 

sociedade em nome da ordem e da paz social” (RIZZINI, 2006, p.85) e se fortalece 

em países de origem protestante, efetivando o sentido do Estado assumir a 

responsabilidade na criação de política para à Infância. 

A entrada do Estado neste universo, ainda tipicamente da vida privada, 

incorpora um novo jeito de pensar a vida da criança, sem desconsiderar que o 

adolescente já estava absorvido à vida adulta. Como política de Estado, na segunda 

metade do século XIX, houve um importante intercâmbio de conhecimentos entre 

países, por meio de congressos e encontros internacionais, o que fortalece a 

unificação de padrões de atendimento. 

O que é importante assinalar nesta discussão é a percepção de que cabia 
ao Estado tomar as rédeas. Uso esta expressão propositadamente, pois de 
alguma forma naquela conjuntura, surgiu a necessidade de se eleger um 
carro-chefe que exercesse controle sobre a situação; significa dizer que à 
ideia de infância estava associada a percepção de desordem e ameaça de 
descontrole. É o que atestam os discursos alarmados dos filantropos e 
reformadores da época. Não que se estivesse descobrindo os efeitos da 
pobreza sobre as crianças, pois era fato sabido que estas constituíam uma 
significativa parcela entre os pobres há séculos (RIZZINI, 2006, p.84). 
 

Rizzini, (2006) destaca que o conceito que apresenta no período, considera 

que a criança que convive na vida das cidades é criada no vício, o que levaria à 

reprodução da desordem. As crianças vistas como vagabundas e mendigas 

precisam de uma intervenção, de coerção para retirá-las do potencial negativo em 

que estavam impregnadas. Esse sentimento salvacionista, presente inclusive no 

nome da ONG Save the Children, criada em Londres em 1919, representa esse 

universo de salvar da criminalidade, um ideário ainda presente no discurso social da 

Infância de muitas instituições no mundo. 

No Brasil, o contexto religioso acrescentou a este princípio ainda o dogma 

religioso do pecado original. Rizzini (2006) descreve que assim como o conceito 

anterior, o indivíduo é inclinado à depravação, algo ruim ao nascer e para salvar a 
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alma “[...] da depravação inata e as paixões da criança precisavam ser 

controladas[...]”. É a cruzada pela Infância. 

No ambiente controverso da criança, fortalece o sentido de que salvar uma 

criança é salvar o futuro. É o momento que a criança ganha lugar social, conforme já 

descrito em Àries (2011), em que pensar na Educação de uma criança é moldá-la 

para o futuro e assim idealizar uma nação. 

A palavra futuro,  relacionada à criança, ganha contornos humanistas em que o 

futuro do Estado depende da Educação da criança. Para a autora, a família é o 

protótipo do Estado, o lugar de interlocução da vida privada para vida pública. De um 

jeito ou de outro, a necessidade de investir em Educação ganha força e faz do 

Estado lugar estratégico, e a criança se torna sujeito da construção de nação. 

O contexto também coloca o Estado no papel de amparar a família considerada 

como indigna ou inadequada no atendimento na formação da criança. Os 

reformadores sociais focam na criança “moralmente” abandonada, o princípio da 

atuação do Estado como regulador da proteção, penalizando a família como 

“infratora” e transformando-os em “filhos da pátria”, conforme relata Rizzini (2006, 

p.85). 

A autora descreve, ainda, o sentimento de superioridade da elite frente aos 

povos entendidos como primitivos, o que, na leitura dos reformadores, impede o 

Brasil de ser uma nação forte, definida por um homem moderno, industrial e 

capitalista, contrário a estas famílias brutas e ignorantes. Além disso, arcabouço 

jurídico constituído à época associa a criança a “problema”, e a isso surge o termo 

“menor” que irá marcar, na história brasileira, o sentido de infância pobre e 

potencialmente perigosa. 

Nesse escopo de projeto de nação e no enfrentamento ao “problema” social 

(entendendo-se aqui não como Infância, mas como proteção do perigo à sociedade), 

o judiciário atenta-se a regulamentar a proteção da criança, mas com intuito de 

também proteger a sociedade. Surge, neste desenho, o entendimento de filantropia 

na substituição da caridade, o que efetivamente convergiu a ação da justiça com a 

assistência, e entre eles a entrada de instâncias privadas no atendimento. É a 

criação do modelo jurídico-assistencial que simboliza o formato que compôs a 

política da Infância no Brasil.  

Caracteriza-se a política a partir de então, a ação tutelar do Estado, agindo 

fortemente na população pobre, e reverbera o conceito da necessidade de 
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intervenção com esta população. Na filantropia, a justiça é vista como forma de dar 

resposta à “periculosidade da população pobre”. Contudo, surge para Infância, a 

partir da conciliação jurídica assistencial, o “sistema de proteção aos menores”, com 

apoio privado no “amparo ao menor”.  

Esse entendimento de Infância foi consolidado durante todo o século XX, 

percorrendo as nuances do que representava o conceito de menor e como se 

efetivou em política pública no percurso histórico. O cenário de crianças e 

adolescentes no Brasil remonta cenas que se distanciam do que, hoje, se conhece 

como direito. Crianças e adolescentes reproduzem na história cenas de ausência de 

direitos. 

De acordo com Faleiros (2008) a relação econômica no Brasil colonial 

reproduziu também as relações sociais presentes na história, tema já discorrido 

anteriormente, e crianças e adolescentes não estiveram fora desta imagem.  

Entre o período de 1500 a 1822, o Brasil foi colônia de Portugal dependendo 

econômica, política e administrativamente do poder instalado em Lisboa. A forma de 

se tratar a Infância também era determinada por Portugal e concretizava-se de 

maneira burocrática por meio dos representantes da corte e da Igreja Católica. Igreja 

e Estado caminhavam juntos, agregando conquista armada à influência religiosa, 

conforme explica a autor. 

No cenário da população infantil indígena, as crianças eram conectadas aos 

valores sociais por meio do trabalho; e por meio do trabalho se estabeleciam 

estruturas para a subsistência e organização da tribo, como produção e busca de 

alimentos, confecção de objetos e adereços de utilidade diária, construção da 

própria moradia, funções e responsabilidades compartilhadas fazendo parte do que 

se pode denominar sistema social tipo igualitário (FALEIROS, 2008). 

O primeiro local que se propôs a atender como ação social foi a “Casas dos 

Muchachos”, criadas entre 1550 e 1553, imprimindo a cultura cristã. Nestas casas 

eram acolhidos órfãos, muitas vezes filhos de portugueses fora do casamento. De 

acordo com Baptista (2010, p.22), esse costume foi sendo ampliado conforme 

crescia a submissão e a miséria na ocupação do território brasileiro; do lado dos 

portugueses, o abandono de filhos representava uma solução às falhas da cultura 

monogâmica europeia.  

Para a autora, “[...] nos séculos XVI e XVII já podiam ser encontradas crianças 

brancas e mestiças perambulando, esmolando, vivendo entocadas nos matos ao 
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redor das vilas [...]” (BAPTISTA, 2010, p.22). O cenário de garantia de vida de 

crianças nesse período também era muito baixo, pois segundo Faleiros (2008) havia 

grande mortandade de crianças africanas em decorrência da separação de suas 

genitoras, visto que cabia às genitoras a amamentação dos filhos das brancas. 

Mesmo com a instituição da Lei do Ventre Livre, em 1871, força do momento 

anti escravocrata que o mundo vivia, na vida cotidiana das pessoas as crianças 

negras eram conhecidas como brinquedos para os filhos dos senhores, e quando 

crescidos já eram direcionadas ao trabalho. Muitas meninas ainda sofriam com os 

abusos sexuais dos senhores, entre outras formas de violência.  

De acordo com Faleiros (2008, p.20), a pobreza também levava as famílias a 

abandonarem estas crianças que “[...] eram deixadas nas portas das casas e, muitas 

vezes, comidas por ratos e porcos”. Para o enfrentamento dessa realidade, o vice-rei 

propôs, em 1726, a coleta de esmolas na comunidade e a internação das crianças 

abandonadas.  

Uma política que se efetivou nesse período foi a Roda dos Expostos, 

normalmente em Santa Casas de Misericórdia, local que recolhia crianças 

abandonadas. Tratava-se de um cilindro giratório no qual era possível colocar uma 

criança para dentro sem que o responsável fosse visto de fora, garantindo, assim, o 

anonimato de pessoas que fugiam do rigor moral das famílias católicas. 

Outro ponto abordado em Faleiros (2008) é o índice de mortalidade de crianças 

por falta de condições da própria instituição, por omissão ou por desinteresse da 

corte, o que era muito frequente e reforçador do conceito de casa de enjeitados. A 

função de manutenção era das Câmaras Municipais, que não as cumpria, resultando 

no processo de miserabilidade que vivam crianças destas instituições.  

Com o advento da República, as instituições filantrópicas de iniciativa privada 

se multiplicaram, uma vez que as relações entre igreja e Estado estavam abaladas. 

Ainda nesse período, conforme Faleiros (2008, p.21), o país passava por 

reformulações econômicas e políticas, e a questão da Infância abandonada 

começou a ser vista como um problema social.  

Os intitulados higienistas incomodavam-se em ver crianças e adolescentes nas 

ruas, atrapalhando as ruas, foi então que se iniciou o processo de judicialização de 

crianças. As ideias higienistas de saneamento básico e dos hábitos influenciaram as 

políticas voltadas para a assistência à Infância. Juristas, médicos, entre outros 

profissionais, lutavam para que as questões relacionadas ao “menor” fossem alvos 
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de normatização, pois devido às más condições econômicas que as famílias viviam, 

ocasionadas pela grande migração rural; essa realidade gerou considerável 

aumento da criminalidade e do grande número de crianças e adolescentes em 

situação de rua.  

A autora descreve que nesse período cresceu muito as propostas reformistas e 

os já intitulados “menores em Situação Irregular”, apesar de não constar na lei ainda, 

criam-se instituições para atender e “recuperar” os “[...] pequenos mendigos, vadios, 

viciosos, abandonados, maiores de nove e menores de 14 anos, que lá deveriam 

ficar até completarem 21 anos [...]” (BAPTISTA, 2010, p.24). E se dedicavam à 

correção preventiva, seja pelo vício, abandono, ou até mesmo em decorrência da 

má educação familiar. 

 A Lei nº 424/1921 que concerne em seu Art. 3º a autorização do governo em 

organizar “[...] assistência e proteção à infância abandonada e delinquente [...]” 

(BAPTISTA 2010, p. 24), e nomeia-se um juiz de menores para providenciar a 

transferência destes para casas de reforma. Em 1923, foi o Decreto nº 16.272 que 

regulamenta a assistência e proteção de menores, e delimitou o conteúdo dos 

princípios da doutrina da Situação Irregular, ao considerar o atendimento específico 

aos abandonados e delinquentes.  

O Código Menor começa a ser desenhado a partir da criação do Juízo Privativo 

dos Menores Abandonados e Delinquentes, em 1924, inclusive em razão da 

assinatura do Brasil na Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança em 

1923.  

O Decreto nº 5.083, de 1926, consolida as premissas da proteção e assistência 

ao menor, que em 1927 tornou o conhecido Código Mello Mattos e demarcou o lugar 

do Estado como agente de proteção ao menor pobre e contra a criminalidade. 

Assim, oficialmente em 1927 foi instituído, por meio do Decreto nº 17.943/A, o 

Código de Menores, também conhecido como Código Mello Mattos, estabelecendo o 

novo marco jurídico para o atendimento às crianças e aos adolescentes no Brasil. 

Este é o principal documento legal que norteou uma doutrina intitulada da “Situação 

Irregular” e vigorou até o final dos anos de 1970. 

Internacionalmente a temática da Infância, sob o sentido da doutrina da 

Proteção Integral, ganha força e, no Brasil, reafirma-se a doutrina da Situação 

Irregular com a aprovação do segundo Código de Menores, por meio da Lei no 
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6.697/79 convergente ao Código Mello Mattos, que reitera a Situação Irregular como 

linha de ação da política.  

O Código de 1979 rompeu com o sentido de abandono e delinquência, 

presente no ideário anterior e, de acordo com Rizzini (2006), fortaleceu o espaço do 

judiciário e ampliou, sensivelmente, os poderes do Juiz de Menores. Contrários a 

esta vertente, grupos de defensores dos Direitos Humanos propõem movimentos em 

defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, no prisma da doutrina da 

Proteção Integral.  

Na década de 1980, a Organização das Nações Unidas (ONU) fortalece esse 

princípio em diferentes momentos. Na mesma corrente, no Brasil juristas, os 

movimentos sociais articulam ações populares com vistas à Assembleia Constituinte, 

que culminam com a apresentação de um documento indicado para doutrina da 

Proteção Integral, com destaque aos Artigos 226 a 230 da Constituição Federal de 

1988.  

O sentido histórico desta Constituição é sua marca paradigmática da alteração 

e a efetivação da doutrina da Proteção Integral, como sujeitos de direito, prioridade 

absoluta e respeitando a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.  

O principal marco da Proteção integral no Brasil é a Constituição Federal de 

1988, e dela reverberou a criação da Lei nº 8.069/90 – o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) como ruptura da doutrina da Situação Irregular para um novo 

paradigma – o da Doutrina da Proteção Integral.  

Um importante antecedente da doutrina que veio a constituir os sentidos à 

Constituição de 88, e posteriormente ao ECA, foi a Declaração dos Direitos da 

Criança, aprovada em 20 de novembro de 1959 e que definiu em 10 grandes 

princípios: 

Princípio I - À igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. 
Princípio II - Direito a especial proteção para o seu desenvolvimento físico, 
mental e social. 
Princípio III - Direito a um nome e a uma nacionalidade. 
Princípio IV - Direito a alimentação, moradia e assistência médica 
adequadas para a criança e a mãe. 
Princípio V - Direito a educação e a cuidados especiais para a criança física 
ou mentalmente deficiente. 
Princípio VI - Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da 
sociedade. 
Princípio VII - Direito a educação gratuita e ao lazer infantil. 
Princípio VIII - Direito a ser socorrido em primeiro lugar, em caso de 
catástrofes. 
Princípio IX - Direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no 
trabalho. 
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Princípio X - Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, 
compreensão, amizade e justiça entre os povos (DECLARAÇÃO DOS 
DIREITOS DAS CRIANÇAS, 20/11/1959). 

 

O cenário que antecedeu esta Constituição foi marcado pela transição do 

Estado democrático envolto ao momento de muita mobilização social, e 

efervescente articulação de forças progressivas. O sentido impetrado à Proteção 

Integral conecta o Brasil oficialmente às lutas e aos movimentos internacionais de 

direitos das crianças e adolescentes, e sua materialização ocorre quase 20 anos 

depois. 

Destaca-se no cenário brasileiro, conforme descrito em Sanches (2009), a 

organização dos trabalhadores nos anos de 1970, que em consonância a 

movimentos de base, reordenaram o cenário de mobilizações sociais em defesa de 

direitos fundamentais. 

É relevante nesse contexto, a greve dos metalúrgicos do ABCD, que 

desencadeia a criação do Partido dos Trabalhadores em 1980 e a criação da Central 

Única dos Trabalhadores em 1983. De acordo com Sanches (2009), os novos 

sujeitos políticos dos anos 1980 articulam, no Brasil, os novos movimentos sociais, e 

que no processo da Assembleia Nacional Constituinte demarcam um contexto de 

mobilização social em defesa de temas democráticos. 

A autora descreve que as Emendas Populares à Constituição receberam 

assinaturas de mais de 12 milhões de brasileiros, o que à época representou um 

avanço no processo participativo, represado no período ditatorial. As 112 emendas 

populares tratavam de temas relacionados à garantia de direitos fundamentais, 

como a participação social. 

Na temática infanto-juvenil, um importante agente foi o Movimento Nacional 

dos Meninos e Meninas de Rua (MNMMR), assim como a Pastoral da Criança, por 

meio de articulação da sociedade civil, chamando à pauta a condição da criança e 

do adolescente. O que, nesses coletivos, se apresentou como paradigma para 

romper a dimensão do “menor” por suas limitações e forma de exclusão no cotidiano 

de suas políticas. 

Destarte que o cenário dos anos 1980 de crise econômica, a criança e o 

adolescente emergiam como expressões da questão social, em vulnerabilidade de 

crianças em toda ordem. Em âmbito geral, é indiscutível o papel da Igreja Católica 

da América Latina nos anos 1980, que por meio da Teologia da Libertação, em sua 
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importante defesa da justiça social e a garantia de direitos, organizando 

trabalhadores principalmente nos setores marginalizados rurais e urbanos. 

Assim foi aprovada a Constituição de 88, marcada por contradições e muitos 

Artigos relacionados à garantia de direitos trabalhistas, avanços na Educação e na 

assistência social, e com muito destaque na condição da criança e do adolescente.  

No cenário da Infância, contrapondo toda doutrina da Situação Irregular do 

código de menores, o Artigo 227 estaqueia o princípio da Doutrina da Proteção 

Integral, referenciado na Declaração Universal dos Direitos da Criança que, 

posteriormente, culminaria na formulação do Art. 4o do ECA. 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988). 

 

Outro importante elemento do contexto da Proteção Integral é a Convenção 

sobre os Direitos da Criança. Durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 

20 de novembro de 1989, em que se adota a Carta Magna para crianças de todo 

mundo, aprovada pelos 193 países signatários e, posteriormente, estabelecida como 

regra internacional de acordo com o documento, entrando em vigor a partir de um 

ano de sua aprovação. Nesse movimento, o Brasil aprova no Congresso Nacional o 

Decreto nº 99.710/1990, que reconhece e assume, oficialmente, as diretrizes da 

Convenção. 

A Convenção sobre os Direitos da Criança estabelece a garantia à proteção, 

aos cuidados especiais incluindo proteção jurídica, antes e depois do nascimento; e 

reconhece a necessidade de crianças e adolescentes à proteção especial. 

No escopo da Convenção está o incentivo, aos países membros, o cuidado da 

criança para o desenvolvimento pleno e harmônico da personalidade, em ambiente 

familiar, em clima de felicidade, nos princípios de paz, dignidade, tolerância, 

liberdade, igualdade e solidariedade, já proclamada na Declaração de Genebra. 

Para isso, os mecanismos legais devem prover a sua aplicação e fiscalização, com 

vistas à melhoria das condições de vida das crianças em todos os países. 

Deve-se considerar como um fator relevante o fato de que esta Constituição 

adiantou os princípios da Convenção e deu articulação no território nacional para os 

princípios previstos na Convenção, assegurados no Art. 227. 
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O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), conforme relatado, compõe a 

efetivação do entendimento jurídico-social de como compreender a criança e o 

adolescente, referenciado nos seus Artigos 227 e 228, que assume a doutrina da 

Proteção Integral e contempla o princípio da prioridade absoluta.  

O ECA, Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, entrou vigor em 13 de 

outubro de 1990 e definiu um novo paradigma das políticas sociais infanto-juvenis. 

As principais questões apresentadas estão que crianças e adolescentes são sujeitos 

de direito, e rompe-se o ideário do Código de Menores.  

Os dois grandes eixos compõem o ECA: a Proteção Integral e a Prioridade 

Absoluta. Quando da Proteção Integral, o termo reafirma os direitos fundamentais, 

prevenção, medidas de proteção, a prática do ato infracional, medidas que cabem 

aos pais ou responsáveis, conselho tutelar, acesso à justiça, apuração de infração 

administrativa, crimes e as infrações administrativas. Compreende-se seu sentido 

nas disposições preliminares, em primeiro momento no Art. 3o: 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da Proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

 

E depois reiterado no Art. 4o, que corrobora ao Art. 227 da Constituição de 88: 

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

 

No que se refere à prioridade a lei compreende: primazia de receber proteção e 

socorro em qualquer circunstância; precedência de atendimento nos serviços 

públicos ou relevância pública; preferência na formulação e na execução das 

políticas sociais públicas; e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Garante também que 

nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei 

qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. 

Entende-se integral nesta perspectiva e descrito nos Artigos, o direito à vida, à 

saúde, à dignidade, à convivência familiar e comunitária, à educação, à cultura, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à proteção do trabalho, assim como outros 
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elementos de garantias individuais e coletivas desta faixa etária. É o efetivo direito 

que toda criança e adolescente têm a uma vida digna.  

Neste sentido aqui se define o rompimento da Doutrina da Situação Irregular 

para o sentido de Proteção integral, onde todos os esforços devem estar no sentido 

de que sociedade e Estado assegurem a proteção necessária às crianças e 

adolescentes. 

 

1.4 – A disputa curricular como manifestação histórica da vida da Criança – um 

jogo em curso 

 
O currículo ocupa lugar privilegiado nas formulações da vida humana. Ele 

carrega os significados e a compreensão dos sujeitos em seu tempo e na sua 

história. Falar de currículo é definir valores sociais. 

A etimologia da palavra currículo, do grego o considera como lugar de 

passagem, o que imprime sua expressão temporal, de sociedade, e de homem. 

A passagem de currículo para Escola percorre caminho similar, quando se 

considera os interesses sociais e econômicos apresentados em cada momento da 

história. 

No modelo medieval, de acordo com Ariès (2011, p.154), os primeiros 

contratos de pensão que as famílias estabelecem nos colégios, não há separação 

por idade ou relação com o desenvolvimento intelectual ou social da criança. Ele 

descreve uma vivência única entre todos. Havia uma ação coletiva entre alunos de 

diferentes idades em um mesmo auditório. 

O desenho físico das primeiras escolas aparece um lugar de pouca estrutura 

física. Ariès detalha uma escola onde os alunos sentavam-se ao chão de palha, sem 

a mínima estrutura. Somente no século XIV o banco se tornou hábito, e as 

diferenças entre as idades não se modificou com o tempo. 

No decorrer dos séculos, novos espaços educacionais foram abertos, e as 

famílias ajustam o confinamento dos estudantes, normalmente a um clérigo.  

O conceito de colégio de acordo com Ariès (2011, p.157), descreve a 

passagem de um ambiente simples para um novo cenário de atendimento coletivo. 

Os modelos das instituições escolares do século XV ao XVII apresentam os colégios 

dos jesuítas, doutrinários e oratorianos, caracterizados pela ausência de internato, o 

uso de vigilância e enquadramento da juventude. Inicia-se o processo de 
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diferenciação por idade, e nos objetivos está à proteção dos estudantes “das 

tentações da vida leiga”, e [...] tornou-se a condição imprescindível de uma boa 

educação [...]. O colégio tornou-se então um instrumento para a educação da 

infância e da juventude em geral (ARIÈS, 2011, pp.158-159).  

Neste período, de acordo com o autor, a formação do educador ocorre por um 

leigo, que inicia a valoração do colégio como instituição essencial da sociedade: “[...] 

o colégio com um corpo docente separado, com uma disciplina rigorosa, com 

classes numerosas [...]”(ARIÈS 2011, p.159).  

Sobre o processo de disseminação da escolarização, o autor descreve que: 

A criação das classes no século XVI estabeleceu subdivisões no interior 
dessa população escolar. Essas categorias, esboçadas às vezes a partir de 
uma circunstância que ainda não correspondia àquilo que mais tarde seria 
exigido delas em termos de ordem, disciplina e eficácia pedagógica, seriam 
na época categorias de idade. [...] A nova necessidade de análise e de 
divisão, que caracterizou o nascimento da consciência moderna em sua 
zona mais intelectual, ou seja, na formação pedagógica, provocou por sua 
vez necessidades e métodos idênticos, quer na ordem do trabalho - a 
divisão do trabalho, quer na representação das idades - a repugnância em 
misturar espíritos, e, portanto, idades muito diferentes. Mas essa 
preocupação de separação das idades só é teoricamente reconhecida e 
afirmada mais tarde, quando já se havia imposto na prática, após tentativas 
longas e empíricas (ARIÈS 2011, pp.160-161). 
 

A construção histórica e o processo de escolarização estão em tênue relação, 

e também dos processos de constituição dos currículos. A formação medieval indica 

a priori os pressupostos religiosos, em abrangentes possibilidades de formação.  

Para Ariès (2011, p.154), a formação escolar vive neste período forte influência 

do pensamento escolástico, que consistiu em uma corrente filosófica da Idade 

Média, que imbricou o pensamento cristão e a razão.  

Este princípio articulou em toda Idade Média o que conhecemos como a escola 

e o colégio. O direito ao conhecimento está restrito a um pequeno número de 

clérigos e que cumpriam o papel de conectar o conhecimento religioso ao 

conhecimento científico, admitindo a razão, como parte de um milagre divino. 

O objetivo dos colégios em Ariès (2011, p.154) é de uma formação disciplinar e 

autoritária baseada na moral e apartada do convívio de adultos.  

O autor em toda sua obra declara que o sentimento de infância é considerado 

na Idade Média como um momento imoral, e não se trata de sentimento afetivo aos 

primeiros anos de vida. Assim a escola não tinha a intenção de proteger seus 

estudantes, ou ofertar conhecimentos, e sim isolá-los da impureza da infância. 
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O sentido que a escola assumiu circunda entre a escolástica, presente no 

pensamento medieval, e os papéis sociais históricos aos quais as crianças e 

adolescentes estavam sujeitos. 

Para a modernidade, Chizzotti e Ponce(2012), na obra O currículo e os 

sistemas de ensino no Brasil, aprofundaram sobre a multiplicidade que o currículo 

representa, com destaque nas formulações republicanas e liberais, e como a escola 

e o currículo manifestam os valores das sociedades.  

Hamilton (1992 apud Chizzotti e Ponce, 2012, p.27) declara que o termo 

curriculum “[...] refere-se ao curso inteiro de vários anos seguido por cada estudante, 

não a qualquer unidade pedagógica mais curta[...]”, entendido como processo 

completo dos estudos. 

Ainda da abordagem de Hamilton (1992 apud Chizzotti e Ponce, 2012, p.27), o 

conceito de “classe”, permeia a unidade entre a totalidade do currículo, como peça 

única, criando a unidade entre disciplina por meio de coerência estrutural e 

sequência interna. Considera-se como currículo no pós-reforma o sentido de 

globalidade e completude da estrutura escolar. Os autores destacam que o embrião 

de escola republicana, carregou em seu dorso, a vigilância e o controle. Esse fato já 

materializado no pensamento de Ariès (2011).  

O ideário republicano, que preconizado na escola para todos, priorizou sua 

abrangência quantitativa e contraditoriamente, trouxe as discussões sobre currículo 

utilitarista e eficientista. 

Há neste modelo de acordo com Chizzotti e Ponce (2012, p. 28) uma forte 

vinculação entre “[...] solidariedade moral para reerguer o sentimento nacional 

[...]”.As diferenças conceituais presentes na tradição educacional reproduzem duas 

vertentes: “[...] a de um sistema centralizado, financiado e regulado pelo Estado e a 

de um sistema descentralizado, que, ainda que supervisionado pelo Estado, tem a 

sua organização dependente de iniciativas privadas[...]”(2012, p. 28), presentes na 

formação Alemã como movimento de reconstrução da unidade nacional e 

representam o ideário de transformação do Estado.  

Outro clássico exemplo é o ideário francês de educação, organizado com 

conotações ideológicas, e que em síntese de muitas políticas, a partir principalmente 

do final do século XVIII, em uma escolarização pública, gratuita constituinte de um 

ideário republicano. 
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Chizzotti e Ponce (2012, p. 28), descrevem o sistema francês como “[...] a 

forma mais perfeita de vida democrática, o que inclui a responsabilidade indeclinável 

de promover a educação de todos os membros da sociedade, com o objetivo de 

formar uma comunidade de cidadãos livres, iguais e autônomos [...]”. 

Os currículos republicanos, caracterizam-se na centralidade da transmissão da 

cultura comum, considerada pelos autores como cimento da coesão social, cuja 

finalidade é:  

[...] a comunhão coletiva na igualdade universal do direito à cultura comum, 
sem distinções econômicas, diferenças sociais ou particularismos culturais, 
que busca garantir, à toda população, igualdade de oportunidades. O 
objetivo primordial de garantir o acesso à cultura comum é o estreitamento 
dos laços de solidariedade coletiva e a solidificação da coesão social. O 
currículo deve atender o interesse de formar uma unidade solidária, 
partilhando normas e valores comuns, mediante um programa de 
conhecimentos básicos obrigatórios para todos os cidadãos que devem ter, 
nessa concepção, igualdade de direitos. Incumbe ao Estado veicular uma 
moral de vida coletiva, difundir um conjunto de saberes, linguagens e 
práticas cuja aquisição depende da escola, e propor uma referência comum 
para todos como meio indispensável para participar da vida social e assumir 
um posto de trabalho (CHIZZOTTI; PONCE 2012, p.28). 

 

De outra ordem, a tradição liberal nos currículos dimensiona para uma 

perspectiva privatista, onde o Estado tem papel secundário na organização da 

formação geral. Considera-se nesta aproximação, que o princípio liberal trabalha em 

horizontes meritocratas, no desenvolvimento de sua cadeia de ações. 

Chizzotti e Ponce (2012, p. 28) descrevem que o papel do Estado na relação 

educacional está amparado na prestação dos serviços em detrimento ao provimento 

de serviços educacionais, característico do modelo republicano. 

Dentre os representantes deste modelo está o Reino Unido, em especial a 

partir de 1988, estabelecendo desempenho e ranqueamento das bases de ensino, 

sejam eles alunos ou unidades escolares. Esse modelo estabelece um leque de 

possibilidades como fornecedores de bens educacionais, como novos negócios.  

No mesmo entendimento, tem se constituído no cotidiano escolar por meio de 

formatos historicamente organizados em matérias, componentes curriculares, assim 

como os conteúdos básicos, sistematizados em métodos que dialogam com seu 

referencial teórico metodológico e aplicados por meio da didática.  

Para Sacristán (1998, p.127), o emaranhado que compõe o conceito, parte de 

premissas que o currículo extrapola um sentido rígido, único ou uniforme de 

experiências, e representa as forças sociais constituintes nos tempos: [...]. O 
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currículo significa coisas diversas para pessoas e para correntes de pensamento 

diferentes.  

Como complexo, o currículo é entendido de muitas matrizes, fruto de fatores 

externos: o social, o político, o econômico e o cultural, pois o currículo representa 

esse contexto, e para entender o papel dos professores neste processo, na 

construção do currículo real na cultura da escola - o lugar que o currículo ocupa no 

desenho de uma educação e quanto integral ele pode representar.  

Em Sacristán (1998), o Currículo é lugar da problematização, em uma análise 

dialética e dialógica do processo de aprendizagem: 

Uma análise superficial do que se faz para elaborar, implantar e 
desenvolver um currículo nos diz que nesses processos participam múltiplas 
ações fora das instituições escolares e dentro delas, umas de caráter 
pedagógico e outras não, que determinam a prática real: prescreve-se 
desde os âmbitos político-administrativos; ordena-se dentro do sistema 
educacional segundo especializações, ciclos e cursos; decide-se o que é 
para todos e o que é optativo; planeja-se antes que chegue aos 
professores/as por meio de orientações administrativas; organiza-se e 
planeja-se nas escolas (atribuição de especialização a professores/as, 
organização de professores/as por disciplinas ou para várias delas, previsão 
de horários condicionantes das atividades, módulos de tempo com 
diferentes valores, adoção de linhas metodológicas em disciplinas ou 
departamentos, dá-se prioridade a partes dos programas etc.) (p.140). 

 

A teia que compõe o Currículo tem seu vértice evidenciada na totalidade, 

sendo por Sacristán, como “a única teoria possível que possa dar conta desses 

processos tenha de ser do tipo crítico, pondo em evidência as realidades que o 

condicionam”(SACRISTÁN, 1998, p.21). 

O autor considera a dimensão intelectual do Currículo como um emaranhado 

de articulações e significados, mediados dos aspectos sociais, culturais e históricos, 

maior que uma soma de “saberes”, é a escolha de um “projeto seletivo de cultura, 

social, política e administrativamente condicionado, que preenche a atividade 

escolar e que se torna realidade dentro das condições da escola tal como se acha 

configurada” (SACRISTÁN, 1998, p.34). 

Os saberes presentes no Currículo refletem as escolhas sociais que se 

desenham, amparados na perspectiva hegemônica ou contra hegemônica que se 

configura à toda a dimensão complexa de currículo. O autor considera, ainda, que o 

Currículo traduz amplos elementos históricos em práticas e problematiza o papel do 

professor “[...] conscientização do professorado sobre o seu papel ativo e histórico 

[...] e como currículo como configurador da prática” (p.48), e deve ser entendido 
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como práxis. Em suas considerações, o autor explica que o Currículo revela 

operações complexas, podendo ser: 

[...] um objeto manipulado tecnicamente, evitando elucidar aspectos 
controvertidos, sem discutir o valor e significado de seus conteúdos. Uma 
colocação que tem acompanhado toda uma tradição de pensamento e 
pesquisa psicológica e pedagógica acultural e acrítica (SACRISTÁN, 1998, 
p.47). 

 

A vivência curricular está intrinsecamente relacionada às escolhas que são 

realizadas, e para Sacristán (1998, p. 102), há um lugar privilegiado nas práticas 

curriculares, que constituem elementos em movimento, não estáticos, mas como 

expressão de equilíbrio, e na escolha de múltiplos compromissos, o que revela sua 

escolha, na mudança ou na manutenção. Para ele, reflete “situações ambientais 

complexas ou, no mínimo, na vigilância dos múltiplos efeitos que se derivam desses 

ambientes”.  

Sacristán (2000, pp.48-49) considera o Currículo como lugar que precisa: de 

reflexão como práxis, deve considerar o contexto social, político, econômico; 

apresentar sua complexa rede de interações sociais, e reconhecer seu papel 

emancipador por meio de seus valores e crenças, que sustentam e materializam a 

soma de conceitos que ganharam relevância na sua construção social.  

A prova deste lugar, Sacristán (2000, p. 61) afirma que “os valores de justiça, 

equidade, dignidade humana, solidariedade e distribuição da riqueza e do capital 

cultural vão sendo substituído pela preocupação pela eficácia” isso materializado 

pelo autor como conceito de excelência, competitividade, por uma estrutura que 

responde aos interesses econômicos, na relação com um mundo focado em uma 

disputa, entre outros, na tecnologia da informação, como caminho de dominação. 

Desta forma, não se pode compreender o currículo e seus desenhos como 

elementos meramente externos ao sistema educativo, uma vez que este baseia-se 

na distribuição e especialização dos conteúdos. E o planejamento toma lugar 

privilegiado, como lugar da coerência, e preponderantemente coletivo. Na práxis, 

Sacristán (2000) materializa o Currículo no sentido que lhe é oferecido pelos alunos, 

pelos professores, e entre eles como se materializa no coletivo da escola e para 

sociedade. 

Se pensassem nas consequências de cada conceito pedagógico que se 
maneja na legislação educativa, por exemplo, para ver que condições são 
necessárias para sua implantação real, que formação de professores/as se 
requer, que condições de trabalho, materiais, organização de classes e 
escolas, etc. são precisos, certamente se seria mais cauteloso no uso da 
linguagem (SACRISTÁN, 2000, p.136). 
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Esse lugar não ingênuo estabelece muitos outros valores sociais, objetivos e 

implícitos, como correntes conectadas. Sua perspectiva considera o papel da política 

educativa, como lugar de ordenar o currículo. Para Sacristán (2000, p.109), este é o 

lugar do poder e da definição de autonomia dos diferentes agentes, na organização 

dos papéis em relação ao conteúdo.  

Desse modo, destaca-se o pensamento de Sacristán (2000, p. 102), ao 

conceber o currículo como “objeto preparado num processo complexo, que se 

transforma e constrói a si mesmo”. O autor ressalta que é necessária a intervenção 

ativa discutida de maneira aberta com participação da comunidade escolar e 

agentes externos, “para que não seja uma mera reprodução de decisões e 

modulações implícitas”. 

Sacristán (2000, p.104) apresenta um roteiro de diálogo para compreender as 

inter-relações do currículo: currículo prescrito, currículo apresentado aos 

professores, currículo moldado pelos professores e currículo em ação. Todos 

refletem o processo que o currículo circunda sua efetivação como prática educativa, 

ao final intitulado currículo em ação.  

A disputa presente nestas relações se materializa no fato de considerar que os 

elementos que formam o currículo evidenciam as contradições sociais, e a 

desigualdade social se reproduz em como o currículo está ou não conectado à vida 

da maioria da população, ou dos interesses econômicos. 

O dilema conceitual do Currículo ganha materialidade quando reproduz os 

valores que lhes são incutidos, assim, é caminho que pode ser considerado, 

conforme os interesses que estiverem em jogo, considerando sempre, no 

entendimento da tese, como território em disputa.  

 

1.5 – Os desafios contemporâneos do Currículo – a complexa rede da justiça 

curricular 

 
A construção do currículo articula, como postulado neste estudo, diferentes 

interesses. A defesa que se busca nesta tese é que a relação entre currículo/justiça 

social é unitária. Ambos interconectam em uma rede complexa descrita por Torres 

Santomé(2013) na obra “Currículo escolar e justiça social - o cavalo de troia da 

educação”, estabelecida em contextos didáticos, nas relações ensino-aprendizagem, 
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no contexto psicossocial, nas interações de grupos, no contexto organizativo nas 

relações operativas do currículo, no contexto do sistema educativo nas 

peculiaridades presentes no processo e no contexto externo, fruto de diferentes 

pressões que orientam os conteúdos e a didática. Neste caminho, nas interações e 

inter-relações é que o currículo ganha valor e se materializa como efetiva dinâmica 

de aprendizado. 

O currículo na perspectiva da justiça, em que a adjetivação “justiça” considera 

que há uma complexidade de vivências presentes no século XXI que precisam ser 

compreendidas para o entendimento deste tempo, nos espaços em que têm 

ocorrido, isso indicando o tensionamento social e político que vincula as temáticas 

curriculares. 

Na perspectiva do currículo como espaço de disputa de uma educação integral, 

caminha em um ciclo ético, estético e humanista que circunda um amplo princípio 

libertador. Entende-se assim, a proteção integral como parte da justiça curricular, e 

estratégia que pode circundar os interesses das camadas populares. 

Torres Santomé (2013, p.9) descreve o conceito de justiça curricular como: 

[...] resultado da análise do currículo que é elaborado, colocado em ação, 
avaliado e investigado levando em consideração o grau em que tudo aquilo 
que é decidido e feito em sala de aula respeita e atende às necessidades e 
urgências de todos os grupos sociais; lhes ajuda a ver, analisar, 
compreender e julgar a si próprios como pessoas éticas, solidárias, 
colaborativas e corresponsáveis por um projeto de intervenção sociopolítica 
mais amplo destinado a construir um mundo mais humano, justo e 
democrático. 

 

Assim, o pilar no qual o currículo amarra seus princípios está comprometido a 

esta visão de mundo, como parte da proteção integral, que no entendimento desta 

tese, se compromete com uma educação crítica e libertadora, e considera que o 

produto material desta mediação está na delimitação dos objetivos, dos conteúdos, 

dos materiais e das metodologias que respeitem os diferentes grupos que compõem 

a sociedade, e ao mesmo tempo, conforme Torres Santomé (2013, p.10) exige um 

grau de compromisso com a interação das pessoas na rotina da escola – na sala de 

aula.  

Ainda neste sentido, para o autor, os processos avaliativos servem para 

diagnosticar, o quanto antes, os problemas de cada estudante, mas não perde do 

horizonte as “dificuldades daqueles que pertencem a grupos sociais em situações de 

risco ou às minorias que sofrem todo tipo de discriminação” (TORRES SANTOMÉ, 

2013, p.11). A abordagem da proteção social se materializa nesta compreensão. A 
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identificação de que há um corpo de pessoas à margem histórica da sociedade, e 

que estas, precisam de certa focalização para que a efetivação da justiça curricular 

se materialize. 

Torres Santomé (2013) indica que referir-se à justiça curricular implica em 

considerar criticamente os conteúdos e que suas especificidades sejam 

consideradas, no sentido de fortalecer suas relações como familiares, comunitárias e 

sociais. O autor ainda descreve que é importante considerar que os conteúdos 

devem contemplar “[...] a inclusão, a representação, o reconhecimento, as 

contribuições e as valorizações das pessoas, dos grupos e das culturas que estão 

presentes nas salas de aula e na sociedade mais ampla na qual a escola está 

inserida” (p.11). 

Torres Santomé (2013) apresenta os desafios do mundo contemporâneo, 

recolhido de perspectivas democráticas, solidarias, e que a curiosidade intelectual 

de novos cidadãos democráticos precisa desenvolver capacidade de formar novos 

cenários que considerem as distintas culturas, ideias e prioritariamente as relações 

estão vinculadas a um entendimento maior do direito da criança e do adolescente. 

Destaca Torres Santomé (2013, p.11) que não se trata de construir uma escola 

como “feira de culturas” apolítica, apática e descontextualizada, mas valorizar os 

multiculturalismos significa validar as diferenças. O conteúdo desse debate coloca 

vigor e questiona se os conteúdos estão a serviço dos interesses dos grupos 

hegemônicos ou de promover movimentos libertadores em contextos democráticos: 

[...] Uma educação que abra portas, que gere otimismo no presente e 
perante o futuro também requer uma tarefa prospectiva que exige que se 
tenham presentes as mudanças que estão acontecendo em nossas 
sociedades [...] Consequentemente, educar pessoas solidárias, autônomas, 
democráticas e livres nos obriga a torná-las conscientes de que precisam de 
uma ampla bagagem cultural que lhes facilite entender como é o mundo 
atual e, é claro, que lhes ajude a se convencer de que devem ter respeito à 
autonomia e liberdade de pensamento a que cada ser humano tem direito 
(TORRES SANTOMÉ, 2013, p.11). 

 

O entendimento do que significa a justiça curricular, para Nussbaum (2005 

apud Torres Santomé, 2013 p.12), é que a razão e a imaginação são vivenciadas, e 

se não aprende a utiliza-las, limita-se a vivência de diferentes culturas, ideias, 

grupos, e para ele, “[...] empobrecem pessoal e politicamente, apesar do sucesso 

que sua preparação profissional tenha [...]”. A Educação Integral neste contexto se 

reduz, e perde seu potencial libertador. 
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Essa indissocialidade entre a disputa curricular e o exercício profissional 

precisa de uma dose de mediação dos agentes que estão neste cenário. Para o 

autor, os profissionais precisam debater e refletir os princípios éticos, morais, e 

intelectuais, e assegurar que a democracia como processo permanente dos 

cidadãos esteja em curso.  

O autor considera que há novos cenários no mundo contemporâneo que reflui 

para uma educação menos coletiva. Ele considera que há várias revoluções em 

curso que alteram o modus operandi da escola, por mais que a unidade educacional 

não perceba. 

A economização dos modelos educacionais revela que o currículo ganha 

importância tanto na venda de materiais pedagógicos, quanto define 

pasteurizadamente os conteúdos a serviço do ideário individual, distanciando a um 

plano de desenvolvimento integral, a valorização da solidariedade, da 

sustentabilidade, o que se intitula como Direitos Humanos. 

Torres Santomé (2013, p.100) e Chizzotti (2012, p.429) apresentam a 

contradição na estrutura econômica impetrada pela Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE), sua propositura quanto à nova geopolítica 

do conhecimento. 

Chizzotti (2012, p. 429) destaca o termo competência como eixo da 

implementação desta política, que, segundo ele, foi papel das agências 

internacionais defender a implementação deste termo. 

Chizzotti (2012) reconhece no currículo como prática social pedagógica, e sua 

tarefa na disputa não ingênua da hegemonia política. Destaca-se que o uso de 

competências reafirma o atrelamento do currículo as exigências do mercado e todo 

seu ideário. Em outra ordem, o autor recupera que a unificação Cultural produz em 

âmbito global, a partir da matriz neoliberal, a um modelo meritocrata voltado para 

classificação e hierarquização das instituições escolares. 

[...] As finalidades da educação inserem-se no contexto competitivo 
interinstitucional e internacional, visando alcançar crescimento econômico 
dinâmico, coesão social estável e um posto eminente no sistema 
classificatório comparativo entre escolas ou entre sistemas escolares 
nacionais [...] (CHIZZOTTI, 2012, p.434). 

 

Neste sentido há um novo desenho institucional derivado do ranqueamento 

escolar, que influiu em novas questões para os sistemas de ensino. 

[...] Novos conceitos ingressaram nos discursos sobre a educação e o 
currículo. O conceito competência tornou-se peremptoriamente a referência 
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central das políticas públicas e das reformas curriculares, na primeira 
década do século atual. [...] A noção de competência está, pois, no âmago 
das reformas curriculares contemporâneas; não é mero modismo volátil, 
pois, expressa muito mais que mera mudança lexical, é uma ruptura 
epistemológica, na perspectiva de Foucault (1966), uma episteme – a 
configuração específica que exprime e dá suporte a um novo discurso 
científico de uma época. A adoção do conceito não foi pacífica: a polissemia 
do termo e sua ascensão como princípio normativo dos currículos 
educacionais provocaram confrontos conceituais e debates veementes. 
Envolveram políticos, pesquisadores, docentes e agências e instituições 
internacionais na busca de referências convergentes e na definição de um 
conceito. (CHIZZOTTI, 2012, p.435) 
 

Para o autor, este novo modo de organizar a educação nasce na segunda 

metade do século passado, quando por recomendação da Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), os sistemas de ensino 

deveriam nortear suas ações nas orientações da UNESCO, UNICEF e FMI. 

Destaca-se este último que apresentou maior interferência em decorrência de seu 

financiamento.  

Torres Santomé (2013) considera que a OCDE tem seu interesse focado na 

implantação de um currículo que responda às necessidades do setor produtivo, e 

visa vincular os interesses econômicos às pesquisas, com vistas na geração de 

conhecimento técnico-científico, no sentido de resolver os problemas dos setores 

econômicos, visando gerar novos e rentáveis negócios. 

Na percepção destes autores, os interesses da OCDE na indicação de 

currículos, contemplam os interesses de Estado voltado à natureza Privatista- 

respondendo as demandas do Capital, e ao mesmo tempo, formula elementos de 

geração de riqueza por meio do conhecimento produzido. Gerando um ciclo lucrativo 

permanente. Se ganha na disputa ideológica dos conhecimentos definidos como 

prioritários em favor dos mercados, assim como, ganha no lucro da produção de 

saberes que também contribuem para a virtuosa cadeia que define a inteligência e o 

resultado prático. 

Chizzotti (2012, p. 439) reafirma que o termo competência neste contexto 

formula uma nova agenda neoliberal, e aproxima conhecimento e mercado como 

elementos indissociados. 

Na definição e seleção de competências está a chave do projeto de 

desenvolvimento em curso e seus interesses econômicos. Chizzotti (2012, p. 440) 

considera que a supremacia anglo saxônica na OCDE estabeleceu certa matriz para 

os currículos. Entre 1997 e 2003, a OCDE preparou políticos e profissionais da 
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educação sobre as competências-chave para jovens no mundo moderno e o nível de 

competência que a escola deve buscar, atendendo, é claro, aos interesses do 

mercado. Esse grupo identificou as potências do projeto, proximidades e consensos 

quanto às competências-chave basilares, e por meio de pesquisas comparativas, 

buscou compreender e mensurar o nível de jovens e adultos, a partir das referências 

criadas. 

[...] O projeto reconheceu a diversidade de valores e prioridades de países e 
culturas, que identificou também desafios universais da economia global e 
da cultura, assim como valores comuns que informam a seleção de 
competências mais importantes. [...] O elenco das competências deveria 
constituir os novos objetivos da educação, a rota para o desenvolvimento 
dos países e a orientação para a formação das novas gerações integrarem-
se, coesivamente, na sociedade do conhecimento e no mundo do trabalho 
produtivo, considerando uma “abordagem inovadora baseada na noção de 
‘literacia’ que remete à capacidade dos alunos de analisar, raciocinar e 
comunicar quando enunciam, resolvem e interpretam problemas 
dependentes de matérias diferentes”. (OECD, 2005 apud CHIZZOTTI, 2012, 
p.441) 

 

O autor descreve que o projeto em curso se organiza em três categorias, 

composta de três competências-chave, totalizando nove competências. Todas as 

categorias consideram que as pessoas dispõem de ferramentas materiais, 

tecnológicas e socioculturais, que para o autor, “[...] devem ser capazes de dominar, 

de se servir delas para interagir com os outros em um mundo interdependente e de 

agir, de modo autônomo e responsável, no seu contexto [...]” (CHIZZOTTI, 2012, 

p.441). 

Torres Santomé (2013, p.102) e Chizzotti (2012, p. 442) consideram o PISA a 

forma mais eficaz da organização do currículo baseado nas competências. Ambos 

indicam que o objetivo do PISA foi de consolidar a escolaridade obrigatória em 

conhecimento e habilidades para participação da sociedade.   

Para Chizzotti, (2012, p.445), o programa curricular multinacional comum 

alterou a tradição dos currículos nacionais. Por mais que as divergências 

aparecessem, houve convergência quanto a um amplo conjunto de proposições, o 

que fortaleceu o papel da OCDE na definição de currículos.  

Torres Santomé (2013, p.109) salienta que a revolução econômica vivenciada 

pelo processo de mercantilização estabelecidas nas relações entre educação e 

mercado resultou, em suas palavras, em notável empobrecimento e degradação 

moral da educação. 
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A mercantilização do Currículo, no entendimento de Chizzotti (2012, p.447), se 

orienta pelas indicações de competências da OCDE. Para o autor, o viés 

instrumental da educação para os interesses do mercado, desconsidera a formação 

para uma cultura comum e integral.  

Neste contexto mais amplo, não há como organizar os sentidos da justiça 

curricular em um ambiente aparentemente asséptico quanto aos interesses 

econômicos, e a interferência ocorrida no âmbito internacional desvela o amplo 

território que precisa ser disputado. 

 

1.6 – O legado da Educação Integral no Brasil – As políticas e os argumentos 

 

No jogo dos interesses do currículo descritos acima revelam a tensão que 

compõe o ideário da educação. Reiterado muitas vezes nesta tese, o sentido de 

disputa que compõe o currículo reflete a grandiosidade do tema. Do mesmo modo 

as vivências contra hegemônicas, que buscam na formação geral novos paradigmas 

de educação, na busca de caminhos possíveis da humanização de dos interesses 

dos excluídos.  

A abordagem aqui destacada a importância de Anisio Teixeira e Darci Ribeiro 

na implementação de programas de Educação Integral no Brasil, e posteriormente 

estabelece relação entre os autores Moll, Cavaliere e Arroyo acerca das nuances da 

Educação Integral no Brasil. 

Neste sentido, busca-se a relação entre o conceito de proteção integral e 

educação integral, a partir da dimensão do direito à educação pública e de 

qualidade, elemento que é conferido no ECA, como direito fundamental. 

A disputa do que se confere como qualidade, inclui elementos que ao 

entendimento desta tese, está conectado a um arco de possibilidades de 

aprendizagens, vivências e disputas de ideários que incluem e extrapolam a oferta 

em tempo ampliado de educação. Pretende-se a partir desde estudo, um olhar 

sensível para o limite do que se intitula como integral e identificar a proteção integral 

em sua execução. 
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1.6.1. As políticas de Educação em Tempo Integral no Brasil – a experiência de 

Anísio Teixeira e Darci Ribeiro 

 

Há uma conquista conceitual na definição da Educação Integral como pauta, 

fruto dos movimentos em que Anísio Teixeira, grande impulsionador de uma 

educação integral em tempo integral ao longo dos anos 1930, 1940 e 1950, e Darcy 

Ribeiro nos anos de 1980 e 1990.  Foram responsáveis a seu tempo de propor e 

executar uma política de Educação Integral no Brasil - As Escolas Parques, Centros 

Integrados de Educação Pública  (CIEPs), Centros de Atenção Integral à Criança e 

ao Adolescente  - CAICs, apontando no âmbito nacional uma política de educação 

integral em tempo integral. 

 Em se tratando de Anísio Teixeira e Darci Ribeiro, é indiscutível que há um 

processo de reinvenção da escola, em um novo sentido de formas e conteúdos, 

ambos rediscutindo o papel elitista da escola em novos formatos mais democráticos. 

Anísio Teixeira, liderança do movimento Escola Nova se colocou na primeira 

metade do século XX a pensar e arquitetar escola renovada, seu legado iniciado na 

Bahia trata  da ampliação do tempo escolar e o processo de escolarização da 

criança popular urbana.  

 De acordo com Nolasco e Faria(2013) Anísio Espínola Teixeira, de origem 

bahiana (Caitité), finalizou sua graduação formando-se em ciências jurídicas e 

sociais no Rio de Janeiro em 1922.  Porém foi na vida pública e na gestão da 

educação que sua marca se afirma, a partir de 1924 quando assume no governo do 

estado da Bahia a diretoria geral de instrução. Foi neste momento que suas relações 

políticas o levaram compor no Rio de Janeiro a Secretaria de Educação. Nos anos 

1950 se destaca ao assumir a secretaria geral da Campanha Nacional de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e posteriormente dirigiu o 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP). 

 Anísio Teixeira, em seu tempo na Bahia, iniciou um novo formato da estrutura 

escolar, especialmente aos prédios, quando instituiu que as escolas tinham que ser 

construídas para tal, diferentemente da tradição à época relacionada ao uso de 

espaços já construídos. 

 Posteriormente no Rio de Janeiro, capital do país, como a Diretor da Instrução 

do Distrito Federal, implanta o programa de construção escolar, e culminará com a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Centros_de_Aten%C3%A7%C3%A3o_Integral_%C3%A0_Crian%C3%A7a_e_ao_Adolescente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centros_de_Aten%C3%A7%C3%A3o_Integral_%C3%A0_Crian%C3%A7a_e_ao_Adolescente
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criação da Escola-Parque de Salvador (Centro Popular de Educação Carneiro 

Ribeiro) no início da década de 1950.  

Na perspectiva de Nolasco e Faria(2013), o processo de expansão de prédios 

educacionais está relacionada com um ideário municipalista, em que as escolas 

deveriam estar voltadas à comunidade, e que conselhos deveriam dirigir os 

equipamentos educacionais. 

 Anísio Teixeira enfrentava o problema da Universalização do atendimento da 

educação básica, em um período de baixa escolaridade da população, para ele, 

além da construção escolar, sua arquitetura adequada ao atendimento, a formação 

de professores representava o avanço necessário para o rompimento da escola 

elitista.  

Cavaliere(2010) descreve que a grande síntese do entendimento de 

Educação Integral em Anísio Teixeira é de que a Educação “é a vida”, e não uma 

“preparação para a vida”, ele critica as demais instituições sociais por perderem sua 

capacidade educativa, e que estas devem ser supridas pela escola.  

O sentido pragmático apresentado por Anísio “na compreensão de que o 

homem se forma e desenvolve na ação, no fazer-se, e não por algum movimento 

exógeno de aprendizagem formal” Cavaliere(2010). Essa concepção de educação 

ancorou sua perspectiva de Integral: 

A “reconstrução da experiência”, ou seja, a possibilidade de os indivíduos 
viverem experiências que são, também, pensamento, é o elemento 
fundamental para a criação do modo de vida democrático. Somente uma 
escola que funcionasse como uma espécie de universidade para crianças e 
adolescentes poderia propiciar esse tipo de experiência. Foi a associação 
entre o projeto republicano de educação pública e a teoria pragmatista da 
educação como reconstrução da experiência, ao lado da forte crítica ao 
sistema escolar vigente, que impulsionou a elaboração do projeto anisiano 
de educação integral. (CAVALIERE, 2010). 

 

O ideário de ampliação de tempo circundou uma visão política de sociedade, 

visando o fortalecimento dos princípios democráticos, como um poder transformador, 

e conforme Cavaliere(2010), o livro de Teixeira “Educação é um Direito” publicado 

em 1968, declara que sua concepção de igualdade política pressupõe que todos 

tenham acesso aos meios de vida do mundo contemporâneo, e que esta abriria 

caminho para a possibilidade da igualdade social.  

O termo Educação Integral no Brasil, ganhou força a partir das formulações 

de Anísio Teixeira, indica possibilidade de escala, entretanto sempre ancorada na 
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concepção de que a educação integral e a escola de tempo integral caminham no 

sentido de democratização da realidade educacional brasileira. 

A ampliação de tempo, por Anísio Teixeira indicava atividades relacionadas 

ao estudo, à recreação, ao espaço de arte, ou a práticas educativas que 

compunham o sentido de integral, na formação humana que valoriza o ensino 

gratuito, obrigatório e laico.  

Nas palavras de Cavaliere(2010), referenciando-se em Teixeira: 

  [...] haverá escolas nucleares e parques escolares, sendo obrigada a 
criança a frequentar regularmente as duas instalações. O sistema escolar 
para isso funcionará em dois turnos, para cada criança [...] no primeiro 
turno a criança receberá, em prédio econômico e adequado, o ensino 
propriamente dito; no segundo receberá, em um parque-escola aparelhado 
e desenvolvido, a sua educação propriamente social, a educação física, a 
educação musical, a educação sanitária, a assistência alimentar e o uso 
da leitura em bibliotecas infantis e juvenis. (CAVALIERE 2010 apud 
TEIXEIRA 1997, p. 243).  

 
Darcy Ribeiro por sua vez, formado em Sociologia em 1946, trabalhou com 

Anísio Teixeira em vários momentos, e é lembrado pelo seu trabalho junto às 

comunidades indígenas, e durante o governo JK esteve junto a Anísio Teixeira na 

elaboração da Lei de Diretrizes para Educação. Em 1962 se tornou Ministro da 

Educação, mas foi como vice governador do Rio de Janeiro, que seu legado foi 

reafirmado com a criação dos CIEPs(Centros Integrados de Educação Pública), 

indicando a Educação Integral como caminho da qualidade da educação.  

Os CIEPs surge em um período em que a escola pública ainda sofria com a 

segregação de direitos, que para Darcy Ribeiro era elitista e setetiva. Para ele a 

escola não poderia ser chamada de pública, pois não atendia a população pobre 

ainda.  

Quando Darcy Ribeiro assumiu o Ministério da Educação, os Centros 

Integrados de Atendimento à Criança (CIACs) e/ou os Centros de Atenção Integral à 

Criança (CAICs),que foram  as experiências de educação integral realizadas em 

regiões metropolitanas em todo território nacional.  

A experiência de ambos demonstrou as possibilidades políticas e sociais para 

a implantação da educação integral no Brasil. A partir deste modelo, outros 

ganharam destaque fruto destas experiências. 

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwvu3krOTVAhUGlJAKHRJHA_cQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.educabrasil.com.br%2Fcieps-centros-integrados-de-educacao-publica%2F&usg=AFQjCNFadn6rcU6UUTIJGnPgz-aVhPJBJA
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1.6.2. Os argumentos do Tempo Integral no Brasil: a Escola e a estrutura dos 

tempos e das oportunidades 

 

Um debate importante na abordagem de educação em tempo integral 

apresentado aqui, se refere a uma política de Estado e incorporada pelos sistemas 

de ensino. Os autores apresentados, ao estudarem a educação integral em tempo 

integral reconhecem na escola a efetivação, ou não, de políticas indutoras. As 

defesas e críticas ancoram-se nos dilemas de sua aplicação.  

Os autores que se utiliza como referência são Moll, Cavaliere, Arroyo, com 

argumentos contemporâneos da Educação Integral, no campo da educação 

libertadora. Os autores selecionados relatam questões ligadas às origens da 

Educação Integral, seus precursores, e sua vivência contemporânea, apresentando 

aqui algumas divergências quanto a eficácia e ou entendimentos dos resultados de 

políticas, como por exemplo, do Mais Educação. 

É tênue em Moll, Cavalieri, Arroyo que a equação tempo x conteúdo x estrutura 

escolar x atividades culturais e esportivas resultem em um novo cenário 

educacional, apesar de ângulos distintos desta abordagem. 

No caso de Moll (2012, 2013) a autora para desenhar os princípios da 

Educação Integral, reconhece nos pressupostos de Anísio Teixeira e Paulo Freire o 

sentido “integral” que está associada. Ela ainda destaca que Educação Integral, 

perpassa pelo caminho da educação de qualidade, ancorada na ampliação de 

tempo, e um redesenho federativo para adequação da estrutura escolar para um 

Programa que se compromete com a viabilidade de ambos. 

Os princípios orientadores de Moll consistem na formulação de uma Educação 

Integral em tempo integral, no que a autora valida como direito à ampliação de 

“tempos e oportunidades educativas”. Para Moll, apesar de garantias legais, sua 

efetivação ainda se apresenta ancorada na estrutura conservadora da educação 

brasileira, que trata com distanciamento o sentido de integral, como algo não 

validado, por vezes como tempo não útil à formação do educando como sujeito. 

Moll(2013), reconhece o tempo como elemento centralizador da política de 

Educação Integral, e ao mesmo tempo problematiza o quanto de inovador que ele 

pode representar, ou mesmo representar um retrocesso educativo, se não 

conectado a uma dimensão de educação que tenha sentido.  
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A autora destaca que há uma lógica burocratizada e desumanizadora no 

cotidiano escolar, que se organiza e reproduz formas alienantes e não criativas de 

fazer educação – a isso a autora considera que não há mudanças com a ampliação 

do tempo. 

O exemplo descrito por Moll (2013) destaca que as “grades curriculares” são 

limitadoras do entendimento de integral em sua visão ampla, que considere os 

tempos de vida e da comunidade local, como eixos do processo de formação ampla. 

A autora ainda destaca que o modus operandi que a escola tem vivenciado 

está centrado em um ambiente fragmentado e que precisam ser resgatados os 

processos que restituam o sentido ontológico da escola e de currículo. 

Nesta abordagem Moll (2012) reconhece que a escola representa a partir da 

modernidade um lugar de centralidade na educação dos filhos, e a formaliza em 

padrões que desconsidera as outras formas educacionais não previstas na tradição 

da escolarização, por meio da institucionalização das relações. 

A crítica apresentada neste sentido considera que a escola forma 

pasteurizadamente a produção de identidades “monoteístas, brancas, masculinas, 

letradas” (MOLL, 2013, p.42), em um contexto aniquilador de outras formas de 

conhecimento, em uma força técnico-instrumental, que não avança para uma escola 

criativa e viva para os conhecimentos de cada território, dos sujeitos que lá vivem e 

das expressões históricas em cada cultura. 

O tempo apresentado por Moll (2013) se dirige ao entendimento histórico 

social, em que a escola dialoga na pluralidade que compõe cada território, e sua 

experiência, o que aproxima os tempos da escola aos tempos da vida dos 

estudantes, como um movimento de múltiplos saberes e possiblidades de 

aprendizagem que precisam ser garantidos.  

No movimento a favor destes objetivos estão algumas ações que visam operar 

mudanças nas escolas e considerem suas trajetórias em um sistema que garanta o 

direito a todos e todas estudantes em processo de aprendizagem e como enfrentar o 

perverso sistema de exclusão preconizado na história da educação brasileira. 

Essa escola que acessa os bens socialmente construídos e valoriza 

perspectiva de um educando como sujeito criador, e opera suas ações voltadas 

neste sentido. 

A ampliação do tempo em Moll (2013), pode reproduzir valores libertadores, ou 

alienantes. Quem efetivará este direito é uma escola que se comprometa em 



64 

 

valorizar espaços e tempos que tenham sentido, no tempo presente e suas 

contradições.  

Cavaliere (2007) descreve em a relação entre a ampliação do tempo na escola 

e seus impactos na qualidade do trabalho educativo, e em que momento a educação 

incorpora essa alteração. 

Para a mesma autora, o conceito de jornada ampliada pressupõe diferentes 

formas: 

(a) ampliação do tempo como forma de se alcançar melhores resultados da 

ação escolar sobre os indivíduos, devido à maior exposição desses às 
práticas e rotinas escolares;  
(b) ampliação do tempo como adequação da escola às novas condições da 
vida urbana, das famílias e particularmente da mulher;  
(c) ampliação do tempo como parte integrante da mudança na própria 
concepção de educação escolar, isto é, no papel da escola na vida e na 
formação dos indivíduos (CAVALIERE, 2007, p.1017). 

 

Em Cavaliere a principal questão está relacionada a ampliação de tempo, pois 

este reflete sobre os sentidos da Educação Integral, a partir da seguinte 

problematização. 

Que tipo de instituição pública de educação básica a sociedade brasileira 
precisa? Que funções relativas ao conhecimento cabem à escola, frente aos 
demais meios de informação e comunicação presentes na vida social? Qual 
o papel da instituição escolar na formação para a vida em sociedade e para 
a democracia? (CAVALIERE, 2007, p.1018) 

 

A complexidade entre o verdadeiro interesse na ampliação da jornada inclui 

muitos elementos contemporâneos que não podem ser desconsiderados. Cavaliere 

neste sentido indica que enfrentar os desafios da qualidade educacional brasileira, 

perpassa na ampliação dos tempos, sem que deixe de refletir, o cotidiano das 

famílias nas relações profissionais e sua dependência do Estado no cuidado de 

crianças.  

O primeiro passo é reconhecer sua dimensão sociológica, como tempo social. 

Neste universo, o tempo escolar reproduz os efeitos do capitalismo contemporâneo, 

e suas manifestações na vida cotidiana das famílias. Para a autora o tempo, define 

as formas com que a sociedade se organiza. Na vida de crianças e jovens a relação 

é intrínseca com o tempo escolar, entendido por ela como “pilar para a organização 

da vida em família e da sociedade em geral” (CAVALIERE, 2007, p.1018). 

No sentido sociológico, dimensão desta abordagem, o tempo é elemento do 

processo civilizatório e das relações sociais, e, por conseguinte, dos processos de 

“criação, acumulação, e distribuição de riquezas materiais e simbólicas nas 
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sociedades” (CAVALIERE, 2007, p.1018). Referenciada em Marx, o sentido do 

tempo está comprometido no capitalismo e em suas relações de produção, com o 

valor da mercadoria, considerando que este utiliza do tempo para definir o custo do 

trabalho socialmente necessário à sua produção, e nesta vertente, a própria mais 

valia, quando considera o excedente convertido em valor.  

A autora também se utiliza do sentido de tempo como formulação de capital 

cultural, o que revela que em qualquer dimensão, o tempo é central nos sentidos e 

nas estruturas e representações sociais complexas. Entender o tempo como 

unidade histórica, contrasta com a pouca transformação vivenciada pela 

escola/educação na história brasileira.  

O debate apresentado por Cavaliere reconhece que a questão do tempo está 

vinculada, muito mais que o tempo social ou da temporalidade física, o tempo 

compõe a complexa conexão entre história e política, que imbrica todos os 

elementos relacionados ao tempo escolar na vida dos sujeitos. 

O tempo, nas dimensões sociais, reflete os marcos legais da história da 

educação brasileira, os processos de garantia deste recente direito, e em especial a 

partir da universalização da educação. Este tempo escolar, engloba a gestão do 

tempo dos indivíduos, e que no século XX no Brasil ingressou, na vida urbana, em 

outro tempo social decorrente das relações fabris.  

Cavaliere (2007) reconhece que as forças históricas e as relações de produção 

definem o modo que a sociedade se organiza e que há forças importantes que 

atuam sobre o tempo escolar. Há algumas, de acordo com a autora, que refletem o 

universo familiar e como a cultura destes grupos se organizam. Caso por exemplo 

dos trabalhadores rurais, que o período da agricultura altera a condição das famílias, 

e consequentemente das crianças, na relação com a escola.  

Outro fato que pode decorrer deste entendimento é a falta de tempo das 

famílias para com seus filhos, e há uma propensão a indicar a necessidade de 

ampliação de tempo escolar, para proteção social das crianças, elemento que 

congrega demandas do mundo do trabalho nas grandes cidades. 

Em síntese, Cavaliere (2007) indica que a determinação do tempo escolar 

perpassa muito mais que os interesses estritamente de formação educacional, o que 

para autora, distancia a visão burocrática e administrativa, para vivências do conflito 

cotidiano, sempre relacionado à rotina dos adultos. A tese é que não é em função 
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dos direitos fundamentais da criança e do adolescente que a força social dos tempos 

escolares se organiza. 

A crítica indicada por Cavaliere (2007) é que o aumento do tempo de escola 

descaracteriza os sentidos sociais aos quais cada território está inserido. Desta 

forma, falar em ampliação de tempo no centro, ou em uma escola privada, é 

diferente do tempo que a periferia, ou a escola do campo descreve em sua rotina. 

Considerar este fato desencanta para a autora, a padronização de resultados de 

desempenho escolar, como formas pasteurizadas de medição. 

Outro dado importante em Cavaliere (2007) é que há outros elementos no 

campo da rotina que pressupõe que a análise da realidade escolar e reverbera no 

entendimento de qualidade. Para a autora: 

O chamado “efeito escola”, que pode ser analisado em várias dimensões da 
realidade escolar, tais como tamanho da escola, turma, professor, tipo de 
gestão, recursos e tempo, entre outros, tem explicado grandes diferenças 
no desempenho de alunos. Dentre esses fatores, o tempo é um dos mais 
consistentes em pesquisas de vários matizes. Nesses estudos, o tempo de 
escola é medido e analisado de diversas formas, ou seja, ao longo do ano, 
da semana e do dia, na duração e distribuição das folgas e férias, no tempo 
efetivamente atribuído às atividades consideradas de “ensino”, no tempo 
para a execução autônoma de tarefas, no tempo mobilizado pela escola em 
atividades fora dela.(CAVALIERE, 2007, p.1018) 

 

Arroyo (2012) apresenta suas argumentações voltados na noção de que o 

direito a uma Educação Integral, perpassa por tempos e espaços educativos. 

Sua abordagem percorre o debate de que mais tempo da mesma escola 

somente refletiria um modelo já provado, e de pouca eficácia. Não se mostra 

eficiente somente o fato de ampliar o tempo de escolarização, se esta for manter a 

visão tradicional que a escola tem reproduzido. 

A pergunta de Arroyo é para quê e para quem a ampliação do tempo escolar. 

Ele reconhece que na segunda metade dos anos 2000 cresceu a consciência de que 

educação é um direito de formação articulado ao processo de escolarização, 

espaços de socialização, e que este tempo-espaço pode ser maior. Sua 

compreensão indica para que políticas neste sentido são um avanço na consciência 

do direito à educação, corroborando nesta obra, entendida como integral.  

A primeira questão apresentada por Arroyo se dirige a perguntar se o tempo 

escolar se dedica a compreender mais um turno, um turno extra, ou o mesmo turno. 

A pergunta está recoberta do entendimento de que qualidade de tempo se expressa 

em quais ações de educação em tempo integral.  
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As indagações indicam que há um momento singular de alterar a lógica rígida, 

“gradeada”, segregador, e em especial para as camadas populares. O debate de 

qual qualidade nos referimos e qual linha recobre esta tênue palavra chamada de 

qualidade. 

A crítica do autor é que para além dos sistemas de ensino ainda estarem 

ancorados nos modelos conservadores que não compreendem a infância e a 

adolescência no seu tempo e no seu espaço, especialmente as camadas populares 

estão ainda mais à margem do acesso, e do mesmo modo, como produtores de 

conhecimento.  

Arroyo compreende as dimensões de vida das camadas populares, e identifica 

que as condições precarizadas não são resolvidas com qualquer política pontual, ao 

contrário, ela reflete muitas vezes uma inferiorização quando comparadas às outras 

escolas. 

Compreendendo o sentido de Proteção integral, Arroyo reconhece que há um 

fazer público para garantir “tempos-espaços públicos de um digno e justo viver da 

infância-adolescência” (ARROYO, 2012, p.35).  

A precarização das formas de viver nas periferias revela um lugar social 

segregado, que vivencia a negação de direitos de todas as espécies, desde suas 

condições básicas de alimentação e moradia, como o direito a uma vivência escolar 

saudável, viva e criativa.  

O sentido de negação que a educação reproduz é para Arroyo principal marca 

de marginalização e que está enraizada da tradição colonial, se manifesta nos traços 

de subalternidade que coloca: 

Ver o povo, os subalternos, como foram e continuam sendo vistos ao longo 
de nossa formação social, política e cultural, pelo lado negativo, carentes de 
valores, dedicação, esforço, carentes de cultura, [...]. Há uma intencionada 
reprodução dessas visões negativas mostrando-os como violentos, 
agressivos, fora da ordem [...]. Difícil ao imaginário educacional escolar até 
gestor de políticas socioeducativas não se deixar influenciar por essas 
representações sociais tão negativas [...] (ARROYO, 2012, p.36). 

 

Contrapondo a este ideário, para Arroyo há também formas de contrapor estes 

valores, considerando como estratégico o protagonismo de infâncias e 

adolescências em suas expressões coletivas, em cada território e em cada tempo.  

Neste caminho, essas visões positivas de protagonismos afirmativos, inspiram 

programas que entram no debate político e cultural, e contrapõem a histórica política 
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segregadora e inferiorizante. Trata-se em disputar a política, suas representações e 

uma afirmação social nos coletivos sociais reafirmando as infâncias populares. 

Arroyo reconhece que o programa Mais Educação tem um papel estratégico ao 

somar-se às ações-presenças afirmativas dos setores populares. A partir do 

reconhecimento da vulnerabilidade social que as crianças e adolescentes estão 

expostos o programa reconhece que são vítimas de um amplo contexto histórico-

social: 

O foco mais específico desses programas é o mais tempo-espaço ou dar 
centralidade ao direito a tempos-espaços mais dignos do seu viver. Para 
avançarmos nessa direção, será necessário [...] responder a estas 
questões: em que tempos-espaços vivem, sobrevivem, mal vivem? Qual 
centralidade das vivências do tempo-espaço nos processos de socialização, 
humanização, formação, aprendizagens do viver? (ARROYO, 2012, p.40). 
 

A perspectiva de Arroyo se coloca conectada ao entendimento mais amplo do 

saber, e a compreensão da Proteção integral aliada a um lugar singular do educador 

como conector do conhecimento, da cultura, da formação como processo integral. 

Não há para Arroyo um educando para um só saber, ou um só olhar. Em seu 

entendimento há uma sensibilidade necessária na construção das rotinas 

pedagógicas que precisam ser tecidas. 

Este movimento intitulado como tempos-espaço de um justo viver, preconiza o 

processo de humanização, em uma nova rotina que considere, em seu turno “extra”, 

deve “trazer para a reflexão e a prática pedagógica, didática, docente, curricular, 

gestora [...], os processos de formação humana” (ARROYO, 2012, p. 42). 

Arroyo considera que o direito à Educação Integral, pressupõe, tempos 

integrais, como premissa de que a ampliação do tempo constitui possibilidades de 

articulação dos saberes integrais. 

Isso em Arroyo pressupõe reconhecer que as crianças e adolescentes das 

periferias estão sujeitos, pelas suas condições concretas, a diferentes formas de 

negação de direitos. Ele reconhece que a vivência destes meninos e meninas está 

fadada à parcialidade de direitos, e como fruto disso, em tempos-espaço escolares 

ou não, muito precarizados. 

Frente a isso, romper com a parcialidade se impõe como um movimento 

considerado pelo autor, como radical, na oferta de possibilidades criativas, justas, e 

humanizadoras, sem voluntarismo, mas como uma política de estado, comprometida 

com estas dimensões do direito pleno.  
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Em síntese, os autores comungam de que a Educação Integral pressupõe 

ações de qualidade, formulações de políticas de Estado e a superação da 

precarização que a ampliação de tempo muitas vezes representa. Esse cenário 

aponta para um olhar mais sensível, contextualizado socialmente, comprometido 

com as classes populares e organizado em formatos potencializadores de crianças e 

adolescentes como sujeitos também autores deste processo. 
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SEÇÃO II – PROGRAMA DIADEMA MAIS EDUCAÇÃO: A CIDADE É UMA 

ESCOLA – A IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM DIADEMA 

 

A experiência da educação integral no Brasil ainda percorre um trajeto muito 

recente no direito à educação pública. A história revela o hiato entre direito e 

universalização, o que leva a educação se constituir como um direito de poucos. 

Entende-se que foi durante os governos Lula e Dilma que se demarca um olhar 

efetivo para a população vulnerável, especialmente as crianças. Das inúmeras 

estratégias desenvolvidas neste período, o Programa Mais Educação aponta como 

ferramenta de indução da Educação Integral, e da melhoria da qualidade de vida dos 

estudantes em suas múltiplas possibilidades. 

Neste movimento se destaca a experiência de Diadema, que a partir da 

indicação do Programa Mais Educação formula um modelo próprio de educação 

integral entre os anos 2009 e 2012, organizando uma nova política pública, centrada 

na intersetorialidade, nos processos formativos, compartilhando bens culturais e 

saberes locais, utilizando-se do território como caminho de educação da criança 

para cidade e da cidade para criança, e,  prioritariamente compreendendo todo 

processo como parte a uma educação inteira, de direitos plenos à proteção integral 

materializada na ampliação de tempo e oportunidades educativas. 

A pesquisa aqui revelada descreve o itinerário percorrido da educação integral 

a partir dos governos Lula e Dilma, presentes no marco legal e documentos, e mais 

especificamente, no relato do desenho institucional e prático do programa Diadema 

Mais Educação, nesta junção de forças federal e municipal, em favor da equidade de 

direitos.  

 

2.1 – O Marco legal e a implementação de políticas para Educação Integral a 

partir do século XXI – os governos Lula e Dilma e a garantia da Proteção 

Integral por meio da Educação Integral  

 
A educação integral em tempo integral, em sua trajetória percorre inúmeros 

obstáculos para sua execução, tanto sob o ponto de vista legal, como na sua 

aplicação como política de Estado.  

Apesar de a Lei de Diretrizes e Base(LDB) estabelecer a educação integral, o 

documento válido que pouco se conheceu pela inexpressiva repercussão, a partir 
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dos anos 2000, foi o Plano Nacional de Educação (PNE), que por meio da Lei no 

10.172/ 2001, definiu em sua meta II do ensino fundamental a educação integral e 

para prioritariamente no campo redução da retenção, voltadas ao modelo de que se 

conhece como reforço.  

O Plano, que em suas dimensões trata como clientela, não define como 

estratégico a implantação da educação integral em tempo integral, sua abordagem é 

bastante parcial e reproduz modos já tradicionais do reforço escolar e aceleração 

como forma de ajustar a repetência e a evasão.  

Assim trata o Plano: 

A oferta qualitativa deverá, em decorrência, regularizar os percursos 
escolares, permitindo que crianças e adolescentes permaneçam na escola o 
tempo necessário para concluir este nível de ensino, eliminando mais 
celeremente o analfabetismo e elevando gradativamente a escolaridade da 
população brasileira. A ampliação da jornada escolar para turno integral tem 
dado bons resultados. O atendimento em tempo integral, oportunizando 
orientação no cumprimento dos deveres escolares, prática de esportes, 
desenvolvimento de atividades artísticas e alimentação adequada, no 
mínimo em duas refeições, é um avanço significativo para diminuir as 
desigualdades sociais e ampliar democraticamente as oportunidades de 
aprendizagem. O turno integral e as classes de aceleração são modalidades 
na busca da universalização do ensino e no enfrentamento à repetência. 
(BRASIL, 2014). 

 

A LDB, em seu art. 34, § 2o, preconiza a progressiva implantação do ensino em 

tempo integral, a critério dos sistemas de ensino, para os alunos do ensino 

fundamental. À medida que forem sendo implantadas as escolas de tempo integral, 

mudanças significativas deverão ocorrer quanto à expansão da rede física, 

atendimento diferenciado da alimentação escolar e disponibilidade de professores, 

considerando a especificidade de horários. (BRASIL, 2001) 

A pauta da Educação Integral no Brasil volta mais intensivamente após a vitória 

do Presidente Lula e o reordenamento da educação básica, construindo 

progressivamente políticas e ações de atendimento efetivo aos direitos das crianças 

e adolescentes, a partir do fortalecimento de inúmeras políticas públicas.  

Para tal, foi criada em 2002 a SECADI (Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão), com vistas no atendimento da educação, em 

especial às pessoas e escolas em vulnerabilidade. No ano de 2016, após o golpe 

sobre a Presidenta Dilma, imediatamente a SECADI foi extinta, demonstrando a 

fragilidade das políticas de Estado às populações vulneráveis. 

Mesmo na SEB (Secretaria de Educação Básica), a partir de 2002 também 

inclui o sentido da educação integral. O principal exemplo é a experiência do PDE-
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Escola (Plano de Desenvolvimento da Escola), um mecanismo utilizado com 

ampliação de recursos para projetos específicos em um planejamento estratégico de 

qualificação do ensino.  

O êxito do PDE-Escola a partir de 2005 indica a constituição de um Plano de 

Desenvolvimento da Educação – o PDE, lançado em abril de 2007 com objetivos e 

metas a serem alcançadas, visando romper os limites estabelecidos durante o 

governo Fernando Henrique que limitou os gastos com educação. Para Saviani 

(2007)  

[...] o PDE foi saudado como um plano que, finalmente, estaria disposto a 
enfrentar esse problema, focando prioritariamente os níveis de qualidade do 
ensino ministrado em todas as escolas de educação básica do país. Mas o 
“Plano” se mostra bem mais ambicioso, agregando 30 ações que incidem 
sobre os mais variados aspectos da educação em seus diversos níveis e 
modalidades (SAVIANI, 2007, p.1232). 

 

Desta forma, o PDE estabelecido por meio do Decreto 6.094/2007, compõe o 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, em colaboração com 

Municípios e Estados em um programa de assistência técnica e financeira, 

mobilizando a sociedade e os órgãos públicos na melhoria da educação. O PDE 

compôs a tarefa de rearticular novas estruturas políticas e administrativas para 

possibilitar um novo impulso de gestão na educação, o que neste período. 

Das ações indicadas, o inciso “VII - ampliar as possibilidades de permanência 

do educando sob responsabilidade da escola para além da jornada regular” aponta 

para a ampliação de jornada e o caminho para a implantação de um programa de 

tempo integral. 

Assim, o Plano estabelece 30 metas, das quais da educação básica com 17 

ações, que para Saviani:  

Entre as ações que incidem globalmente sobre a educação básica situam-
se o “FUNDEB”, o “Plano de Metas do PDEIDEB”, duas ações dirigidas à 
questão docente (“Piso do Magistério” e “Formação”), complementadas 
pelos programas de apoio “Transporte Escolar”, “Luz para Todos”, “Saúde 
nas Escolas”, “Guias de tecnologias”, “Censo pela Internet”, “Mais 
educação”, “Coleção Educadores” e “Inclusão Digital”. (SAVIANI, 2007, 
p.1232). 

 

O Programa Mais Educação, amparado na experiência do Programa Escola 

Aberta iniciado em 2004, vincula a abertura das escolas aos finais de semana e o 

envolvimento dos saberes locais às escolas, em oficinas, disponibilizando repasse 

de recursos federais para ressarcimento de transporte e alimentação para 
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voluntários, e verbas de custeio e capital para a realização das atividades nas 

escolas. 

O fomento federal a partir da Escola Aberta indica as estratégias para a 

implementação de um programa nacional de educação integral, que vincule a 

participação da sociedade em ações comunitárias, e ao mesmo tempo, garanta a 

ampliação da jornada escolar. 

O primeiro momento desta história está a Portaria 17/2007 que estabelece 

oficialmente o Programa Mais Educação, e propõe “[...] fomentar a Educação 

Integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio do apoio a atividades 

socioeducativas no contraturno escolar” (BRASIL, 2007). 

O foco da Portaria, no campo da educação integral, está o incentivo a 

ampliação de jornada escolar e organização curricular, compreendendo assim, na 

redução das desigualdades educacionais, e ao mesmo tempo, potencializando, a 

partir do incentivo federal, em ações nos municípios do Brasil. 

A Portaria implicou no envolvimento dos Ministérios da Educação, da Cultura, 

do Esporte, do Meio, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Ciência e 

da Tecnologia, além da Secretaria Nacional de Juventude e da Assessoria Especial 

da Presidência da República. O ideário desta Portaria está a articulação dos 

fundamentos da Proteção integral e em ações neste sentido.  

A Portaria considera além da Lei de Diretrizes e Bases, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente como marco da doutrina da Proteção integral, indicados na 

Constituição Federal, a Política Nacional de Assistência Social, quanto à proteção à 

crianças e adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade, risco ou 

exclusão social, assim como a Portaria também considera como princípio, as 

condições de pobreza, discriminação, fragilização de vínculos, trabalho infantil e 

exploração sexual, e todas as violações destas faixas etárias, ainda expostas as 

situações de negação de direitos.  

Outro elemento constante das considerações que a Portaria revela, é o sentido 

de articulação, e do diálogo possível entre a educação e os processos formativos, 

valorizando que a escola é um importante lócus do conhecimento, mas não o único. 

E intenso é o caráter Intersetorial, reforçado também o entendimento que não está 

somente na Educação o conhecimento, recuperando o sentido que o conhecimento 

é uma produção social, fruto das sistematizações da vida humana. 

Nas considerações da Portaria se destaca: 
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[...] a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência comunitária, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais, de acordo com o art. 1o da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 2007). 

 

Para tal, indica-se a corresponsabilidade dos entes federados, sua ação 

planejada, e suas potencialidades no âmbito nacional, estadual e municipal. Assim 

dos objetivos destacam-se no Artigo 1o.  

[...] contribuir para a formação integral de crianças, adolescentes e jovens, 
por meio da articulação de ações, de projetos e de Programas do Governo 
Federal e suas contribuições às propostas, visões e práticas curriculares 
das redes públicas de ensino e das escolas, alterando o ambiente escolar e 
ampliando a oferta de saberes, métodos, processos e conteúdos 
educativos. (BRASIL, 2007). 

 

Sua implementação, no parágrafo único do Artigo 1o preconiza a ampliação de 

jornada e os componentes curriculares presentes neste contexto.  

O Programa será implementado por meio do apoio à realização, em escolas 
e outros espaços socioculturais, de ações socioeducativas no contraturno 
escolar, incluindo os campos da educação, artes, cultura, esporte, lazer, 
mobilizando-os para a melhoria do desempenho educacional, ao cultivo de 
relações entre professores, educandos e suas comunidades, à garantia da 
proteção social da assistência social e à formação para a cidadania, 
incluindo perspectivas temáticas dos direitos humanos, consciência 
ambiental, novas tecnologias, comunicação social, saúde e consciência 
corporal, segurança alimentar e nutricional, convivência e democracia, 
compartilhamento comunitário e dinâmicas de redes. (BRASIL, 2007). 

 

As finalidades do Programa Mais Educação ressaltam os princípios da 

Proteção integral e suas dimensões educacionais, prioritariamente o acesso à 

permanência na educação, entendidos como elementos da melhoria da qualidade da 

educação, identificada por seus rendimentos e frequência, superando as 

dificuldades apresentadas nos indicadores de exclusão, assim se expressa o corpo 

geral do Programa em suas finalidades, presentes no Art. 2o: 

I - apoiar a ampliação do tempo e do espaço educativo e a extensão do 
ambiente escolar nas redes públicas de educação básica de Estados, 
Distrito Federal e municípios, mediante a realização de atividades no 
contraturno escolar, articulando ações desenvolvidas pelos Ministérios 
integrantes do Programa;  
II - contribuir para a redução da evasão, da reprovação, da distorção 
idade/série, mediante a implementação de ações pedagógicas para 
melhoria de condições para o rendimento e o aproveitamento escolar; III - 
oferecer atendimento educacional especializado às crianças, adolescentes 
e jovens com necessidades educacionais especiais, integrado à proposta 
curricular das escolas de ensino regular o convívio com a diversidade de 
expressões e linguagens corporais, inclusive mediante ações de 
acessibilidade voltadas àqueles com deficiência ou com mobilidade 
reduzida;  
IV - prevenir e combater o trabalho infantil, a exploração sexual e outras 
formas de violência contra crianças, adolescentes e jovens, mediante sua 
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maior integração comunitária, ampliando sua participação na vida escolar e 
social e a promoção do acesso aos serviços socioassistenciais do Sistema 
Único de Assistência Social - SUAS;  
V - promover a formação da sensibilidade, da percepção e da expressão de 
crianças, adolescentes e jovens nas linguagens artísticas, literárias e 
estéticas, aproximando o ambiente educacional da diversidade cultural 
brasileira, estimulando a sensorialidade, a leitura e a criatividade em torno 
das atividades escolares;  
VI - estimular crianças, adolescentes e jovens a manter uma interação 
efetiva em torno de práticas esportivas educacionais e de lazer, 
direcionadas ao processo de desenvolvimento humano, da cidadania e da 
solidariedade;  
VII - promover a aproximação entre a escola, as famílias e as comunidades, 
mediante atividades que visem a responsabilização e a interação com o 
processo educacional, integrando os equipamentos sociais e comunitários 
entre si e à vida escolar; e  
VIII - prestar assistência técnica e conceitual aos entes federados de modo 
a estimular novas tecnologias e capacidades para o desenvolvimento de 
projetos com vistas ao que trata o Artigo 1o desta Portaria. (BRASIL, 2007). 

 

Destaca-se nas finalidades o duplo entendimento de Educação Integral como 

dimensão da Proteção integral, em seu sentido mais clássico, e simultaneamente no 

currículo integral, que ingressa elementos da linguagem, estética e expressões 

presentes no cotidiano da vida das pessoas, para além da escola.  É paradigmático 

quando oficialmente se estabelece uma linha entre o conhecimento não formal, 

valorizando a diversidade, e incluindo elementos da cultura local, reconhecendo nos 

espaços que há valores que precisam ser validados.  

Há um novo desenho em curso, que extrapola o espaço escolar como lugar 

único e privilegiado da construção do conhecimento. Ao iniciar o Programa por uma 

Portaria Interministerial, reconhece outros agentes na formação como constituintes 

da formação integral.  

A partir da Portaria, o Ministério da Educação avançou para a aprovação de 

Decreto Presidencial no 7.083/2010, que reafirma no Artigo 1o o Programa Mais 

Educação como estratégia de implantação da Educação Integral no Brasil: 

O Programa Mais Educação tem por finalidade contribuir para a melhoria da 
aprendizagem por meio da ampliação do tempo de permanência de 
crianças, adolescentes e jovens matriculados em escola pública, mediante 
oferta de educação básica em tempo integral. (BRASIL, 2010). 

 

No Decreto se alinha o princípio da ampliação da jornada, acrescendo o que foi 

estabelecido na Portaria 17/2007, e nos parágrafos complementares ao Artigo 1o no 

que tange a uma formatação ainda mais robusta do modelo de jornada e 

organização de funcionamento. 
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O Decreto Presidencial tem força de lei e define, pela primeira vez na história, 

uma indicação mais próxima como efetiva política pública no âmbito federal, 

presentes ainda no Artigo 1o.  

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

 

Os parágrafos do Artigo 1o descrevem o que significa a educação básica em 

tempo integral, os elementos curriculares desta estratégia, destacando fortemente a 

escolha pelo conhecimento das localidades, suas potências. 

Destaca-se ainda que há um contexto peculiar no incentivo à temáticas não 

formais, e impulsionadoras de novos conceitos de educação, e possibilitando e 

oficializando o uso de espaços comunitários como espaços componentes do 

território educativo.  

O Decreto, ainda prevê toda integração dos componentes em visões 

constituintes de um novo entendimento de integral, maior que a formulação de 

espaços, mas que considera, inclusive no marco legal, a valorização dos direitos 

humanos, a integração com comunidades escolares, presentes na definição de 

Princípios da Educação Integral: 

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

 

Verifica-se que um novo demarcador de entendimento de Integral se 

materializa no campo legal. Os princípios, descritos acima em sete incisos, 

representam uma disputa de ideário de educação, que certamente extrapola os 

sentidos de ampliação de tempos, ou oferta de “atividades”. 

A disputa que se afirma, é no campo dos direitos humanos, valorizando os 

saberes, os espaços e as vivências comunitárias como importantes na formação do 

sujeito. 

No Decreto no 7.083/10 estão ancoradas as principais linhas do que se 

compreende o Integral não somente temporal, mas espacial, social, cultural, e 

demais saberes e valores sociais que são definidos na visão humanista da 

educação.  

Não há no Decreto momento algum que diz que há uma única forma de se 

desenvolver Educação Integral no Brasil, o diálogo compõe a principal forma de 

descrever os objetivos, conforme se identifica no Artigo 3o.,dos objetivos do 

Programa Mais Educação:  

I - formular política nacional de educação básica em tempo integral; 
II - promover diálogo entre os conteúdos escolares e os saberes locais; 
III - favorecer a convivência entre professores, alunos e suas comunidades; 
IV - disseminar as experiências das escolas que desenvolvem atividades de 
Educação Integral; e 
V - convergir políticas e programas de saúde, cultura, esporte, direitos 
humanos, educação ambiental, divulgação científica, enfrentamento da 
violência contra crianças e adolescentes, integração entre escola e 
comunidade, para o desenvolvimento do projeto político-pedagógico de 
Educação Integral.  

 

A Um importante momento da educação nos anos 2010 é a Conferência 

Nacional de Educação, que por meio de conferências nos municípios, estados, 

culmina na 2a Conferência Nacional de Educação realizada no período de 19 a 23 

novembro de 2014. 

A articulação social vivida neste período articula diferentes movimentos e 

grupos de educação para defesa de temas específicos. 
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A priori, as temáticas aprovadas na CONAE indicam a construção do Plano 

Nacional de Educação, culminando na aprovação da Lei 13.005/14. 

O Plano Nacional de Educação preconiza em suas diretrizes:  

[...] a erradicação do analfabetismo; a universalização do atendimento 
escolar; a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 
promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de 
discriminação; a melhoria da qualidade da educação; a formação para o 
trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que 
se fundamenta a sociedade; a promoção do princípio da gestão democrática 
da educação pública; a promoção humanística, científica, cultural e 
tecnológica do país; o estabelecimento de meta de aplicação de recursos 
públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), que 
assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de 
qualidade e equidade, a valorização dos (as) profissionais da educação; a 
promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e 
à sustentabilidade socioambiental. (BRASIL, 2014, art.2º.). 

 

 O Plano define 20 metas para serem alcançadas no prazo de 10 anos, está o 

desafio de garantir a universalização da educação básica, o acesso à educação 

infantil, a erradicação do analfabetismo, entre outros, em um conjunto de 254 

estratégias que articula o cumprimento das metas abaixo, e a meta 6 como 

referência da Educação Integral: “Até o fim da vigência do PNE, oferecer 

Educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma 

a atender, pelo menos, 25% dos (as) alunos (as) da Educação Básica(BRASIL, 

2014.) 

No campo da Educação Integral, a tensão também é grande, pois se trata da 

decisão e um movimento tênue entre o financiamento da educação para o 

atendimento das obrigações constitucionais, e o entendimento que Educação 

Integral se constitui ação complementar e não fundamental. 

A partir das diretrizes estão estabelecidas metas para o desenvolvimento da 

educação no âmbito federal, que consta a Educação Integral é a Meta 6, e que 

define como prioritário o atendimento Integral: Meta 6: oferecer educação em tempo 

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

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

básica. (BRASIL, 2014) 

Anteriormente a aprovação do Plano, indicava-se que esta meta seria 

alcançada até o ano de 2020, entretanto, considerando o período do PNE até 2014, 

entende-se que seu prazo é o mesmo. Esse fato demonstra fragilidade em sua 

aplicação, mesmo não deixando de considerar sua força por estarem entre as 20 

metas prioritárias.  
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Quanto às estratégias, há um desenho similar ao do Programa Mais Educação, 

considerando que há regime de colaboração como elemento central da política. É 

evidente que não como desenvolver uma política de Educação Integral, sem que 

ocorra o envolvimento dos entes federados.  

As principais metas do Plano referentes à educação integral definem as ações, 

o financiamento e estruturas, e quanto ao currículo, o plano não define como se 

dará, e aponta para a BNCC como centralizadora nacional, ainda em debate até o 

presente momento. 

A execução da meta relativa a educação integral, prevê a efetivação de nove 

estratégias que compõem ações em regime de colaboração a fim de superar as 

principais questões relacionadas à rotina da educação integral, em que se destaca 

entre outras: a cooperação técnica entre a União, com ampliação de jornada para no 

mínimo sete horas; prioridade de atendimento de crianças em vulnerabilidade social; 

produção de material e formação específica para educação integral; atender escolas 

do campo, indígenas e quilombolas, com suas peculiaridades formativas; garantir a 

educação em tempo integral para pessoas com deficiência; organizar a rotina 

escolar para o atendimento afinado para ampliação de jornada. 

No contexto do PNE, muitas garantias foram apontadas, como indicar ações na 

estrutura física, de organização e gestão do tempo educacional, a extrapolação dos 

espaços educativos, para além das salas de aula,  garantir o acesso e rompimento 

de barreiras físicas e atitudinais da educação integral para educandos com 

deficiência.  

No processo de implementação do programa foram lançados vários 

documentos que orientam sua execução. O primeiro deles é o “Passo a Passo”. 

O Programa Mais Educação inicia suas atividades em 2007 na SECAD, 

(Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade) e depois migra a 

partir de 2010 para a SEB, demonstrando a escolha de colocar a Educação Integral 

na pauta prioritária, considerando os desafios deste investimento.  

A execução do Programa desde sua implantação se dá por meio de 

transferência voluntária da União via PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), 

operacionalizado pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). 

A forma de gestão é via o Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério 

da Educação – SIMEC, que a partir de uma lista que considera os indicadores de 

qualidade, demonstrados no IDEB, em territórios de vulnerabilidade, onde há 
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concentração de beneficiários do Programa Bolsa Família, em cada cidade. Pelo 

manual operacional do Programa Mais Educação, são prioritários:  

[...] estudantes que estão em situação de risco e vulnerabilidade social; – 
estudantes que congregam, lideram, incentivam e influenciam positivamente 
seus colegas; − estudantes em defasagem ano escolar/idade; − estudantes 
dos anos finais da 1a fase do ensino fundamental (4a série/5o ano) e da 2a 
fase do ensino fundamental (8a série/9o ano), entre os quais há maior saída 
extemporânea; − estudantes de séries/anos nos quais são detectados 
índices de saída extemporânea e/ou repetência; − estudantes que 
demonstram interesse em estar na escola por mais tempo; estudantes cujas 
famílias demonstram interesse na ampliação de sua permanência na 
escola. (BRASIL, 2011). 

 

O trabalho pedagógico é organizado em macrocampos de conhecimento, que 

orientados pelo MEC, são indicados para sua realização. Há um cardápio de 

macrocampos que as escolas contempladas indicam no SIMEC, e para cada 

atividade há um valor referencia a ser repassado via PDDE, e a escola fará o 

atendimento utilizando o recurso, que compõe bens de consumo e material 

permanente. 

No plano federal os macrocampos são: acompanhamento pedagógico, 

Educação Ambiental, Esporte e Lazer, Direitos Humanos, Cultura e Artes, Cultura 

Digital, Promoção à Saúde, Comunicação e Mídias, Iniciação à Investigação das 

Ciências da Natureza, Educação Econômica.  

Cada escola define entre as ofertas, seis atividades para serem desenvolvidas 

na Unidade Escolar. Destaca-se que, pela portaria é obrigatória a realização do 

macrocampo Acompanhamento Pedagógico. 

No SIMEC são preenchidas a cada ano as atividades indicadas e o programa 

repassara, considerando o CENSO do ano anterior, e o qual o número de 

educandos multiplicado pelo valor da Educação Integral no FUNDEB do ano. 

Sob outro vértice, o Programa como estratégica impulsiona municípios a 

realizarem sua contrapartida de financiamento, caso considerem relevante a 

contratação de professores.  

O financiamento, considerando a referência de escolha dos macros campos, 

reafirma em seu valor o quanto deve ser investido no ressarcimento de transporte e 

alimentação do voluntário, assim como, para a manutenção das atividades por meio 

dos recursos para materiais de consumo e bens permanentes. 
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Desta forma, seja sob o ponto de vista de seu marco legal, ou por sua 

organização, o Mais Educação representa, ou representou a partir dos anos 2007 

até 2015 a principal política brasileira de indução para Educação Integral. 

O ideário do Programa Mais Educação, considerou entre outras coisas a 

Proteção integral, materializada na ação conjunta entre ministérios, considerando as 

mais amplas possibilidades de ação nos direitos das crianças. 

Recuperando o sentido disto, se deu a parceria entre o Ministério da Educação 

e o Ministério do Desenvolvimento Social, especialmente, na decisão dos territórios 

para implantação do Programa Mais Educação, relacionado a regiões com maior 

quantidade de beneficiários do Programa Bolsa Família. 

Essa escolha utilizou o PBF como filtro para identificar famílias em situação de 

pobreza, ou de extrema pobreza. O PBF tem como princípio que a pobreza deve ser 

entendida como um fenômeno multidimensional, e seu enfrentamento deve 

concentrar em: 

[...] transferência de renda ao acesso a direitos sociais básicos e a outras 
iniciativas que ampliem a capacidade das famílias de superar a condição de 
pobreza e vulnerabilidades a ela atribuídas. No âmbito das 
condicionalidades, a frequência escolar, o pré-natal das gestantes, e a 
vacinação infantil são ações básicas e estruturantes para contribuir na 
garantia do desenvolvimento integral das crianças e adolescentes. Aliadas 
às condicionalidades, as ações complementares reforçam o enfrentamento 
da pobreza em suas diversas dimensões e refletem a articulação de outros 
programas e políticas setoriais, com o objetivo de contribuir para o 
rompimento do ciclo intergeracional da pobreza e para o desenvolvimento 
das capacidades dos beneficiários do Programa Bolsa Família. (BRASIL, 
p.7, 2013). 
 

A atuação do Bolsa Família se articula com diferentes segmentos, buscando 

articulações no acesso aos direitos sociais básicos, e o rompimento geracional da 

pobreza, que se caracteriza pela permanência de muitas gerações da mesma 

família, à vulnerabilidade. A execução conjunta do Programa Mais Educação e o 

Programa Bolsa Família, com decorrer dos anos foi ganhando propulsão e resultou 

em um sistema orgânico de articulação e ações focadas na implementação nas 

áreas prioritárias. 
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Figura 01 – Roteiro de mobilização para adesão ao Programa Mais Educação 2013 

 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Ministério Da Educação 
 
 

Considerando a ampliação de jornada para sete horas, o programa vê na 

pactuação federativa, especialmente para crianças em situação de vulnerabilidade 

social, e desde 2007, no compromisso de todos os segmentos na efetivação de 

políticas focalizadas em regiões mais pobres. 

Os critérios e os procedimentos pactuados pelo MEC em parceria com o MDF 

para seleção das unidades escolares pelo foram: Ser maioria PBF; Ter constado na 

lista do ano de 2012 e não ter aderido; IDEB < 3,5 para os anos iniciais ou anos 

finais; IDEB > 3,5 e < 4,6 para os anos iniciais; IDEB > 3,5 e < 3,9 para os anos 

finais; Ter Unidade Executora. 

De acordo com o Roteiro de Mobilização para Adesão do Programa Mais 

Educação(2013) a expectativa do Governo Federal a partir da parceria entre os 

ministérios, buscaria ajustar o atendimento de 45 mil escolas, sendo que, pelo 

menos 60% dessas escolas tivessem a maioria de estudantes beneficiários do PBF. 

Os resultados desta parceria foi analisada por Ximenes e Brandão(2013),  dos 

resultados do PBF na parceria com a educação, especialmente no Programa Mais 

Educação(PME). 

Sua análise inicial identificou os programas interministeriais relacionados à 

Educação Básica, e especialmente o acompanhamento bimestral de frequência. 
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Identificou casos de vulnerabilidade, e propôs ações de enfrentamento.  No caso da 

educação básica de 6 a 15 anos a condicionalidade preconiza frequência de no 

mínimo 85%, oferecendo aos meninos e meninas a possibilidade concreta de 

acompanhamento de sua participação escolar. 

O estudo resultou no relatório de pesquisa do INEP de 2011:  

[...] a condicionalidade da educação contribuiu para reduzir em 36% a 
porcentagem de crianças de 6 a 16 anos que não frequentavam a escola, 
passando de 8,4% para 5,4%; a redução de 40% da parcela de crianças de 
6 a 10 anos de idade fora da escola, e redução de 30% para as faixas 
etárias de 11 a 16 anos; a constatação de que a condicionalidade em 
educação foi responsável pela queda de cerca de um terço da proporção de 
crianças entre 11 e 16 anos de idade com até um ano de escolaridade fora 
da escola; e a redução de 40% da proporção de meninos de 6 a 16 anos de 
idade que não frequentavam a escola. No caso das meninas, a redução foi 
de 30%. Em síntese, o acompanhamento da frequência escolar como 
condicionalidade do Programa Bolsa Família tem se apresentado efetivo em 
seu propósito. Os/as estudantes beneficiários/as têm apresentado uma 
menor taxa de abandono escolar, tanto no nível fundamental como no 
médio. Esta incidência ocorre na apuração da taxa verificada para a 
totalidade dos alunos das escolas públicas. Isto oferece indicações da 
efetividade da condicionalidade da educação no Programa Bolsa Família e 
seu acompanhamento, evidenciando a contribuição desta ação na 
diminuição das desigualdades educacionais. (BRANDÃO, XIMENES, 2013). 

 

Para além deste ângulo do programa, outra discussão apresentada por 

Ximenes trata da permanência na escola,  

E revela ainda que estudantes não beneficiários apresentam menor rendimento 

escolar, maior evasão e menor vínculo ao hábito escolar, demonstrado na distorção 

idade/série, reafirmando sua condição de marginalidade frente ao desempenho 

escolar.   

Figura 02 – Taxa de distorção idade série PBF 

 
Fonte: Trajetória Escolar no Programa Bolsa Família/SENARC/MDS/2013. 
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Esse contexto de exclusão, também se verifica no seu aproveitamento escolar, 

em que nas avaliações nacionais demonstram que as escolas onde há maioria de 

alunos beneficiários do Bolsa Família há menor aproveitamento. No exemplo abaixo 

revela que o IDEB nacional de todas das escolas para séries iniciais tem valor 0,47 

pontos a menos. Assim como em relação às escolas públicas excluindo as com 

maioria de alunos beneficiários revela que a variação sobe para 0,74 a menos que 

os não beneficiários, constatado na tabela abaixo:  

 

Figura 03 – Rendimento IDEB escolas PBF 

 
Fonte: SENARC/MDS/2012. 
 

Frente a este contexto, o Programa Mais Educação se tornou uma importante 

ferramenta de ampliação do universo cultural e da possibilidade de intervenção para 

o crescimento dos indicadores, revelado pelo expressivo crescimento entre os anos 

de 2008 a 2013 do número de escolas beneficiárias do PBF, conforme tabela 

abaixo: 

Figura 04 – Escolas de Maioria PBF – 2008 a 2013 

 
Fonte: Trajetória Escolar no Programa Bolsa – SENARC/MDS/2013. 
 

A tabela demonstra que o maior investimento do Programa Mais Educação se 

deu em regiões vulneráveis, prioritariamente nos bolsões que compreendem a 
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maioria dos alunos beneficiários do PBF, e que se coloca em contraponto ao 

contexto excludente atual do PBF, que ao invés de ampliar, nos anos 2016 e 2017 

têm progressivamente reduzido o atendimento de famílias, e reduzido 

vertiginosamente os recursos para Educação Integral. 

 

2.2 – A arquitetura do Programa Diadema Mais Educação – uma experiência de 

Educação Integral em Tempo Integral 

 

A presente Seção se dedica a apresentar o contexto da Educação Integral em 

Diadema, localizando a cidade de Diadema como lugar de intensa história de 

participação, a Política de Educação Integral – Diadema Mais Educação, sua 

formulação, seu processo de implementação, e os depoimentos colhidos no 

Documento “A integração da escola com a cidade pelos caminhos da Educação 

Integral”. 

O documento produzido pela Secretaria Municipal de Educação, congrega as 

discussões conceituais às quais o programa esteve inserido, entre os anos de 2009 

e 2012, e realiza entrevistas nas quinze escolas participantes do programa em 2012 

e elenca junto aos seus sujeitos as principais questões relacionadas a vivência da 

Educação Integral, em Tempo Integral – Diadema Mais Educação, com sujeito: 

Direção de escola, Articuladores, Educadores, Agentes de Comunitários de 

Educação – que serão utilizados nesta Seção como referência da reflexão do 

programa. O documento faz o percurso do programa e serve de referência nesta 

tese para seu estudo, utilizando-se de pesquisa documental de documentos públicos 

da Secretaria de Educação nos anos de 2009 a 2012, mas especialmente no 

documento base que norteia esta pesquisa. 

A partir do estudo do programa, em seu contexto amplo, a pesquisa revela a 

experiência de Educação Integral, utilizando-se do modelo indicado pelo Governo 

Federal, e a partir de uma adequação à realidade municipal, com investimento 

municipal complementar ao repasse nacional, o programa foi implementado e até a 

presente data se mantém no município. 

A cidade de Diadema é parte do ABCD paulista, que contempla sete cidades e 

a maior região industrial automobilística do país e como parte deste universo, 

também se destaca por lutas e conquistas sindicais que se fortaleceram após os 

anos 1970, com as greves que imprimiram um novo sindicalismo combativo e 
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consolidaram a transição da ditadura, reverberando na criação do Partido dos 

Trabalhadores e a Central Única dos Trabalhadores (CUT), como processo da luta 

dos trabalhadores do ABCD paulista. 

Fisicamente, Diadema é conhecida pelo seu reduzido território de 30,7 km², 

sendo destes, 24 km de área ocupada, com 386,089 de acordo com IBGE (2010), 

representando o maior adensamento do estado de São Paulo com 12,5 mil 

habitantes por km2. 

O universo do desenvolvimento da população da cidade também reflete as 

escolhas sociais que a cidade trilha no decorrer de quase sessenta anos de 

existência. 

A complexidade presente em Diadema leva o programa Mais Educação a um 

desafio maior, estabelecendo vinculações na ocupação da cidade, extrapolando 

fisicamente o espaço escolar, e ao mesmo tempo o conteúdo socialmente 

estabelecido pela escola, para um currículo integral.  

Sua potência se encontra na montagem da estrutura do próprio governo, que a 

partir de seu desenho institucional prioriza a Educação Integral como emblemática 

na construção cidadã, entendendo as crianças como portadoras de direitos, em 

especial, a educação de qualidade. 

No Programa Mais Educação, há uma mudança paradigmática da Educação e 

da Cidade: a Educação ganha novos espaços e conteúdos e a Cidade se torna 

significante para crianças e adultos. 

O Percurso da Educação Integral em Diadema percorreu alguns signos, que 

referenciados na implementação de uma política matricial utiliza de novos caminhos, 

paradigmáticos na estrutura como no desenvolvimento da ação. 

O Programa Diadema Mais Educação começa sua travessia a partir de um 

documento enviado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (SECADI) para o município de Diadema, destinado ao 

prefeito, apresentando o programa e os incentivos ao gestor em utilizar o programa 

como força de sua gestão.  

No texto inicial do ofício convida o prefeito a participar desta ação: 

[...] parabenizá-lo pela eleição e posse no cargo de Prefeito Municipal e 
desejar que nos próximos 4 (quatro) anos a cidade fique marcada pelo 
desenvolvimento e pela justiça social, principalmente no desempenho de 
atividades voltadas à melhoria da educação local. (SECADI Ofício 
001/2009). 
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O Ofício 001/2009 da SECADI/Coordenação Geral de Ações Educacionais 

Complementares, apresenta em seu texto o Ministério da Educação parceiro na 

implementação do programa Mais Educação, e identifica os critérios para escolha 

das escolas inicialmente apresentadas: 

Estar localizada em capitais ou regiões metropolitanas ou do entorno das 
capitais com mais de 100 mil habitantes; ou estar localizada em municípios 
com mais de 50 mil habitantes fora das regiões metropolitanas ou do 
entorno das capitais, em estados com menor densidade populacional e que 
possam atuar como polos; ou Estar localizada em município atendido pelo 
Programa Nacional de Segurança com Cidadania-PRONASCI, do Ministério 
da Justiça; e ter obtido, em 2007, Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica-IDEB inferior à média nacional, ou seja, menor ou igual a 3,9 e 
possuir mais de 100 matrículas no ensino fundamental registrado no Censo 
Escolar de 2008 do INEP. (SECADI, Ofício 001/2009). 

 

Neste contexto as 10 escolas municipais, somando 2.345 crianças do 1o e 2o 

do ciclo de alfabetização da região Sul da cidade, área de maior vulnerabilidade e 

em conformidade aos critérios estabelecidos pelo MEC inicia suas ações em 

Educação Integral . Outro fato relevante neste caso, região onde o programa é 

implementado, compreende o território da cidade espaço em que todas as escolas 

do ciclo de alfabetização são escolas municipais. 

Nas ações estabelecidas neste processo destaca-se que foi o processo de 

planejamento, adesão, e montagem das turmas. O período de organização demarca 

o diálogo dentro da unidade educacional, diálogo no território para localizar e definir 

espaços para desenvolvimento de atividades, e estabelecer contato e ajustes com 

moradores dos bairros. 

Posteriormente à definição dos espaços é o momento de pactuação traçado de 

circulação do Mais Educação, isso significa grande articulação com Secretaria de 

Trânsito para definição segura dos trajetos, visto que sua ocupação desordenada 

constituiu uma cidade com muitas fragilidades para circulação de pedestres, 

especialmente dos comerciantes, que uma das ações foi o diálogo para liberação 

das calçadas, utilizadas em áreas adensadas como parte do negócio. 

O período de diálogo foi de construir aderência do bairro à grande circulação 

de crianças, e que este momento fora identificado localmente como algo positivo, e 

não em postura punitiva ou que “atrapalharia” a vida dos moradores do bairro. 

O programa coordenado pela socióloga e pesquisadora Ana Lucia Sanches e a 

assistente social Inês Maria Boffi de Filippi,  inicia seu processo a partir de 
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articulações de ações já desenvolvidas por entidades em projetos sociais para 

contraturnos.  

Inês Maria Boffi de Filippi, Assistente Social do Município desde 1982, e 

coordenou o processo de articulação com a rede de proteção da criança e trouxe a 

temática da Proteção integral como prática, articulando e estabelecendo vínculos 

regionais e locais ao programa. 

Sua passagem à frente da RECAD (Rede de Atenção à Criança e ao 

Adolescente de Diadema) entre os anos 2005 a 2008 oportuniza que o primeiro 

momento do programa se configurasse como a articulação da rede de proteção da 

cidade, articulada em uma matriz educacional. 

A arquitetura do programa se ampara efetivamente no desenho federal do 

Programa Mais Educação, utilizando como forma de articulação o envolvimento das 

escolas por meio dos Conselhos Escolares e de reunião com os pais das crianças. 

O processo de adesão foi estabelecido a partir do segundo semestre de 2009, 

e concomitante a ele foi o processo de adaptação dos espaços para o início das 

atividades. 

Constituiu-se como momento importante ao processo de delimitação do 

entendimento de integral, a seleção de estudantes de 3o e 4o ano das licenciaturas, 

em um processo participativo visando selecionar educadores com um novo jeito de 

fazer educação, menos formal, entretanto, organizado e planejado.  

Para o funcionamento do programa, foram realizados ajustes estruturais das 

escolas para o início das atividades, começando com pequenas reformas, 

adequação de cozinhas para o atendimento da ampliação de jornada. A adequação 

física do espaço foi tarefa importante para ajustar a duplicação do atendimento. 

Especialmente a alimentação escolar compôs estrutura estratégica para o bom 

funcionamento do programa. 

Outra frente foi a identidade visual das crianças, compreendendo a 

complexidade do trajeto, a elaboração de uniforme específico para crianças da 

Educação Integral, com cores fortes e que contribuíssem para sua segurança. Na 

mesma corrente a comunicação visual para travessia, pintura de faixas, definição e 

pactuação de trajetos para cada unidade e definição das trilhas da Educação 

Integral, foram também estratégicos para definição da segurança da travessia. 

Neste período inicial Diadema recebe a presença da então Diretora de 

Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria de Educação 
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Permanente, Alfabetização e Diversidade para uma reunião do Comitê metropolitano 

ampliado, abrindo as ações do Seminário de Educação Integral nos dias 28 e 

29/08/2009, com a presença de outros municípios e construindo uma rede de 

Educação Integral, conectada ao MEC e suas ações. 

O processo de implementação do programa conta com o protagonismo das 

diretoras escolares, sendo elas membros do núcleo inicial de discussão e 

elaboração da política, garantindo a priori que a discussão ocorresse em função de 

uma Educação Integral, que envolveu a elaboração de uma estrutura de atividades 

que considerava a priori ações comuns entre as escolas e a valorização de uma 

rotina de sete horas, que deveria ser construída no debate da superação da 

educação de contraturno. 

Após organizado como política, o programa aguarda a transferência dos 

recursos para seu início que ocorreu em setembro de 2009. Foi efetivada a seleção 

dos educadores, a realização de formação inicial, a articulação com a comunidade 

local, para o estabelecimento dos territórios educativos, e especialmente para a 

circulação das crianças nos trajetos e definição de estratégias de mobilização junto 

aos comerciantes para travessia segura. 

As atividades com os alunos iniciaram, e na sequência há o lançamento do 

programa com a presença do Ministro da Educação Fernando Haddad, no dia 

25/09/2009, no Circo Escola, parte do território educativo das escolas da região sul. 

O grande desafio desde o início do programa é seu financiamento, que conta 

com o repasse do governo federal por meio do Programa de Dinheiro Direto na 

Escola – PDDE, para pagamento de transporte, alimentação, materiais permanentes 

e Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. 

A contrapartida do município está na contratação de uma equipe de 

articuladoras locais, os educadores do programa, a formação das equipes, a 

adequação dos espaços, a alimentação escolar para três refeições, uniforme 

escolar, adequação dos territórios (pintura dos postes sinalizando o território 

educativo, confecção de faixas para as travessias, etc.). 

Ampliar jornada significa imediatamente um custeio não definido na história do 

orçamento municipal, a seu favor estava a Lei no 11.494/2007, que instituiu o 

FUNDEB, determina e regulamenta a educação básica em tempo integral e os anos 

iniciais e finais do ensino fundamental (art.10, § 3o), e o decreto no 6.253/07, ao 

regulamentar o tempo da educação em integral:  
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[...] educação básica em tempo integral a jornada escolar com duração igual 
ou superior a sete horas diárias, durante todo o período letivo, 
compreendendo o tempo total que um mesmo estudante permanece na 
escola ou em atividades escolares (art. 4o).  

 

Os efetivos desafios da implementação do primeiro ano do programa 

consideram organização para além da escola, estabelecido em uma agenda 

municipal. 

 

2.3 – O Programa Mais Educação: estrutura institucional de uma Política 

Integral 

 

A partir de seu início o Programa Diadema Mais Educação representa o 

atendimento até o final do governo em 2012, em regime de adesão das famílias, 

para todas as crianças do ciclo de alfabetização, do primeiro ao terceiro ano do ciclo, 

em um turno de sete ou oito horas, com atividades de segunda à quinta-feira, sendo 

toda sexta-feira dia livre para as crianças e dia exclusivo de formação dos 

educadores. 

Ao final de 2012 o programa atendeu quinze escolas e cerca de seis mil 

crianças de 6 a 8 anos, três instituições conveniadas (Circo Escola de Diadema, 

ACER – Associação de Apoio à Criança em Risco, e a Rede Cultural Beija Flor), 

além de dezenas de parceiros, em jornadas de sete horas para escolas da rede 

municipal de Diadema, e oito horas para escolas que foram municipalizadas e 

mantiveram sua jornada ampliada.  

O Programa Diadema Mais Educação, assim como preconizava o programa 

federal, se deu a partir da escolha dos territórios educativos, prioritariamente em 

regiões de vulnerabilidade, valorizando os espaços sociais já existentes, e 

ampliando as oportunidades educativas em toda cidade. 

No caso de Diadema, a escolha estabeleceu a partir de estudo realizado pela 

Secretaria de Ação Social e Cidadania – SASC, no mapa da inclusão/exclusão, 

indicando a priori as áreas com os setores censitários de alta e altíssima 

vulnerabilidade. 

O critério estabelecido pelo MEC foi também acompanhado pelo município, em 

filtrar a partir dos beneficiários do programa Bolsa Família, facilitando a delimitação 

territorial do programa, estabelecidos nos critérios já utilizados pela SASC. 
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Figura 05 – Mapa da Exclusão/Inclusão – Diadema 2008 

 
Fonte: Secretaria de Assistência Social e Cidadania. 
 
 

O contexto social e a premissa da doutrina da Proteção integral movem o 

planejamento das ações nos territórios, como contraponto às muitas formas de 

negação. O mapa de inclusão/exclusão identifica os territórios de escolas 

prioritárias.  

O entendimento de integral, também conta com a escolha das escolas 

prioritárias, articulados com as diretrizes específicas do programa, organizados em 

sete eixos, buscando articular a cidade como educadora, uma política inclusiva e 

intersetorial. 

As Diretrizes da implementação do Programa, de acordo com documento 

referência compreendem sete dimensões:  

Conceito de Educação Integral se difere do conceito de escola e período 
integral;  
Ampliação dos tempos, espaços e oportunidades educativas como 
estratégia para desenvolvimento cognitivo das crianças;  
Ampliação do Universo Cultural, Esportivo e Ambiental;  
Compreensão da cidade como território educador-educativo;  
Construção de intersetorialidade entre políticas públicas de diferentes 
campos – novo modelo de gestão de políticas sociais;  
Valorização e envolvimento da sociedade no território educador;  
Foco no compromisso do município em que toda criança esteja alfabetizada 
até os oito anos de idade. 
 

A partir destas diretrizes o programa foi criado, buscando articular o sentido de 

integral, a um entendimento de que os territórios educativos proporcionam caminhos 

positivos de educação para toda cidade. 
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Conceito de Educação Integral se difere do conceito de escola e período 

integral – não se trata somente de oferecer ampliação do tempo escolar, como forma 

de manter a criança na escola. Trata-se de compreender como uma mudança 

paradigmática de que o currículo integral pressupõe, para além dos conteúdos 

formais, em uma vivência educativa, criativa e autoral para todos e todas – crianças, 

famílias, cidade, educadores. Uma nova vivência educacional que compreende 

muitos saberes e muitos lugares onde se aprende e onde se educa.  

Ampliação dos tempos, espaços e oportunidades educativas como estratégia 

para desenvolvimento cognitivo das crianças - entende-se que as crianças devem 

ter as maiores e mais preciosas oportunidades educativas, e que compõe esta 

integralidade as experiências culturais, ambientais e de Proteção integral como parte 

da premissa da doutrina da Proteção integral. Para isso a ampliação de tempo 

também é fundamental, para que as oportunidades se efetivem é preciso qualificar 

sua execução.  

Ampliação do Universo Cultural, Esportivo e Ambiental: como caminho para 

uma melhor qualidade da educação - Está nesta diretriz a tênue questão do sentido 

do direito ao integral, como princípio. Um currículo que oferece vivências a partir de 

uma estrutura metodológica que problematiza e vivencia um conhecimento local, e 

ao mesmo tempo, garante que as experiências nos campos conceituais refletem 

também na melhoria conhecida como clássica da educação, rompendo com dilema 

do conhecimento formal e os conhecimentos locais.  

Compreensão da cidade como território educador-educativo – A circulação das 

crianças pela cidade é um elemento centralizador da política. Neste desenho a 

educação é maior que a escola, e a circulação das crianças pelo seu bairro, ou pela 

sua cidade, lhe dá elementos de valorização do seu território, e com ele, a 

valorização do conhecimento, como síntese do real, e que ele está inserido. 

Construção de intersetorialidade entre políticas públicas de diferentes campos 

– novo modelo de gestão de políticas sociais. No caso de Diadema, a vivência 

histórica demonstra que a interconexão de saberes fortalece a todos os envolvidos. 

No caso do Programa Mais Educação, o envolvimento das secretarias o pensar 

sobre a educação se configura como forma estratégica de sua ação, superando a 

fragmentação de políticas e olhares, especialmente de outras secretarias em relação 

à educação. No prenúncio de que a criança pode aprender com muitos saberes, 

para além dos historicamente escolarizados. 
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Valorização e envolvimento da sociedade no território educador – sensibilizar a 

cidade de que seu espaço urbano pode ser educador. Neste contexto, a cidade de 

Diadema seja sui generis por sua densidade demográfica, sua forte intensidade de 

articulação de movimentos sociais que oportuniza o sentido de participação muito 

intenso nas relações. A premissa de que a cidade é de todos(as) preconiza que as 

crianças podem e devem circular livremente sobre ela, e com isso, todos ganham, as 

crianças e a sociedade civil. 

Foco no compromisso do município em que toda criança esteja alfabetizada até 

os oito anos de idade e o desafio apresentado a todos os educadores que é a 

relação entre o direito de aprender como um centro importante da ação de Educação 

Integral. Há um sentido de ampliação do universo cultural que não se dicotomiza do 

sentido do direito de aprender, como ações dissociadas. Ter o direito a uma efetiva 

alfabetização, não exclui ações culturais e esportivas. 

A partir das diretrizes, a organização do programa se estrutura em seu 

funcionamento.  

O programa Diadema Mais Educação, de acordo com o seu documento 

referência, se estabelece em um organograma que envolve muitos sujeitos. 

Primeiramente é a definição de que é uma ação prioritária na gestão, ao definir a 

Educação Integral como estratégica para cidade. 

 
Figura 06 – Estrutura de Gestão do Programa Diadema Mais Educação – Secretarias 
envolvidas 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação. 
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Em seguida, a criação de um Comitê Gestor, que envolve sete secretarias, 

estratégicas e orientadas a pensar a partir da matriz municipal de um programa de 

educação, e que leva o pensar das pastas municipais a organizar seu 

funcionamento a partir do olhar da/para criança. 

O Comitê Gestor tem a tarefa de definir a política de Educação Integral e fazer 

o gestor de cada secretaria a olhar a criança em um movimento conjunto e 

intersetorial.  

Neste contexto a Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Cultura e 

Secretaria de Meio Ambiente, junto à Secretaria de Educação estavam organizadas 

para pensar o currículo, levando o diálogo existente, por exemplo, entre a fruição 

artística e a aula para crianças no ciclo de alfabetização. Outro exemplo são as 

ações de segurança alimentar, quando o setor de hortas se dedica a pensar sua 

implantação para crianças, entre muitos exemplos. Trata-se de uma aproximação 

entre o fazer da cidade e o fazer pedagógico. 

No segundo nível de participação está a Secretaria de Ação Social e Cidadania 

– SASC. Em uma cidade com população de baixa renda o papel da inclusão é 

estratégico na garantia de direitos, prioritariamente das crianças.  

A relação efetiva no território entre os CRAS – Centros de Referência de 

Assistência Social aproxima as escolas da realidade das crianças, suas fragilidades 

e caminhos conjuntos. A escola cresce como lugar de garantia de direitos, discute o 

território e suas possibilidades, assim como, reconhece nas fragilidades das famílias, 

caminhos conjuntos de superação. 

O papel da cidade como território educativo, efetivamente envolve muitas 

secretarias e distantes do universo de escolas: obras, comunicação, transporte e 

planejamento. Como efetivar a travessia de quinze escolas pelos territórios da 

cidade. É necessário refazer o itinerário da definição de políticas que se importem 

em favorecer a circulação de crianças, organização de prioridades de intervenções 

que promovam o acesso da criança ao seu lugar, efetivamente. 

Enfim, este desenho de gestão, que envolve muitos sujeitos está relacionado a 

um modus operandi que a criança se torna referência, e pensar a cidade a partir 

dela, obriga o ajuste da gestão para o trabalho conjunto. 
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Ao Comitê Executivo cabia-lhe a articulação da execução da política, destinada 

à implementação e acompanhamento do programa. Na sua operacionalização, estão 

designados técnicos responsáveis pelas secretarias que compõem o programa.  

Na ponta da estrutura de gestão está o Comitê Pedagógico, uma equipe de 

quatro coordenadores pedagógicos destinados implementar a política, 

especialmente em quatro macrocampos: Letramento e Matemática, Esporte e Lazer 

Cultura e Educação Ambiental.  

Os níveis de participação desde a esfera de decisão municipal, que envolveu 

secretários à pensar a Educação Integral, quanto sua organização interna à 

secretaria de educação, compõe um contexto complexo e rico de segmentos e 

lugares para pensar educação. 

 

2.4 – A rotina do Programa Diadema Mais Educação – o fazer da Educação 

Integral síntese da Proteção Integral 

 
O conceito de Proteção integral neste estudo reflete um amplo conceito, e que 

entende como Proteção o que a escola desenvolve de forma Integral, e que está 

materializado no fazer pedagógico, no acompanhamento de aprendizagem e 

também no enfrentamento às inúmeras situações de negligência (do Estado e da 

família) violências e outras formas de manifestação da negação de direitos das 

crianças. 

A rotina do programa pode ser visualizada por dentro da estrutura de governo, 

nas esferas da gestão do programa, como também no fazer pedagógico 

desenvolvido diariamente nas escolas participantes do programa. 

A rotina preconiza a realização das atividades pedagógicas divididas em uma 

rotina de quatro ou cinco horas regulares e duas atividades diárias de uma hora e 

trinta minutos que incluem atividades com educadores do programa e em parceria 

com entidades sociais do entorno, como por exemplo, o circo escola, onde crianças 

de três unidades levam suas crianças para as atividades circenses. 

Há um roteiro padrão, em que a carga horária das crianças da rede de 

Diadema deveria cumprir, em que diariamente das duas atividades de Mais 

Educação, uma delas de letramento e matemática, e a outra das áreas de cultura, 

esporte, educação ambiental e atividade local, como por exemplo o Circo Escola.  
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Quadro 01 – Rotina Programa Mais Educação – SME/Diadema / Exemplo de roteiro de 
uma turma de Educação Integral 

Período Regular 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Currículo 
regular 

Currículo regular Currículo regular Currículo regular Currículo regular 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

Currículo 
regular 

Currículo regular Currículo regular Currículo regular Currículo regular 

Mais Educação 

Lanche Lanche Lanche Lanche Não há atividades 
para as crianças 
(formação das 
equipes) 

Letramento Matemática Letramento Matemática 

Esporte e Lazer Esporte e Lazer Cultura: circo Ed. Ambiental 

Almoço Almoço Almoço Almoço 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação. 

 

A organização desta rotina, supõe uma escola envolvida, desde a organização 

das atividades, como toda mudança que a escola e o bairro passam para adequar-

se a um novo desenho de funcionamento. 

Para isso, a estrutura local se estabelece com sujeitos, referenciados em ações 

claras, e organizam sua vivência. 

Figura 07 – Estrutura de Gestão na Escola - Programa Diadema Mais Educação 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação. 
 

No âmbito local, o programa se organiza a partir de outra matriz, que se inicia 

pelo Conselho Escolar, que define a política no local, acompanha e fiscaliza os 

recursos. 

 Educador Educador 

Agente de 
Educação 

Comunitário 
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O Conselho Escolar se constitui como centro de decisão e de estabelecimento 

de ações. Nestes são estabelecidos oficialmente os macrocampos, são 

apresentados os recursos e o seu acompanhamento no decorrer de sua execução. 

Todos os trâmites financeiros ocorrem no Conselho, e sua pauta está presente em 

praticamente todas as reuniões. 

Também é no Conselho a escolha e aprovação do responsável local pelo 

programa, o Professor Articulador. 

A ação efetiva na escola, e o contato com os demais Comitês é realizada pelo 

Articulador, e a ele cabe a responsabilidade local do programa e a mediação entre o 

professor do período regular, e os demais educadores da unidade. Seu papel se dá 

literalmente na articulação dos processos educativos e na organização de uma 

rotina fluída, sem percalços, ou sentimento de improviso. A entrada da Educação 

Integral na escola pressupõe pactos com todos os sujeitos envolvidos.  

O Articulador realiza a organização do processo formativo e o 

acompanhamento das ações, visando que as atividades não representem momento 

dissociado do período regular, e ao mesmo tempo, assegura uma ampliação de 

jornada que seja continuidade do período regular, e assim entendida como tempo 

integral, com ações integrais.  

O Articulador é o maestro desta equação e sua função é vincular o processo 

formativo desenvolvido pelo Comitê Pedagógico, por meio de seus coordenadores 

de área, para uma ação sincrônica, vivenciada com criatividade e ludicidade. 

De acordo com os princípios orientadores, as funções do Articulador estão 

entre outras:  

Efetuar ações que construam vínculos com a comunidade escolar; 
Organização diária de toda a rotina do programa, delegando as funções aos 
educadores e agentes para o desenvolvimento do programa; 
Acompanhamento de toda a rotina nos espaços internos e externos da 
escola onde são desenvolvidas as atividades do programa; identificar os 
espaços externos no bairro para desenvolvimento das atividades do 
programa; análisar a viabilidade e adequação do espaço; negociar com os 
responsáveis pelos espaços na comunidade em busca de parcerias com o 
programa; manter relação direta com os responsáveis por esses espaços 
externos e ser responsável por toda a organização desta utilização; realizar 
constantes conversas com a comunidade, pais e responsáveis para 
informá-los sobre o programa e incentivá-los a colaborar na melhoria dos 
trajetos pelo bairro; organizar e orientar as visitas domiciliares aos alunos 
realizadas pelas agentes de educação; manter contato direto com a guarda 
civil e trânsito para melhoria dos trajetos externos sempre que necessário; 
avaliar os educadores junto ao comitê pedagógico; organizar passeios e 
atividades extracurriculares para os alunos; elaborar e executar estratégias 
para divulgar as ações e resultados do programa à comunidade; 
acompanhar a frequência dos alunos no programa e desenvolver ações 
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para sanar evasões ou baixa assiduidade; organizar e acompanhar 
diretamente a alimentação na escola, controlando a qualidade e quantidade 
das alimentações servidas diariamente; receber toda a colação (alimentos), 
organizar o lugar para armazená-los em segurança; manter contato direto 
com a UBS do bairro e juntamente construir ações a serem desenvolvidas 
com os alunos; reuniões mensais com os responsáveis da UBS para 
organização das atividades que serão desenvolvidas; orientar e informar 
diariamente os professores do regular sobre os acontecimentos durante o 
programa; participar efetivamente de todos os conselhos de classe dos 
alunos do 1o ao 3o anos; acompanhar e dar assistência semanalmente aos 
coordenadores dos macros campos durante as visitas realizadas na escola; 
planejar e coordenar o planejamento coletivo semanal com os educadores; 
orientar, intervir e acompanhar a construção dos planos de aulas e 
aplicação das aulas realizadas pelos educadores; planejar e coordenar as 
formações para toda a equipe do programa na escola quinzenalmente. 
(DIADEMA, documento funções articuladoras, maio, 2012) 

 

Da rotina da Articulação se destaca ações de gestão, de pedagogia e de 

relação com a rede de proteção. A articulação do programa é estratégica 

internamente à unidade escolar como para sua eficácia na relação com o trajeto, 

parcerias e rede de proteção.  

A execução na ponta do programa é realizada por dois profissionais: um 

educador estudante de terceiro ou quarto ano dos cursos de Pedagogia, áreas 

relacionadas à Cultura, Educação Ambiental, Esporte e Lazer. E também por 

professores da rede, especificamente para as atividades de letramento e 

matemática. 

Os Educadores são os sujeitos que conectam a concepção do programa, 

retroalimentada pelo processo semanal de formação coordenado pelo Comitê 

Pedagógico, e sua ação diária monitorada pelo Articulador. 

O processo seletivo se inicia a cada ano, com o contato e mobilização das 

universidades, é feito um processo com momento individual que verifica os 

conhecimentos gerais e específicos de cada área, e um momento de grupo, visando 

identificar o grau de conexão do estudante ao projeto e sua disposição em compor a 

equipe. O estudante é contratado como estagiário, tem o acompanhamento de uma 

equipe de supervisores, que são os coordenadores pedagógicos, que durante o 

processo de formação, orientam e preparam estes estudantes para sua rotina em 

cada unidade. 

As ações pedagógicas são modulares, como parte de ações comuns em todos 

os núcleos, parte desenvolvida em cada escola, definidas em reunião diária de uma 

hora para ajuste de planejamento e organização.  
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Ajustados aos macrocampos, e ao processo de formação, os Educadores 

realizam atividades combinadas e pactuadas, no âmbito geral do macrocampo, 

definido no grupo de área, e na própria escola, ajustado junto ao grupo em momento 

diário de organização. 

Além dos estudantes, também são Educadores, os professores da rede para o 

macrocampo Letramento e Matemática. São profissionais participantes do então 

programa PróLetramento, posteriormente PNAIC, garantindo a unificação ao 

programa de alfabetização desenvolvido pela rede no período regular e fortalecendo 

a premissa que as crianças, especialmente por meio de jogos e brincadeiras, 

ampliem suas oportunidades de alfabetização e letramento.  

Há um destaque no processo de alfabetização, e o programa tem o 

compromisso efetivo em contribuir, a partir de seus recursos – jogos, brincadeiras, 

entre outros – na consolidação do direito de aprender de crianças do ciclo de 

alfabetização. 

A mistura de Educadores formados e em formação, em ação horizontal 

oportuniza uma rica troca, o que garante aos participantes, novas possibilidades 

indicadas pelos estudantes, e a maturidade e experiência presente na vivência dos 

professores. Apesar de serem dois grupos, na execução e relação do programa não 

há nenhuma diferença entre eles. São todos Educadores. 

E também importante na estrutura de gestão local do programa estão os 

Agentes Comunitários de Educação, membros da comunidade local, voluntários 

subsidiados por recurso de transporte e alimentação, realizam o acompanhamento 

das crianças na rotina educativa, como apoio nos trajetos, nos períodos de refeição, 

em toda estrutura logística necessária para a circulação das crianças pelo território. 

A figura do agente refletiu na aproximação dos pais no cotidiano da escola, na 

segurança das crianças nos trajetos, a partir da ação efetiva dos agentes. A 

aproximação família e escola na rotina estabeleceu também um cenário de parceria 

e compromisso conjunto entre as escolas, e, ampliando o conceito de ações 

pedagógicas. Há uma horizontalidade, apesar das ações específicas e 

diferenciadas, o lugar da unidade escolar ganha sujeitos que conectam a vivência do 

bairro à escola. 

As rotinas são desenvolvidas considerando os espaços que cada unidade 

dispõe especialmente para as atividades de letramento e matemática. As 

características dos territórios educativos estão o uso de espaços públicos como 
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parques, praças, centros culturais, bibliotecas, parceiros voluntários como 

associações de moradia, centros comunitários e igrejas, e em alguns casos, há o 

conveniamento com entidades que desenvolvem ações em parcerias com a 

prefeitura.  

O funcionamento do programa está no desenvolvimento das atividades 

educativas, no trajeto e nos momentos de refeição. A rotina da escola se altera, 

considerando que um movimento de crianças duplicado, o que leva a um novo 

funcionamento da escola. 

A rotina por sua vez, bem organizada demonstra a seriedade da política, e 

afere à escola um lugar de efetivo tempo integral. 

O programa Mais Educação Federal já dedica seu olhar quando define as 

regiões prioritárias para implantação do programa em áreas onde há maior 

concentração de crianças beneficiárias do Programa Bolsa Família. Este, durante 

seu processo, localiza as vulnerabilidades, assegurando a presença da proteção 

social. No âmbito local foram estabelecidos como critérios de ingresso também as 

crianças de famílias beneficiárias. Especificamente neste caso, o trabalho foi 

desenvolvido com as crianças nas séries iniciais, e teve como frente de ação uma 

interessante articulação entre as secretarias no âmbito geral, e nos territórios com os 

CRAS, UBS em uma só proteção. 

Neste contexto, à frente da coordenação, a equipe conta com uma assistente 

social, que frente a sua trajetória estabeleceu redes e caminhos para proteção e 

garantia da participação das crianças em jornada ampliada. 

A experiência de Proteção integral se efetiva na composição da rotina de 

diálogo junto à UBS, a partir do programa também federal Saúde na Escola, que 

conecta os agentes de saúde a ações nas unidades escolares, e especialmente, 

identificando questões sociais com grupo de alunos, que ambos equipamentos 

enfrentavam, porém sem anterior diálogo, com encaminhamentos difusos. 

Com a celebração da parceria Escola/UBS, sela a possibilidade de uma 

intervenção discutida entre as equipes técnicas das duas políticas, em uma ação 

conjunta. 

Outro lócus de participação conjunta no território quanto à Proteção integral foi 

o diálogo com o Conselho Tutelar, também ressignificando a relação que antes era 

de pouco diálogo, foi conectado para que as prioridades de atendimento 

respeitassem as discussões e encaminhamentos da Rede de Proteção, que resulta 
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em um compromisso da escola na participação nas reuniões e nos seus 

encaminhamentos. Para muito além do Mais Educação, esta esfera cresceu em 

decorrência de uma indicação da política como vinculação com o território, 

especialmente o CRAS, em diálogos permanentes com o Articulador, visto que a 

escolha da escola se deu como prioridade para áreas com maior concentração de 

alunos beneficiários do Bolsa Família.  

O ideário da Proteção integral já expresso neste estudo revela que há uma 

vivência ainda opaca na educação acerca de seu desdobramento na rotina escolar. 

Não é incomum que alunos faltem às aulas, não se saibam os motivos, e tão pouco 

se reconhece que há um problema a ser enfrentado.  

Um elemento importante na estrutura do programa foi o estabelecimento de 

uma política de acompanhamento de frequência e visitas domiciliares. Esta ação 

decorre a partir do diagnóstico inicial de que as crianças que mais faltam, são as 

crianças com os maiores problemas de aprendizagem, e consequentemente, quem 

não vai à aula, não aprende. Diagnostica-se de princípio que as crianças que 

faltavam estavam de alguma forma relacionadas à questões sociais às quais a 

escola não poderia deixar de comprometer-se. 

A partir de então se somaram à equipe um grupo de estudantes de serviço 

social que conjuntamente com as articuladoras iniciaram o processo de articulação 

com os territórios na rede de proteção, realizar visitas e identificar junto às equipes 

as intervenções necessárias para o direito de aprender das crianças, e ao mesmo 

tempo de dialogar com as famílias a importância da escolarização. 

Esta escolha ultrapassa literalmente um muro e a chegada da escola às casas 

representa outro diálogo ainda mais direto, com a objetividade em que todas as 

crianças estivessem na escola, identificadas as questões sociais presentes neste 

universo. 

O acompanhamento de frequência nasceu a partir do diagnóstico de que as 

famílias não aderiam, ou se aderiam e apresentavam excesso de faltas, indicava a 

necessidade de um processo interventivo no sentido de mobilizar os esforços: 

familiares, da rede de proteção e outros para que a criança estivesse com seu direito 

assegurado. 

O primeiro momento conta com a criação de instrumental de acompanhamento 

dos alunos, coordenados pelas articuladoras e monitorados pela equipe social do 

programa. 
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A permanência na sequência de faltas deveria levar a ações locais visando 

identificar a dificuldade enfrentada pela família, e se há algum contexto para acionar 

a rede de proteção.  

A realização do acompanhamento por meio do instrumental garantiu o 

monitoramento em âmbito macro, e instruía as equipes escolares à realização de 

alguma ação na rede. Posteriormente, em casos de maior complexidade, a rede de 

proteção era acionada e as equipes acompanhavam seu desdobramento. 

O resultado do monitoramento diário de frequência garantia que a escola 

diariamente se preocupasse com as crianças não presentes, e que localizasse seus 

problemas de baixa frequência. De outra ordem, como era um programa de adesão 

voluntária, contribuía também para a identificação das fragilidades do programa, 

quando as famílias decidiam que a criança não iria mais no programa, isso 

representava um importante indicador da qualidade do programa. 

Destaca-se neste caso a alimentação escolar, que em determinado momento, 

por meio desta leitura, pode alterar seu cardápio, e sua qualidade. Foi identificado a 

partir da indicação das famílias que a qualidade da merenda não garantia a 

permanência das crianças, fato que se revela pelo hábito alimentar da criança, 

muitas não tinham o hábito da refeição, ou limitação alimentar, como por exemplo, 

comer “miojo”. A fragilidade do programa que precisa de intervenção local para que 

a qualidade da merenda garantisse a efetiva permanência em período integral, com 

a tranquilidade das famílias. 

O acompanhamento de frequência garantiu a efetiva participação da 

articulação do programa como diretriz do direito de aprendizagem, oferecendo 

instrumentos de permanecia das crianças na educação em tempo integral. 

Uma frente importante na execução do Programa Diadema Mais Educação foi 

a extrapolação dos espaços escolares. De um lado em decorrência do ambiente 

físico, ocupação desordenada, grande adensamento, e imbricado suas 

características sociais, a dificuldade em atender todos alunos dentro da escola em 

turno ampliado. 

Contraditoriamente, este complexo contexto deu a oportunidade que 

posteriormente foi compreendida como elemento central na execução do programa. 

A saída dos alunos se torna ponto central e positivo no desenvolvimento do 

programa.  
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Tão rico como utilizá-los, foi chegar a pé até eles, o que desvela uma cidade 

dura no trajeto acidentado, mas doce na generosidade de circulação das crianças. 

A utilização dos espaços no território que a escola estava inserida se deu aos 

moldes utilizados em Nova Iguaçu-RJ, em que foram localizados os potenciais 

lugares que atendiam adequadamente os alunos em Educação Integral. 

O primeiro momento conecta a escola a seu espaço, olhar para quais 

potenciais espaços que poderiam ser utilizados, e o que revela, não à toa, foi uma 

cidade cheia de ambientes sociais positivos.  

No caso de Diadema destaca-se que os investimentos sociais de mais de vinte 

anos de administrações populares democráticas, ofereceu à cidade 10 centros 

culturais, 10 bibliotecas, parques, campos de futebol, quadras, museus e outros 

espaços que compuseram um rico e precioso uso pelas crianças de lugares da 

cidade. 

O desenho físico foi estabelecido com a demarcação de todos os trajetos do 

programa em cada território, a partir da pintura dos postes nas áreas de circulação 

das crianças.  

Foi criado junto às equipes de trânsito, os itinerários fixos para que as crianças 

circulassem, assim como também o processo de formação de travessia segura junto 

às Agentes de Educação Comunitária. 

Foram incorporadas faixas de travessia com os dizeres “Dê passagem para o 

Mais Educação”, com intuito de sensibilizar para a travessia das crianças e ao 

mesmo tempo, humanizar o trânsito.  

Ainda nesta mesma abordagem, foi o uniforme das crianças do Mais 

Educação, eles utilizavam camisetas laranjas, com objetivo de dar maior visibilidade 

para sua travessia, facilitando a identificação das crianças durante seu trajeto. 

Das ações desenvolvidas na implantação do programa, foram os encontros 

com comerciantes, por exemplo, como forma de discutir a utilização do espaço 

coletivo, de forma coletiva. Isso representa a retirada pelos comerciantes de bancas, 

e outras formas de obstrução das calçadas. 

O envolvimento de diferentes equipes de profissionais da prefeitura durante 

esse processo também mobiliza o governo a pensar a cidade a partir da criança. 

Parecia impossível transitar com milhares de crianças em uma cidade com terrenos 

acidentados e calçadas não disponíveis. 
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O envolvimento das equipes de comunicação para montagem das peças foi 

estratégico para construir a identidade local do programa, em muitas reuniões 

levantou-se a rotina das crianças para que elas, a partir de nova perspectiva, 

construíssem como política pública unificada, uma marca, uma identidade visual em 

toda cidade para o programa. 

Outra frente importante já citada foram as equipes de trânsito, acostumadas a 

uma rotina de pouco envolvimento com crianças, eram responsáveis junto às 

articuladoras em construir os melhores e mais seguros itinerários. 

Faziam a pé os mesmos trajetos que as crianças realizavam, e posteriormente 

as agentes e os educadores desenvolveriam no cotidiano as travessias. Foi positivo 

para todos a passagem das crianças pelas ruas de Diadema. 

Como importante conquista dos territórios foram os conhecimentos adquiridos 

no processo de travessia, o que o documento orientador intitula como conteúdos 

pedagógicos do trajeto:  

[...] Essa articulação é uma via de mão dupla: por um lado, o reflexo dessa 
concepção no currículo escolar é que os conteúdos passam a ser 
abordados de maneiras múltiplas. [...] No sentido prático, a criança tende a 
assimilar com mais naturalidade os conhecimentos científicos ao estudarem 
sua relação com a realidade que conhecem por vivência, de forma 
significativa [...]. Em contrapartida, busca-se também legitimar os saberes 
comunitários – educar os alunos para que eles se sintam parte integrante da 
realidade do lugar. Assim chegamos ao conceito de território educativo, que 
“remete a uma concepção abrangente de Educação, em que o processo 
educativo confunde-se com um processo amplo e multiforme de 
socialização no qual a principal parcela das aprendizagens realiza-se de 
modo informal”. (DIADEMA, 2012, p.11). 

 

Referenciado em Freire, o programa se coloca neste contexto à disposição em 

aproximar os conhecimentos sistematizados e os conhecimentos locais, 

aproximando um lugar que dá sentido à relação entre o que se aprende e o que se 

ensina: 

Esta tem sido a premissa da Educação em Diadema: estreitar o reencontro 
de dois mundos, o da escola e o do seu exterior, para que se supere a 
situação indesejada e conflitante em que vivemos, onde, por vezes, o que a 
escola ensina, a cidade des-ensina, e vice-versa. O que os estudantes 
aprendem na cidade, muitas vezes é desconsiderado pela escola. O 
Programa Mais Educação se propõe a qualificar o território como educativo, 
convertendo-o, assim, em território intencionalmente educador – 
concordando com Paulo Freire, que afirmava que “há uma pedagogicidade 
indiscutível na materialidade do espaço” (DIADEMA, 2012, p. 11). 

 

Os conceitos de participação da cidade nos elementos constituintes da escola 

deram materialidade à consolidação, o documento referência do programa considera 

que “a cidade se transforma em uma grande escola” (DIADEMA, 2012, p.11). O 
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mesmo conceito em Moll (2004, p. 42) considera que há uma grande rede de 

espaços pedagógicos formais e informais que se convertem em território educativo. 

As articulações no território ofereceram aos estudantes a possibilidade de dialogar 

com a cidade e seus mobilizadores.  

O documento referência indica que há possibilidades de diálogos em diferentes 

ângulos: De um lado frente a herança industrial, que privilegia o carro em detrimento 

ao pedestre, assim como os espaços foram se desumanizando e criando uma 

ruptura entre a vida da rua e a vida do espaço interno, como se seguro fossem 

somente espaços fechados, e no caso da escola, ele por si distancia de uma 

aproximação entre lugares.  

Encontrar um local público seguro, limpo e estruturado, destinado ao lazer, 
está cada vez mais difícil. Ao invés de ser lugar de trocas e encontros, a 
cidade é o lugar do poluído, do feio, do perigoso, do inóspito. Nestas 
cidades sem-lugar, as crianças são as mais prejudicadas, restando para 
elas o espaço da casa e da escola (e as raras praças existentes, na maioria 
das vezes mal cuidadas) para se desenvolverem por meio do brincar e do 
aprender. [...] A escola e a cidade são como são porque nós as fizemos 
assim. No entanto, como coautores, podemos fazê-las de outra forma, 
desnaturalizando este processo. A cidade só será bela, segura e acolhedora 
se for cuidada e usufruída por todos, sem exceção. E para isso é 
fundamental que todos participem das decisões e intervenções sobre ela. 
Ou seja: os estudantes, educadores e toda comunidade devem ser ouvidos 
nos seus desejos e necessidades, assim como devem participar dos 
projetos para realizá-los. (DIADEMA, 2012, p. 12). 

 

Esse princípio aponta em espaços específicos para crianças, e indica a relação 

afetiva e cognitiva que os mesmos oferecem. 

O conceito “o território educa a criança, e a criança educa o território” demarca 

uma concepção de educação de espaço urbano que dialogam como território 

educativo para ambos e a identidade que cada espaço estabelece em suas relações 

cotidianas. A circulação das crianças neste contexto oportuniza a aproximação 

identitária das crianças ao seu lugar, nos sentidos e sentimentos que se efetivaram 

para os lugares onde as atividades ocorreram e o pertence de cada cidade elabora 

em seu fazer cotidiano.  

 

2.5 – O desenho curricular e o processo formativo do Programa Diadema Mais 

Educação – desafios da construção da Escola Única e Integral  

 
Um forte debate na execução do programa Mais Educação no Brasil, de acordo 

com os documentos e estudos já apresentados, é a vivência da jornada integral, e 
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nela o ponto tensão está a superação da passagem do turno regular para o turno 

complementar.  

Essa ação já foi vivenciada em muitos municípios, porém não representa o que 

se entende neste estudo, como Educação Integral. A construção de um modelo 

único que representa o ideário de integral, conectado aos princípios da Proteção 

integral, induz que os direitos que as crianças e adolescentes precisam fundir em um 

novo modo de organizar as escolas. 

A questão chave está na construção do currículo integral, sem rupturas, tanto 

de uma jornada única, como para as discussões da escola única. 

Este debate aparece no documento “a integração da escola com a cidade pelos 

caminhos da Educação Integral”, no dilema das ações desenvolvidas 

“tradicionalmente”, no sentido de manter o formato que a escola se organiza, para 

um novo desenho, que extrapola o que fez historicamente e se valida oficialmente 

como currículo.  

O sentido de rotina apresentado na experiência de Diadema assume a priori 

este debate e se coloca, mesmo em suas contradições na discussão de curricular da 

Educação Integral, e que se materialize na política o fazer geral de cidade, e o fazer 

local. Estes conhecimentos se imbricam no Projeto Político Pedagógico da escola. 

Assim como o documento (2012, p. 11) referenciado em Dowbor, considera uma 

escola menos “lecionadora” e mais articuladora, e que gera novos conhecimentos.  

Os macrocampos inserem ao debate do currículo da Educação Integral, 

considerando este como forma de apropriação como política pública, para além da 

escolha pontual de cada unidade, ou de uma matriz amarrada de educação.  

A discussão curricular estabelecida a partir do desenho, que se propõe 

unificado, coloca as unidades educacionais a elaborar um Projeto Político 

Pedagógico em sintonia com os aprendizados da vivência integral.  

Uma escolha relevante foi a definição dos macrocampos, que diferente de 

outras experiências municipais, onde as escolas definiam sua matriz, no caso de 

Diadema, a escolha se deu como efetiva política, e com isso, estrategicamente 

definir quais os caminhos a serem trilhados para que os temas relevantes não 

perdessem seu lugar, sem que isso representasse o engessamento da unidade.  

A definição de quatro macrocampos, como centrais das ações do programa, e 

com ele a experiência que ofereceu elementos para as ações comuns e em cada 

unidade também elementos próprios. As estruturas curriculares das áreas: 
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Letramento e Matemática, Esporte e Lazer, Cultura e Educação Ambiental, e uma 

equipe pedagógica por área, responsável pelo fomento e acompanhamento local do 

programa. O desenho então se fez para cada macrocampo, um coordenador 

pedagógico. 

O objetivo dos macrocampos foi oportunizar em cada área, a vivência de 

determinado conhecimento relacionando-o à cada localidade. Trata-se em 

experimentar com rotina específica o conhecimento socialmente construído em cada 

território. As duas frentes – saber acadêmico e saber local como eixos da proposta 

curricular. 

O macrocampo de Letramento e Matemática, como indicação do programa 

federal, responde no desenho municipal por cinquenta por cento da carga horária de 

atividades do programa. Foram desenvolvidas nos anos de 2009 a 2011 por 

educadores estudantes, e em 2012 foi incorporada por professores da rede 

municipal, compreendendo o trabalho pedagógico como central da conexão do 

tempo integral e da escola integral.  

Todo processo de formação deste macrocampo foi desenvolvido pela equipe 

de formação da rede municipal, apoiada pela plataforma nacional à época chamada 

de Pró-Letramento. 

No âmbito federal o Pró-Letramento foi um programa indutor da melhoria da 

qualidade da educação, e funciona até o surgimento do PNAIC que manteve o 

escopo de formação de professores alfabetizadores. 

A estratégia deste macrocampo esteve a busca do direito de aprender por meio 

de complementação das atividades pedagógicas alicerçadas no programa de 

formação unificado, considerando como currículo unificado: 

[...] valorização da função social da língua portuguesa, comunicação verbal, 
a leitura e a escrita, a compreensão e a produção de textos dos mais 
diversos gêneros e situações comunicativas. As capacidades linguísticas da 
alfabetização são orientadas através da valorização da cultura escrita, da 
apropriação do sistema de escrita, da produção escrita e da oralidade[...] 
(DIADEMA, 2012, p. 17). 

 

Outro elemento central do macrocampo Letramento e Matemática foi o 

programa de leitura, em que compôs a parte integrante da formação e execução das 

ações em atividades do programa. Dos conteúdos trabalhados foi o decifrar palavras 

e o desenvolvimento da fluência em leitura. A leitura diária se deu por meio de 

músicas, poesias, jogos e outros instrumentos pedagógicos. 
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A força das propostas orientadas pela equipe vinculou efetivamente a 

execução das formações do regular para o Mais Educação, garantindo na vivência 

pedagógica os mesmos movimentos e conteúdos. O resultado desta aproximação, 

foi a primeira prática de unidade e constituição de um currículo único – integral. 

As ações de escrita e leitura puderam entrar na pauta do regular em um 

formato diferenciado do Mais Educação, que apesar de sua proximidade tinha como 

diretriz metodológica atividades lúdicas e brincadeiras. A forma de ensinar no 

programa utilizava de estratégias diferenciadas e alegres, sem desconectar das 

ações no regular.  

O acompanhamento das aprendizagens se fazia no olhar atendo ao 

desenvolvimento das crianças, estabelecendo um compromisso seguro de que todos 

os momentos educativos, e que escrita e leitura, são constituintes da vida.  

A seriedade organizada na execução do acompanhamento pedagógico é 

detalhada como forma de reconhecer a importância do tempo expandido, e na 

relevância para a vida da criança, especialmente em seu direito à educação de 

qualidade. 

A matemática por sua vez representa formas diferenciadas do regular, pois sua 

escolha buscou mobilizar recursos cognitivos relacionados ao cotidiano das 

crianças. Os conteúdos consideram as distâncias, as unidades de medida, receitas, 

compras, percursos, e as experiências matemáticas precisavam ter sentido, e sua 

sistematização representa o processo de sistematização do aprendizado do 

estudante. A formação dos educadores trabalhou a vivência de atividades 

significativas.  

O acompanhamento da aprendizagem das crianças do Mais Educação compôs 

o cenário de análise das equipes gestoras das escolas envolvidas, e a verificação se 

o tempo expandido ofereceu ou não a efetivamente uma nova oportunidade 

educativa. 

No macrocampo Esporte e Lazer a perspectiva também foi de romper com o 

tradicional modelo de esporte, competitivo e excludente, para uma vivência da 

consciência corporal em todos os seus potenciais.  

As atividades de recreação e lazer visam o incentivo a essas práticas como 
potencializadoras do aprendizado por meio das convivências humanas em 
prol da saúde e da alegria. O brincar é priorizado como elemento 
fundamental da constituição da criança. O Programa Segundo Tempo 
(PST), estruturado pelo Governo Federal através do Ministério do Esporte, 
visa as múltiplas vivências do esporte em suas diversas modalidades, 
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promovendo acesso à prática esportiva por meio de ações planejadas, 
inclusivas e lúdicas. Todas as escolas são contempladas com as atividades 
de recreação e lazer, desenvolvidas com os alunos de 1o e 2o anos, 
enquanto as atividades do Programa Segundo Tempo são voltadas aos 
alunos de 3o ano. A natação é realizada com os alunos das escolas 
municipais EMEB Olga Benário (na Associação dos Funcionários Públicos 
de Diadema) e EMEB Zilda Gomes (no Clube Municipal Mané Garrincha) [..] 
(DIADEMA, 2012, p.18). 

 

A brincadeira e a ludicidade foram o viés que orientou a construção curricular, 

assim como direcionou a formação para a prática. As aulas de esporte e lazer foram 

estabelecidas em práticas corporais buscando a sociabilidade, nos valores da 

cultura local e no fortalecimento da diversidade cultural. 

Para as ações relacionadas ao desenvolvimento corporal e social, o 

acompanhamento deste macrocampo produziu elementos para que as equipes 

analisassem e verificassem se houve desenvolvimento. Os resultados eram 

trabalhados junto aos demais nos conselhos de classe e de ciclo.  

Os objetivos deste macrocampo compõem o desenvolvimento da postura 

física, cultura corporal, e a vivência do prazer e da experiência coletiva. O que 

discute neste macrocampo é para o documento base, um duplo aspecto: educativo 

pelo esporte em sua experiência como área e de sua reflexão em relação aos 

hábitos de vida. A criança a partir destas vivências pode experimentar formas e 

construir opiniões sobre seu próprio corpo.  

O macrocampo da Educação Ambiental revela a maneira com as crianças 

compreendem o seu meio, e na vivência do programa Diadema Mais Educação 

consiste em um tema transversal, associada à formação de valores acerca do meio 

e da sociedade. O trabalho da educação ambiental no programa trata a qualidade de 

vida como matriz da discussão com as crianças e neste período foi orientada pela 

agenda 21 escolar, considerando o olhar da criança sobre seu meio, e sua 

intervenção na resolução de problemas ambientais possíveis de serem resolvidos. 

Os alunos iniciam um estudo a partir do lugar onde vivem, ou seja, partem da 

percepção do meio em que estão inseridos para compreender o impacto da ação 

humana e sua responsabilidade na modificação do meio ambiente.  

[...] Busca-se suscitar nos alunos o entendimento de que o meio ambiente, 
os seres vivos e as nações são interdependentes e conectados [...] Durante 
as atividades, os alunos vivenciam na prática comportamentos 
ambientalmente corretos como compostagem, práticas culinárias com 
reaproveitamento de alimentos, produção de hortaliças orgânicas, 
reutilização e destinação correta de resíduos sólidos, reflexão sobre as 
consequências do consumismo e realização de ações que minimizam 
impactos negativos no meio ambiente (DIADEMA, 2012, p.18). 
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Uma das principais ações da Educação Ambiental foram as hortas escolares, 

construídas a partir do contexto da horta como recurso educativo, se apresentando 

como momento de curiosidade, alimentação saudável, hábitos e reflexões sobre o 

lixo e sua destinação. O objetivo deste macrocampo foi envolver os alunos nos 

problemas socioambientais, da escola e seu entorno, e discutir com as crianças as 

atitudes e valores comunitários. 

No macrocampo de Cultura, a relação com a arte se deu a partir do 

entendimento da fruição, que se manifesta pela reflexão também dos valores 

considerados importantes à comunidade, e acrescido de novas referências, 

ampliando o repertório de vivências, sem deixar de valorizar a cultura popular 

presente na identidade das famílias. 

Descreve o documento: 

As atividades do macrocampo de Cultura do Programa Diadema Mais 
Educação não buscam, em si, a formação de artistas, mas de cidadãos 
agentes da história dotados de senso crítico. Provendo momentos de 
reflexão para a criança sobre ela própria como portadora de uma identidade 
única, ela terá a oportunidade de explorar o mundo com outros olhos, de 
posse de um repertório ampliado de saberes. Cabe ao educador 
contextualizar as novas referências à realidade do aluno, para que haja uma 
experiência de aprendizado significativa (DIADEMA, 2012, p.19). 

 

A transversalidade está presente no universo do macrocampo de cultura, 

especialmente como forma de prover a vivência da fruição como elemento 

fundamental para a experiência de criatividade e expressão das crianças.  

Destarte o reconhecimento da própria cultura, ao identificar os elementos 

presentes na cultura produzida em Diadema, e relacioná-la com a brasileira, que 

culminaram em mostras culturais anuais e cortejos que circulavam pelos territórios 

apresentando por exemplo o Maracatu, o Cortejo do Boi. 

Importante ressaltar, a ampliação do universo cultual, que estabelecendo 

relações pode oportunizar novos olhares sobre o mundo, para além da vivência 

local, conforme descreve o documento “A integração da escola com a cidade pelos 

caminhos da Educação Integral”: 

[...] ampliar o repertório visual, musical, corporal, histórico e social dos 
estudantes, por meio do estudo, pesquisa, discussão, apreciação, vivência 
e produção de diferentes manifestações culturais. Durante as atividades de 
Cultura, os alunos experimentam linguagens artísticas diversificadas, como 
desenho, pintura, artes visuais, artes plásticas, música, dança e teatro, [...] 
as suas vivências e valores, [...] apreciar/refletir, conhecer/aprender e 
fazer/produzir (DIADEMA, 2012, p.19). 
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Neste contexto de ampliação o que se intitula como Circuito Cultural se 

materializa como momento de experiências culturais dentro e fora de Diadema. As 

atividades significaram a visita a centros culturais, museus, e puderam conhecer 

entre outros o MAP (Museu de Arte Popular), de Diadema, o Museu de Arte de São 

Paulo (MASP) e o Catavento, em São Paulo, a Escola Parque do Conhecimento 

(SABINA) em Santo André, e o Museu da Pesca de Santos. 

Ainda o mesmo documento reconhece a importância da experiência cultural na 

formação geral dos alunos, resignificando o currículo da escola como também de 

uma nova rotina da educação fundamental, e conforme o texto, como “prelúdio do 

surgimento de uma nova escola” e com isso, uma nova cidade.  

O processo formativo foi um elemento central na elaboração do programa, 

estabeleceu o debate interno nas escolas de como garantir que o aluno seja o 

mesmo, em uma vivência de dia inteiro, considerando os pressupostos de um 

currículo inovador, e de uma concepção verdadeiramente integral. 

É comum às pessoas envolvidas na educação integral identificarem a 

fragilidade que a expansão de tempo pode reproduzir uma escola conservadora, 

assim como aponta Cavalieri(2007) nas discussões sobre Educação Integral. 

Esse bom dilema circunda entre o que significa formar para Educação Integral 

e o perigo em criar um programa de formação que reproduz os conceitos, métodos e 

práticas semelhantes ao ensino regular, o que para o grupo foi interpretado como 

“mais do mesmo”, de outra ordem, o dilema da banalização da Educação Integral, 

que não ultrapassa o contraturno, e com isso, com atividades desconectadas do 

processo de formação geral das crianças.  

Essa problematização aparece como um debate permanente e importante, 

como uma vela que não pode apagar, uma inquietação que as escolas precisam 

estar atentas para que não se naturalize o “tradicional”, e que a vivência de dia 

inteiro contamine de fato o período integral. Eis a grande questão da formação, que 

interpretado pelo documento do programa descreve esta tensão: 

Quando se fala que as atividades do Programa Diadema Mais Educação 
buscam sempre manter um caráter lúdico, de maneira alguma se busca 
reforçar uma oposição entre “período regular” e “período integral”. Essa 
disparidade só ocorre a partir do momento em que não se reconhece o 
aluno como a mesma criança que está na escola por tempo estendido. O 
que precisa ser entendido, para construção de um currículo inovador, é que, 
contando com mais tempo de atividades escolares, as crianças têm seus 
tempos de aprendizado ampliados, e por isso mesmo a oportunidade única 
de vivenciarem os conteúdos pedagógicos das mais diversas maneiras, por 
meio de práticas transversais (DIADEMA, 2012, p.17). 
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A grande questão colocada no processo é que formação é para a prática, e 

acima de tudo, a formação se constituiu em momento de discussão e troca de 

experiências entre os educadores, um espaço de diálogo e de construção coletiva, 

onde se promoveu o debate sobre as práticas pedagógicas e os conteúdos – o 

currículo – mais adequados para a escola integral. 

A definição coletiva de um currículo, não completamente amarrado, mas 

demarcado como elementos importantes para o coletivo, o que o grupo compreende 

como conteúdo de Educação Integral. 

As formações semanais de quatro horas, baseadas em uma ação estruturada 

bem preparada consolidada na troca de experiências e apresentação de propostas 

de intervenção, sempre de uma semana para outra. Uma linha que se amarra e 

desamarra a cada semana.  

As formações eram alteradas entre os temas e planejamentos de área em uma 

semana e na seguinte temas gerais relacionados à cidadania, infância, questões 

sociais, território, entre outras importantes questões da rotina do trabalho.  

O papel das formações semanais garantiu uma proximidade necessária ao 

acompanhamento do programa e sua aplicação. Elas ocorriam prioritariamente a 

partir de uma vivência dos blocos temáticos, o debate metodológico de como fazer e 

quais as dificuldades encontradas. 

A perspectiva prática da formação, muitas vezes em forma de oficinas, trocas, 

garantia uma sincronia como política municipal, aproximando os fazeres de 

direcionando o sentido de integral, em sua concepção geral e na ação por área. 

A primeira questão estratégica da formação foi sua rotina, sua forma efetiva em 

que toda semana, obrigatoriamente se discutiria temas relevantes à vivência 

educacional da Educação Integral, formando um grupo que produziu suas reflexões 

cotidianamente e semanalmente compartilhadas. 

A segunda questão central da formação é que ela se referencia à prática 

educacional, elevando o sentido de formador para sua experiência individual, 

refletida coletivamente. O processo considera avaliar coletivamente os elementos 

combinados, desenvolver com as crianças e retornar ao grupo como momento de 

checagem da hipótese inicial e verificação de que ela se aplica efetivamente.  

A adesão dos educadores à proposta de formação pressupunha o 

detalhamento das rotinas escolares e que implica em várias ações como 
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acolhimento das crianças, dinâmicas circulares, uso do chão para desenvolvimento 

das atividades, apresentação da rotina e avaliação ao final de cada dia. 

A partir da perspectiva em que todos deveriam aderir a um novo jeito de viver o 

processo educativo, entendido como um “protocolo” de desenvolvimento da 

Educação Integral, o que preconizava a disposição em realizar as ações educativas 

em uma rotina diferenciada do turno regular.  

A formação se dedica a demarcar que há um método de trabalho que garante a 

Educação Integral em tempo integral, para que ela não desvie seu caminho, precisa 

de planejamento, desenvolvimento e prática.  

O papel da coordenação pedagógica se pontua estratégica na propositura 

como uma ação municipal, assim como, garantindo o diálogo com o planejamento 

local de cada unidade por meio de seu PPP, e ao mesmo tempo assegurar que os 

conceitos unificadores de cada área também estivessem garantidos. 

O método é o elemento centralizador do como fazer a Educação Integral, e 

com o processo de formação, discutir-se essa detalhada rotina, e como se 

materializa, erros, acertos e replanejamento coletivo e local. O grupo se fortalece a 

partir da prática dialógica e rotineira. O fato dos educadores em sua maioria serem 

estudantes estimula uma ação diferenciada, lúdica e mais atrativa ao que se 

compreende como integral. 

A execução da ação foi acompanhada também por formações dos Agentes 

Comunitários de Educação. Eram os sujeitos estratégicos do fazer do programa, 

visto que entre suas tarefas continham os trajetos, a rotina alimentar e se 

compreendia este fazer como um instrumento pedagógico 

Por mais que o educador acompanhasse as travessias, o lugar singular de 

diálogo com o bairro e de conexão da escola com os lugares, era acompanhado 

pelos agentes, como sujeitos conectores e sensíveis aos territórios que a escola 

estava inserida.  

A formação desta equipe também semanal, sendo uma semana em temas 

relacionados ao cotidiano a partir de troca de experiências, como organização da 

rotina e ações intersetoriais com formação como trânsito seguro; assim como em 

caráter formativo com temática de gênero (violência contra mulher), etnia, saúde e 

outros que compunham a ampliação também do universo cultural das agentes, e 

com isso a visão de educação da escola extrapola o caminho único do aluno, e 

considera os agentes como parte no percurso educativo. 
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Além da formação específica, a formação dos Agentes em temas mais gerais, 

contribuiu com uma formação ampla e com sentido para ampliação de possibilidades 

para, em sua maioria mulheres, trabalhando em parceria com a Assessoria dos 

direitos das mulheres, com a assessoria da questão racial, com a secretaria de 

saúde e que oportunizam às pessoas envolvidas um amplo diálogo de formação e 

compreendida da mesma forma, como Integral.  

O conceito de formação trabalhado neste momento gera uma movimentação 

no modo que a escola vivencia até então formação. Ela era de fato rotina da escola 

e sua reelaboração, permanente. O entendimento de formação traz imbricado o 

sentido de participação em seu sentido integral. 

As questões históricas conjugadas ao cenário atual mostram como a população 

da cidade de Diadema, tão participativa e importante para a criação do próprio 

município, iria fazer do modelo Mais Educação, em que as pessoas não só se 

beneficiariam, mas também ressignificariam suas propostas, numa perspectiva de 

melhoria da qualidade de vida para todos. 

Há um aspecto do Agente relacionado à uma mudança também em seu lugar 

social, que por ser de maioria mulheres, altera sua condição de vida privada, e os 

coloca com remuneração na vida pública, refazendo itinerários pessoais, e 

ampliando o universo destas mulheres a um outro lugar de autoestima, e de respeito 

em relação ao seu trabalho e suas perspectivas. 
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2.6 – O Programa Diadema Mais Educação – a perspectiva das Escolas e dos 

sujeitos da Educação Integral 

 

A construção do programa de Educação Integral em Diadema conta com a 

participação das unidades educacionais desde o início de seu desenvolvimento. A 

participação das equipes desde seu início, e imprime um compromisso no 

desenvolvimento do programa e que culmina na publicação já trabalhada aqui “A 

integração da escola com a cidade pelos caminhos da Educação Integral”, e neste 

documento se estabelece um diálogo com as escolas e suas principais questões, 

considerando o território, as ações desenvolvidas e depoimentos dos sujeitos 

envolvidos no programa. 

O documento percorre um diálogo com as quinze escolas, especialmente na 

região sul e leste, fruto do cruzamento social já apontado anteriormente, e resgata 

as principais questões apontadas por cada uma delas. O documento relata que 

foram feitas visitas às unidades e foi perguntado aos sujeitos os desafios de cada 

um dos casos. 

A primeira questão apresentada no relado do documento são os problemas 

relacionados aos espaços, ao currículo e o sentido dinâmico que a escola revela 

durante sua execução.  

O que se revela é que há um contexto padrão de escola e que é superado por 

outro formato, que substitui os elementos de uma escola, que passam a viver um 

novo jeito de viver a educação. 

 

1)EMEB Anita Catarina Malfatti 
 

A EMEB Anita Catarina Malfatti está localizada no centro da cidade e, de 

acordo com os depoimentos dos sujeitos, cerca de metade dos estudantes de 

Educação Integral tem origem de outras localidades. 

A grande tensão da Escola, revelada no documento, esteve relacionada à 

ocupação dos espaços desta Unidade Escolar e a possibilidade de saída 

oportunizou uma nova vivência: 

A questão dos espaços foi o que, com a chegada do Programa, gerou mais 
atritos entre a estrutura pré-estabelecida da escola e a nova estrutura 
proposta. Para acomodar a todos, a associação com diferentes parceiros 
torna-se indispensável. As saídas não são apenas necessárias, mas 
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também desejadas pelas crianças: “pergunte o que elas mais gostam do 
Mais Educação, que elas dizem que é sair pra rua. [...] conta a diretora 
Adriana Paula. As diferentes vivências que as saídas proporcionam são 
apreciadas pelos alunos (DIADEMA, 2012, p.21). 

 

Um ponto enfatizado no documento é o fato de que a Escola está próxima aos 

principais espaços culturais da cidade, o que facilita a adesão e o efetivo uso de 

outros espaços.  

[...] Nesse sentido, somos privilegiados. As crianças fazem piqueniques na 
Praça da Moça e utilizam o ateliê de artes do Centro Cultural de Diadema, 
além de outros dois parceiros: a Rede de Atenção à Criança e ao 
Adolescente (RECAD), onde acontecem as atividades de Letramento e 
Matemática; e a Chácara Três Irmãos, um espaço recreativo localizado no 
centro de Diadema, que tem recebido as turmas para as atividades de 
Letramento e de Esporte e Lazer (DIADEMA, 2012, p.21). 

 

Em relação ao principal documento da Escola – o Projeto Político Pedagógico 

(PPP), destaca-se que este dialoga com o Programa de Tempo Integral, 

consequentemente, a dimensão de Integral começa a ser pauta de ações coletivas. 

Apesar da resistência inicial de alguns professores, hoje conseguimos fazer 
uma escola que busca promover a formação integral dos alunos. Buscamos 
refletir isso no nosso Projeto Político Pedagógico. As crianças do Programa 
não são as “crianças do Mais Educação”. São as crianças da Educação 
Integral (DIADEMA, 2012, p.21). 

 

Da mesma forma, a articuladora Aline Fernandes considera que o Programa 

contribuiu para uma construção escolar diferenciada:  

Nas atividades do Mais Educação o aluno vivencia momentos em que ele 
tem de encarar novos desafios. A socialização no Programa é diferente da 
socialização em sala de aula, que é um ambiente mais rígido. No Mais 
Educação as crianças precisam se expressar mais. Como reflexo, elas 
aprendem a ser mais autônomas, e isso vai se manifestar tanto na 
aprendizagem quanto na vida (DIADEMA, 2012, p.22). 

 

O desafio da Unidade na concepção de Integral também aparece na fala da 

direção desta EMEB, quando se reconhece que há sensível melhoria nos 

indicadores clássicos, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), em decorrência das ações do Programa. 

O trabalho em consonância da equipe do Ensino regular com a equipe do Mais 

Educação gerou seus frutos na última divulgação do IDEB, pois esta Escola foi a 

Unidade escolar do município que conquistou o maior índice. Foi o atestado da 

melhoria no aprendizado dos alunos, que todos já vinham presenciando no dia a dia 

(DIADEMA, 2012). 

A mãe de uma aluna da EMEB afirmou que a sua filha apresentou maior fluidez 

nas relações interpessoais após a participação no Programa: 
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A minha filha Vitória sempre foi muito tímida. Depois que ela começou a 
fazer parte do Programa, ela passou a interagir mais. Até a família 
percebeu, hoje ela está mais falante, até dando opinião em casa! Ela ficou 
mais extrovertida com a gente e com os colegas (DIADEMA, 2012, p.22). 

 

Outro aspecto é quanto aos desafios da implementação do Programa à rotina 

da Escola e dos alunos, pelo fato de que não pode “agitar” as crianças para o 

próxima etapa, assim como as ações de conexão entre o turno regular e o Mais 

Educação.  

Para acalmar os ânimos e focar a atenção dos alunos durante a troca de 
turnos, a direção propôs uma atividade de relaxamento antes do início das 
atividades do Programa. Isso colabora para que as crianças pontuem a 
rotina escolar, visando trazer tranquilidade tanto para elas quanto para os 
educadores [...] Outra iniciativa proposta pelo Programa, desta vez 
direcionada às questões [...] de agressividade entre os alunos, chama-se 
“Promotores da Paz”. As crianças participam de uma conversa em grupo 
[...]. Cada uma recebe uma pulseirinha que leva a frase “Sou da Paz”. Esse 
trabalho vem colaborando, por exemplo, para a diminuição dos atritos 
causados por bullying (DIADEMA, 2012, p.21). 
 

 

2) EMEB Profa. Annete Melchioretto 
 

A Escola se localiza na região Sul da cidade e de todas as Unidades 

Educacionais, de acordo com dados de 2012, possuía a maior quantidade de 

turmas, totalizando 14.  

A articuladora do Programa considera que a construção de grupo é 

fundamental para a implementação da proposta de Educação Integral, e que há 

desafios na construção de um Currículo Integral:  

A colaboração necessária à construção do currículo integral procura ser 
alcançada por meio do envolvimento de todo o ‘grupo escolar’, tarefa que 
vem sendo empreendida com diálogos frequentes (DIADEMA, 2012, p.23). 

 

Ainda referente ao ano de 2012, a Escola desenvolveu ações com parceiros do 

entorno, embora a sua realidade fosse marcada pela falta de espaço físico na 

Unidade. Houve também o reconhecimento do trajeto para a confirmação do 

Programa, como relatou uma das educadoras da Escola.  

[...] muitas vezes os alunos não conhecem a cidade em que moram, não 
conhecem o cinema, o Centro Cultural, e por causa do Programa eles 
acabaram descobrindo esses lugares”, também reiterado pela professora 
Liliane da Silva “tudo que eles vivenciam no Mais Educação faz parte do 
aprendizado. Nos percursos, a todo momento tem algo para ser apropriado 
pelo educador e absorvido pelas crianças (Cláudia Borges de Lima / 
DIADEMA, 2012, p.23). 

 

Na rotina desta EMEB são utilizados os espaços do Parque Ecológico que está 

localizado nas proximidades da Escola, especialmente para a realização de rodas de 
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leitura. A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), também vizinha, 

disponibilizou uma área para a implantação da horta escolar. 

Dos três convênios firmados na Escola, um deles é com a Rede Cultural Beija-

Flor, sendo que este 

[...] dispõe de uma grande infraestrutura qualificada onde acontecem as 
aulas de capoeira, percussão, artes plásticas, breaking, teatro e 
comunicação (que envolve áudio, fotografia, captação de imagem, web 
design e jornalismo) (DIADEMA, 2012, p.22). 

 

Das parcerias não formais, a Escola utiliza os espaços da Igreja Nossa 

Senhora dos Navegantes e do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI), que 

cedem suas salas para as atividades de Letramento e Matemática. 

Há uma intenção trabalhada na formação que considera qualquer ação como 

um momento educativo.  

[...] Na capoeira, por exemplo, reforçamos o Letramento, porque o canto 
não é só a oralidade, a letra está lá na lousa para a criança ler e cantar” [...] 
“Desenvolvemos atividades culturais baseadas em pesquisas, em 
conceitos. Buscamos levar a criança a conhecer diferentes expressões 
culturais, muitas das quais fazem parte da vida dela, pois são enraizadas 
aqui mesmo em Diadema. A ideia é pegar uma informação e transformá-la 
em conhecimento, fazer com que isso vire um saber. Não é uma ‘recreação’ 
(Djalma Santos / DIADEMA, 2012, p.23). 

 

Da mesma forma, a mudança de perspectiva das mães de Conselho, ao 

ingressarem como Agentes Comunitárias de Educação, propiciou um novo lugar 

para cada pessoa no seu processo de formação:  

[...] As agentes de educação [...] foram incentivadas a se reconhecerem 
como sujeitos de transformação, tanto no âmbito pessoal, quanto no local. 
Liliane, por exemplo, começou como agente de educação voluntária, 
passou a fazer faculdade, e tornou-se educadora. Hoje ela é professora da 
rede (DIADEMA, 2012, p.23). 

 

Nesta Escola, a diretora considerou que o maior desafio foi a saída das 

crianças.  

Quando implantamos o Programa, os pais, que se empolgaram num 
primeiro momento, tinham resistência quanto às saídas. Pensavam que não 
seria seguro. Hoje, eles estão conhecendo melhor o bairro, ou ainda 
descobrindo lugares que eles desconheciam [...] (Vânia / DIADEMA, 2012, 
p.24). 

 

Retomando o potencial dos territórios educativos, a Articuladora da Unidade 

Escolar descreve:  

[...] No Mais Educação, o educador precisa saber realizar as atividades em 
qualquer espaço, porque um dos objetivos do Programa é mostrar para a 
criança que tudo tem um potencial educativo, que ela pode aprender com o 
seu bairro, com a rua, com os espaços da comunidade (Rosângela Crispim / 
DIADEMA, 2012, p.24). 
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3) EMEB Dr. Átila Ferreira Vaz 
 

A EMEB Dr. Átila Ferreira Vaz, também localizada na região Sul de Diadema, 

comunga dos desafios presentes nas áreas de grande adensamento e ocupação 

desordenada do solo. Em decorrência disso, a Escola tem suas atividades 

desenvolvidas fora da Unidade, com pequenas exceções como a Educação 

Ambiental na horta escolar. 

A diretora qualifica a relação da Escola com a Comunidade em todos os 

sentidos:  

[...] os vizinhos aqui veem as crianças todos os dias. O pessoal das lojinhas 
sabe a hora em que as crianças passam e ficam na porta esperando para 
abanar a mão (Vanuza Goes/ DIADEMA, 2012, p.25). 

 

A circulação de crianças e a ocupação que fazem da cidade são estratégicas, 

conforme descrito no documento: 

Com as saídas diárias para os parceiros, o "escadão", escadaria por onde 
são realizados os trajetos, também se incorporou à rotina – é comum para 
os moradores vê-lo tomado por crianças, todos os dias (DIADEMA, 2012, 
p.25). 

 

Para a Agente educacional da Escola, o Programa também enfrenta questões 

relacionadas à exposição das crianças a situações de violência: 

[...] infelizmente alguns problemas sérios são comuns. Uma das maiores 
conquistas do Programa Diadema Mais Educação é que ele diminui o tempo 
de vulnerabilidade dessas crianças daqui do bairro (Camila Silva do 
Nascimento / DIADEMA, 2012, p.25). 

 

O documento considera que o diálogo entre as Secretarias Municipais 

melhorou as condições educacionais das crianças, como abordou uma Articuladora:  

A partir do momento em que todas as Secretarias Municipais se conversam 
– a de Saúde, Educação, Cultura, Esporte –, forma-se uma grande rede de 
amparo para a Educação Integral. Aqui, por sermos uma comunidade 
carente, tanto financeiramente quanto culturalmente, se não fosse pelo 
Programa talvez essas crianças não teriam acesso às vivências que o 
Programa proporciona. [...] (Daniela Freitas/ DIADEMA, 2012, p.26). 

 

A rotina da Escola se apresenta como um desafio da Escola Átila, onde são 

desenhados localmente estratégias de naturalização da rotina do Tempo Integral. 

Reorganizar o funcionamento da escola foi o primeiro passo para permitir o 
funcionamento do Programa. Quais espaços seriam utilizados, a busca 
pelos parceiros, os horários das refeições e da limpeza. Como parte da 
rotina escolar, foi instituído o “Momento Cuidado e Beleza”, para que as 
crianças pudessem descansar e se recompor após o almoço, na troca de 
turnos [...] (DIADEMA, 2012, p.25). 
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A tríade – conceitos, método e acolhimento – reflete na leitura que a Escola 

Átila faz do trabalho desenvolvido: 

Uma coisa que o Mais Educação muda no aprendizado da criança é que a 
escola pode ser um lugar divertido, por mais que do nosso lado a gente 
mantenha a seriedade dos conteúdos. Os alunos se interessam mais e 
ficam mais motivamos porque trabalhamos de forma lúdica, diferente do 
tradicional [...] (DIADEMA, 2012, p.25).  

 

E assim, a estudante do primeiro ano do ciclo descreve sua vivência:  

[...] Eu gosto do Mais Educação por causa das aulas, que tem brincadeiras, 
os professores são muito legais... O que eu mais gosto é da aula de 
Matemática [...] (DIADEMA, 2012, p.25). 

 

O educador Jefferson considera a formação um momento importante: 

[...] as formações ajudam muito a preparar os educadores. São temas 
constantes desses encontros: a compreensão global do aluno e suas fases 
de desenvolvimento, a perspectiva do ensino e da aprendizagem, a 
importância da rotina escolar e a postura do educador frente à criança e a 
turma (DIADEMA, 2012, p.25). 

 

Para a Escola Átila o lugar do Agente Comunitário de Educação é estratégico 

no diálogo entre Escola e Comunidade. 

[...] articuladora [...] por serem do bairro, as agentes entendem muito bem a 
comunidade, o que facilita a aproximação com os pais, que estão cada vez 
mais participativos [...] (Daniela Freitas / DIADEMA, 2012, p.25).  

 

Outra Agente considera que há um espaço de participação potencial dentro da 

Escola. 

 [...] as mães, unidas, são fortes. Fazemos solicitações, brigamos: 
conseguimos melhorar o lanche, as capas de chuva... (Camila Franco / 
DIADEMA, 2012, p.25). 

 

E ao mesmo tempo a própria Agente reconhece que há maior espaço de 

participação e a autoestima da Escola também se altera:  

[...] Eu mesma fui aluna do Átila quando eu era criança. Ninguém queria 
colocar filho ali pra estudar. Hoje a escola tem horta, os espaços foram 
sendo arrumados, as pessoas são participativas, tem o envolvimento dos 
pais, do Conselho... Todo mundo ajuda a fazer a escola melhor e a imagem 
do Átila hoje é outra (Camila Franco / DIADEMA, 2012, p.25). 

 

No entendimento deste documento, há uma ação participativa que resgata a 

história social de Diadema, incentivando a participação de mães nos espaços 

públicos. A Escola Átila tem atividades desenvolvidas por Convênios e descreve 

essas parcerias como positivas: 

[...] (Associação de Apoio à Criança em Risco) é um importante parceiro 
não só pela disponibilidade dos espaços, mas também por oferecer 
atividades variadas como capoeira, percussão, canto coral, jogos e artes, 
disponibilizando seus próprios monitores. Além do apoio pedagógico, a 
instituição também realiza o acompanhamento de crianças para garantir os 
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seus direitos, provendo informações para a escola quanto a fatores que 
possam vir a se refletir no rendimento e na frequência escolar (DIADEMA, 
2012, p.25). 

 
 

4) EMEB Prof.ª Fabiola Lima Goyano 
 

Localizada entre a região Leste e Sul, a Escola estava com espaços pouco 

utilizados, porém, em decorrência da chegada do Mais Educação, os espaços foram 

ressignificados e utilizados pelo Programa. 

Esta Unidade desenvolveu ações com o Circo Escola, entidade parceira do 

Programa, em que se destaca em 2012 um projeto da Escola com o Circo intitulado 

“Leia Fabíola”, que culmina na apresentação teatral de “Dom Quixote”. 

O assessor pedagógico do Circo-Escola identifica a participação das crianças 

nas atividades circenses como exitosas, visto o contexto árido que envolve, 

cotidianamente, estas crianças. 

[...] A atividade circense é uma atividade corporal, de performance. Mas não 
é só uma atividade física. A gente usa a linguagem circense como 
ferramenta pedagógica que auxilia em outras áreas, ou seja, como um 
subsídio para a criança expressar outros conhecimentos [...] o aluno muitas 
vezes mora em uma residência sem quintal, e os espaços públicos a que 
ele tem acesso são mínimos. Ele sai de casa, vai para a escola, e lá passa 
quatro ou cinco horas sentado. Quando ele vem para esse espaço gigante, 
com possibilidade de fazer um monte de coisas diferentes... Você precisa 
ver a chegada de um grupo. É uma loucura (Roberto Tápias / DIADEMA, 
2012, p.27). 

 

A educadora de Letramento considera que o circo também produz o 

desenvolvimento de habilidades que interferem na formação geral da criança: 

[...] Vivências como as do Circo Escola trazem motivação para as crianças, 
porque elas realizam atividades que extrapolam outros desenvolvimentos – 
e não só aquele aprendizado do Letramento, dos cadernos e livros. No 
Circo eles têm outras oportunidades de mostrar habilidades que nem eles 
mesmos sabiam que tinham [...] (professora Tânia / DIADEMA, 2012, p.28). 

 

Uma questão destacada para esta Unidade Escolar é a interlocução que o Mais 

Educação produziu na vivência do entendimento de Integral. O Projeto Político 

Pedagógico, de acordo com a diretora, reflete a integração de conteúdos. 

[...] porque o Mais Educação é mais do que um projeto, é uma forma 
diferente de fazer escola [...] (Ivanete Araujo / DIADEMA, 2012, p.28). 

 

O tema interdisciplinaridade entra na pauta da Escola, conforme descreve uma 

das suas educadoras. 

[...] nas atividades de Esporte e Lazer, conseguimos trabalhar atividades 
associadas ao Letramento e à Matemática, usando letras e números 
durante as práticas corporais lúdicas. É um trabalho em conjunto que, pelo 
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que eu vivencio, funciona (Andressa Correa Calazans / DIADEMA, 2012, 
p.28). 

 

Descreve novamente a diretora.  

[...] os professores trazem isso para as reuniões, o desenvolvimento das 
crianças melhorou muito. Melhorou também a questão do comportamento, 
porque elas estão se envolvendo (Ivanete Araujo, 2012, p.28).  

 

A relação interna da Escola na construção do único Programa de Período 

Integral se revela na fala da sua articuladora. 

[...] Precisamos ver a criança como um todo. Se ela apresenta algum 
problema, o educador não vai lidar com isso sozinho: conversamos com o 
professor da sala, chamamos a família, a direção, relatamos em ata; o 
encaminhamento é uma tomada de decisão conjunta. Por isso é muito 
importante o trabalho em equipe, porque a responsabilidade por aquela 
criança é de todos, não só do Mais Educação (Rosângela de Jesus / 
DIADEMA, 2012, p.28). 

 
 

5) EMEB Florestan Fernandes 
 

A Escola Florestan Fernandes está localizada no extremo Sul da cidade, em 

uma região de altíssima vulnerabilidade, e destaca-se na região por seu antigo lixão 

do Alvarenga, que abriga do Sítio Joaninha, uma antiga ocupação consolidada sobre 

um aterro sanitário desativado em decorrência de sua condição ambiental e dos 

perigos que dele decorrem. Nesta Unidade, a Proteção Integral é uma ação 

permanente, conforme destaca a sua Articuladora. 

[...] Após observar a baixa frequência escolar, o atraso diário e o “desânimo” 
de muitos alunos, foi organizada uma visita ao local com todos os 
educadores [...]. Tínhamos que conhecer de onde essas crianças vêm, para 
podermos entender como lidar com elas na escola [...]. Depois que fizemos 
a visita à comunidade, os educadores começaram a compreender melhor o 
contexto de vida dos alunos. Esse trabalho, além de prepará-los, gerou uma 
cumplicidade muito grande entre a equipe. Só que temos que tomar cuidado 
para não ficar com dó das crianças – o que precisamos é prepará-las para o 
mundo, porque muitas estão sozinhas nessa tarefa (Sandra Caldeira / 
DIADEMA, 2012, pp.29-30). 

 

Essa dimensão ganha destaque na fala do educador de Esporte e Lazer.  

[...] É muito importante que as crianças venham para o período integral. Se 
ela volta para casa, provavelmente vai ficar à toa na rua. Algumas têm 
dificuldades em casa até em relação à alimentação. Lidar com crianças em 
vulnerabilidade social é um desafio, e a formação que recebemos é muito 
importante para nos guiar. É um trabalho que está sendo muito gratificante 
(Leandro Silva / DIADEMA, 2012, p.30). 

 

Um tema também destacado pela Unidade é a integração da equipe escolar 

que se reconhece no processo. 

[...] Ao longo dos anos de amadurecimento do Programa, a integração de 
toda a equipe escolar foi se consolidando. Promover essa parceira é 
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importante não só para desenvolver o trabalho pedagógico de maneira 
conjugada, mas também porque “se a professora diz para um pai: ‘eu queria 
que seu filho participasse do Programa’, ele vê que a coisa é séria, que ele 
não vai ficar aqui só para passar o tempo”, explica a articuladora Sandra. 
Os resultados são reconhecidos. “A cada ano as crianças têm apresentado 
melhoras significativas”, conta a diretora Daniele. Prova de que a Educação 
Integral está democratizando as oportunidades de sucesso escolar 
(DIADEMA, 2012, p.29). 

 

A educadora de Letramento considera que o Tempo Integral dá possibilidades 

de uma aprendizagem mais significativa e conectada com a vida. 

[...] Em sala de aula, muitas vezes não conseguimos trazer um conteúdo 
extra para a sala, ficamos muito dentro das demandas do currículo. Já o 
Programa envolve de maneira transversal as várias áreas, a cultura, o 
esporte. Os alunos saem, fazem passeios culturais. São outras formas de 
aprendizado (professora Mayara Portela / DIADEMA, 2012, p.30). 

 
 

6) EMEB Deputado Freitas Nobre 
 

A Escola está localizada na região mais central da cidade e é atendida por 

muitos espaços públicos, o que facilitou a construção do território educativo. 

[...] com uso da Biblioteca Vila Nogueira, que conta com uma ampla sala de 
leitura e uma pequena área para apresentações e “contação” de histórias; o 
Centro Cultural Vila Nogueira, onde são utilizadas salas e os espaços 
externos para as atividades de Esporte e Lazer; e também uma igreja, que 
ofereceu suas salas, principalmente utilizadas para as atividades de 
Letramento e Matemática, Cultura e Educação Ambiental (DIADEMA, 2012, 
p.31). 

 

De acordo com o coordenador da Biblioteca Promissão, há uma nova rotina do 

conhecimento construída a partir do Mais Educação: 

Eu acho extremamente interessante os alunos saírem da escola para 
utilizarem outros espaços. Eles conhecem coisas novas, ficam eufóricos por 
poderem sair da sala de aula, daquela rotina da carteira e da lousa. Aqui 
eles ficam bem à vontade, e eu vejo nisso uma oportunidade de motivá-los 
para a leitura (DIADEMA, 2012, p.32). 

 

A chegada do Programa oportunizou um novo jeito de compreender a Escola.  

A chegada do Programa mudou tudo na escola. A princípio, não sabíamos 
direito o que fazer, pois era tudo muito novo para nós. As pessoas tiveram 
que refletir seus papéis nesse processo. Hoje, tenho a impressão de que 
houve o rompimento de uma barreira, os professores e os educadores 
trabalham juntos, falam a mesma língua (DIADEMA, 2012, p.32). 

 

Para a Escola Freitas Nobre, a principal questão está relacionada com a 

integração da Escola como uma Unidade Integral. Há um contexto de conexão entre 

a efetivação de fato da Educação Integral, que se declara na fala da diretora desta 

Unidade. 

[...] A materialização da Educação Integral esbarra operacionalmente na 
separação de estruturas entre o “regular” e o Mais Educação se o 
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coordenador pedagógico é de uma equipe, a articuladora é de outra, isso 
dificulta um pouco a conversa, por uma questão prática de horários, 
entretanto o ambiente na escola é de cooperação entre professores e 
educadores (Elizabeth Bisel / DIADEMA, 2012, p.31). 

 

De outro olhar, a articuladora considera que há avanços no desenvolvimento 

de aprendizagens das crianças, que é verificado junto aos professores do regular. 

As conquistas para os alunos são reconhecidas pela equipe escolar. 
Segundo a articuladora Anadi Zanetti, “a confiança que eles ganham com o 
tempo é visível. Eles passam a acreditar mais em si mesmos e isso reflete 
em melhoria do aprendizado, como os professores do ensino regular 
apontaram no último Conselho de Ciclo”. Também a educadora Rosária 
relata: “o Programa oferece mais oportunidades de aprendizado. Eles 
gostam porque aprendem de maneira lúdica. Algumas me perguntam: ‘não 
tem como a gente vir só para o Mais Educação (DIADEMA, 2012, p.31). 

 

Uma Agente da Unidade considera que há, ainda, um dilema quanto ao papel 

da criança no Mais Educação. Há famílias que entendem que seu papel é somente 

de ocupação do tempo da criança, no entanto, há outro papel que é educativo. 

A criança está aqui pra aprender mais. Alguns pais ainda acham que é 
como uma ‘creche’, que é recreação, mas é muito mais do que isso. Alunos 
que tinham dificuldade de aprendizado ou de interação social tiveram muitos 
avanços. Um aluno, que só ficava chupando o dedo num canto, agora se 
envolve, participa. Vimos essa evolução em pouco tempo (Marizete  
Cordeiro / DIADEMA, 2012, p.32). 

 

Também reafirmada por uma Articuladora da Escola.  

Nós nos aproximamos da criança; ao invés de dar bronca, buscamos saber 
o que acontece também fora da escola, qual o motivo dessa criança não se 
concentrar, ou causar problemas durante a aula. Enquanto a criança está 
aqui na escola, ela tem a garantia de ser respeitada. Tenho educadores que 
encontraram nisso sua vocação: educar e defender essas crianças (Anadi 
de Albuquerque / DIADEMA, 2012, p.32). 

 

Outro aspecto destacado no documento é sobre o papel dos sujeitos que 

compõem a Educação, e inclui o debate das Agentes da Educação como sujeitos 

estratégicos para o processo de formação geral. 

O Programa Diadema Mais Educação trouxe uma reflexão sobre o papel de 
cada um dentro da escola. Foi preciso mostrar que a presença das mães, 
no papel de agentes de educação, é importante para criar comunidades de 
aprendizagem. No mesmo sentido, a atuação dos educadores é uma 
maneira de trazer novas formas de operar as ferramentas pedagógicas 
durante as atividades (DIADEMA, 2012, p.32). 

 

A alteração no paradigma da Unidade reverbera para outros segmentos, 

ampliando o Currículo das demais séries, inclusive dos alunos da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) que iniciaram atividades diferenciadas, como aulas de 

capoeira e canto coral. 
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7) EMEB Dr. José Martins da Silva 
 

A Escola José Martins é uma grande Unidade Escolar, localizada na região Sul, 

em uma área alta e de difícil acesso, conforme aponta o documento referência ao 

trazer que se apresenta como uma “ilha”, pois neste território a Escola é o único 

equipamento social presente. 

A unidade teve como Articuladora, até 2012, a professora Rita Dolores (in 

memorian) que coordenou, com dedicação, a integração do grupo para o 

atendimento integral e planejado. Já no documento entedia-se que a promoção da 

Educação Integral compunha a construção de uma Unidade, conforme descreveu 

esta professora. 

[...] é preciso que se esteja o tempo inteiro conectando as pessoas da 
equipe: a coordenação, os professores, os funcionários, a direção, o agente 
administrativo, de limpeza... Na Educação Integral, temos que ter o grupo 
todo ali, trabalhando junto [...] o Mais Educação veio pra mudar a escola, os 
espaços ficaram mais bonitos (DIADEMA, 2012, p.33).  

 

Sua concepção esteve vinculada à qualidade da Educação, reconhecida pela 

educadora de Letramento que é professora da rede municipal. 

Nas aulas, nós conseguimos enxergar os alunos nas suas especificidades, 
porque as turmas são menores. É possível traçar estratégias 
individualizadas para ajudá-los onde eles têm mais dificuldades. Por isso, os 
resultados aparecem tão rapidamente (Aracélia dos Santos Gualda / 
DIADEMA, 2012, p.34). 

 

A aluna do 2o ano também comenta sobre as aulas e seus significados.  

A aula que eu mais gosto é a de Cultura! A gente aprendeu sobre o Egito, 
mas não só em Cultura, nas aulas de Letramento a gente também está 
falando sobre isso. Pra falar a verdade eu gosto mais do Mais Educação do 
que da aula normal, porque a gente faz passeios, a gente vai pro Circo, 
fomos pro [teatro] Clara Nunes, pro Museu Catavento (criança Victória de 
Souza Gonçalves / DIADEMA, 2012, p.34). 

 

Inversamente às demais Unidades que tiveram as áreas externas como 

capacidade de atuação, no caso do José Martins, a melhoria dos espaços e a 

utilização coordenada foram a grande diferença, inclusive para a comunidade 

qualificar os espaços escolares foi uma necessidade para acomodar as turmas de 

Educação Integral, já que todas as atividades são realizadas dentro do edifício 

escolar – com exceção das saídas para o Circo Escola, realizadas uma vez por 

semana, conforme explica a articuladora. 

[...] aqui não temos nenhum equipamento público no entorno, já fizemos um 
mapeamento mas a escola é mesmo o único local com espaço adequado 
por aqui. [...] Nas atividades do Mais Educação, você precisa fazer uma 
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leitura, uma apropriação do que está fora dos muros da escola. Isso é algo 
que, estando dentro de uma sala de aula, muitas vezes você não consegue 
fazer, por diversos motivos. No Mais Educação, o educador precisa ampliar 
o olhar dele primeiro, para então conseguir passar esse senso de 
apropriação do mundo também para o aluno (Rita Dolores / DIADEMA, 
2012, pp. 33-34). 

 

O uso dos espaços nunca utilizados na Escola também se destaca no José 

Martins. A ocupação da Escola é considerada, pelos sujeitos, como importante para 

o seu desenvolvimento, e tira o lugar do que a Articuladora considera como 

confortável. 

[...] É da concepção do Mais Educação, você tem que estar disposto a sair 
das mesas e das cadeiras. Costumo brincar com as professoras do período 
regular que elas estão na ‘zona de conforto’, por não precisarem ficar 
circulando. Mas não sei se para elas é tão confortável assim ficar preso 
numa sala de aula (Rita Dolores / / DIADEMA, 2012, p.33). 

 

O texto apresenta que o uso de novos espaços oportuniza professores também 

do período regular a sair de sala de aula e realizar jogos educativos e leitura ao ar 

livre. Assim descreve a Diretora da Escola. 

Fomos mostrando que eles não precisavam ficar em sala de aula sempre. 
Temos um espaço externo grande, então por que não utilizar esses 
espaços, ficar debaixo de uma árvore, na natureza? [...] Veja que 
interessante: um dia desses, uma professora do período regular estava 
lendo histórias paras crianças debaixo de uma árvore. Por que não? Depois 
do Mais Educação, os demais professores passaram a se apropriar de uma 
outra forma dos espaços daqui da escola (Nilce Rezende/ DIADEMA, 2012, 
pp.33-34). 

 

O educador de Esporte e Lazer reitera este mesmo princípio, apontando que a 

rotina foi alterada.  

Eu acredito que os maiores beneficiados com o Mais Educação foram as 
crianças. A rotina do Programa influencia na forma de socialização, no 
desenvolvimento cognitivo e afetivo. Algumas crianças, infelizmente, tem 
um dia a dia de muita violência. Então trabalhamos muito também a parte 
afetiva junto com os conteúdos (Rafael Rodrigues / DIADEMA, 2012, p.33). 

 

Na concepção da equipe da Escola José Martins, o envolvimento do Conselho 

Escolar e a participação das mães como Agentes Comunitárias de Educação foi um 

importante referencial.  

Os reflexos das transformações na escola não atingiram somente a equipe 
e os alunos. A mudança da percepção perante uma escola que se renovava 
trouxe para mais perto mães e pais, que passaram a se sentir mais 
motivados a fazer parte do Conselho Escolar. A atuação como Agente de 
Educação possibilitou para muitas mães novas perspectivas de vida – a 
participação ativa na organização escolar deu asas para que algumas 
buscassem uma vida mais independente, ingressando no mercado de 
trabalho. A Educação Integral transpôs os muros da escola e trouxe novos 
horizontes também para a comunidade (DIADEMA, 2012, p.33). 
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Assim também descreve a Agente Comunitária de Educação, reforçado a 

concepção de que uma única Escola abre espaço para uma unidade de vivências e 

articulações. 

Para as crianças, o Mais Educação acaba um pouco com aquela história de 
‘a professora manda, eu obedeço’. Com os educadores, a relação com os 
alunos é diferente, eles ficam mais próximos, falam mais a mesma língua. 
Essa proximidade também gera muito afeto, o que é bom para o 
desenvolvimento da criança (Mônica Pires / DIADEMA, 2012, p.34). 

 
 

8) EMEB Profa. Letícia Beatriz Pessa 
 

A Escola Professora Letícia Beatriz Pessa está localizada em uma unidade 

com histórico de mobilização e participação da comunidade. Como a Escola é muito 

grande e com espaços bem interessantes, as crianças utilizam os espaços internos 

e saem para as aulas de Circo.  

A rotina de implantação da Educação Integral envolveu a reorganização da 

Unidade Escolar como um todo, para adequar o atendimento do período regular e as 

crianças de Educação Integral.  

Os espaços utilizados envolvem [...] além das salas, a biblioteca, a 
brinquedoteca, o ateliê de artes, a quadra coberta e a horta escolar, cujos 
canteiros ficam dentro de uma grande área externa, utilizada pela horta 
comunitária do bairro [...] (DIADEMA, 2012, p.35). 

 

Para as equipes, o processo formativo é fundamental para o desenvolvimento 

do trabalho, conforme descreve a sua articuladora.  

[...] muitos profissionais ainda estão sendo formados pelas faculdades de 
uma maneira mais tradicional. Então, para que eles incorporem esse novo 
tipo de Educação, de construir junto com os alunos, o trabalho da formação 
é essencial (Carolina Bezerra / DIADEMA, 2012, p.35). 
 

E também reconhecido pelo educador de Esporte e Lazer como importante: 

O que aprendemos aqui são coisas que não vemos na faculdade. O próprio 
dia a dia nos ensina muito, mas as formações estão nos ajudando a nos 
formar como profissionais, antes mesmo de estarmos graduados, o que é 
muito interessante (Lian dos Prazeres / DIADEMA, 2012, p.35). 

 

Um elemento importante destacado pela Articuladora é a participação de todos.  

[...] herdamos o histórico de abertura, conversa e participação com os pais 
que já existia aqui [...] explica que a presença das agentes comunitárias de 
educação, na equipe, facilita o entendimento da realidade dos alunos fora 
dos muros da escola: “ficamos sabendo do histórico das famílias, o que nos 
ajuda a intervir de forma diferente quando as crianças apresentam algum 
problema [...] (DIADEMA, 2012, p.35). 

 

A participação manifesta um outro jeito de fazer a Escola. 
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O Mais Educação propõe questões interessantes, como trazer mais a 
comunidade para dentro da escola, principalmente pela presença das mães 
do Conselho como Agentes de Educação; traz mais diálogo e mais 
proximidade entre as pessoas, para todos trabalharem juntos; e leva as 
crianças para cidade, para que as pessoas as vejam, já que elas são parte 
da comunidade (DIADEMA, 2012, p.35). 

 

Reafirmado também pela vice-diretora. 

Com o Programa, essas crianças têm a oportunidade de conhecer o bairro, 
porque às vezes elas só vão de casa para a escola e da escola para casa, 
não frequentando nenhum outro lugar no seu dia a dia. O Mais Educação 
proporciona certas oportunidades de acesso à cultura e ao conhecimento 
que elas não teriam de outra maneira (Thais Moraes / DIADEMA, 2012, 
p.36). 

 

De acordo com uma das professoras, as crianças manifestam mais 

desenvoltura em decorrência das atividades diferenciadas. 

No ano passado eu era professora do 1o ano, e os alunos do Mais 
Educação tinham um desenvolvimento diferenciado daqueles que não 
frequentavam o Programa. Acho muito importante que eles estejam 
desenvolvendo atividades diferentes daquelas que nós passamos em sala 
de aula no período regular. Eles têm a oportunidade de ter contato com 
experiências novas (Renata Matsufuji / DIADEMA, 2012, p.35). 

 

Nesta Escola, os desafios, de acordo com o documento, estão relacionados 

aos processos de formação das equipes. 

 

9) EMEB Olga Benário Prestes 
 

A Escola Olga Benário tem um contexto diferenciado das demais Unidades. Ela 

surgiu como uma Escola especial bilíngue e, posteriormente, com a redução do 

número de crianças surdas, passa a atender alunos ouvintes, o que traz maior 

complexidade ao atendimento. Ela atendia, em 2012, a oito salas para ouvintes e 

cinco salas para surdos, sendo neste atendimento de 1o a 9o ano do Ensino 

Fundamental exclusivamente em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e desenvolvido 

por professores especialistas. 

Para o atendimento em Educação Integral, crianças ouvintes e surdas 

compartilham das mesmas aulas, acompanhadas de um intérprete que contribui 

para o processo de socialização, o que tem demonstrado êxito. 

[...] eu faço a tradução das atividades do Português para Libras. Antes, as 
crianças especiais não conseguiam participar das atividades do Mais 
Educação, então ter esse acompanhamento faz toda a diferença. Elas 
podem interagir, durante as aulas, da mesma maneira que já interagem 
socialmente com os colegas (DIADEMA, 2012, p.40). 
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Como a Escola está localizada na região central e próximo ao terminal central 

de ônibus, e as famílias que buscam esta Escola, em sua maioria são de outros 

bairros, o envolvimento das famílias apresenta limitações, porém, não impede a 

participação das mães, especialmente do Conselho.  

Como território educativo as crianças utilizam muitos espaços, visto que o 

centro oportuniza bons locais públicos e comunitários, exemplo disso é a utilização 

da Associação dos Funcionários Públicos de Diadema, onde as crianças 

desenvolvem aulas de natação, conforme a Agente Comunitária revela: 

Uma marca desta unidade é a travessia por grandes e importantes 
avenidas. A circulação das crianças modifica o centro e circulação de carros 
e pessoas: a distância não é um problema, mas atravessar a avenida de 
grande fluxo que cruza o trajeto é um momento que exige que as agentes 
de educação atuem como agentes de trânsito: “conversamos com os 
motoristas para explicar que vamos passar com as crianças e eles 
colaboram (Fernanda Rodrigues / DIADEMA, 2012, p.39). 

 

Assim como relata a diretora Liliane Jardim. 

As saídas que o Programa proporciona são importantes para a autonomia 
das crianças. Apesar de estarem sendo monitoradas, elas têm a 
oportunidade de estarem mais soltas, de irem conversando, de observar as 
diferenças no entorno, de vivenciar outros espaços – conhecer o que existe 
além dos muros da escola (DIADEMA, 2012, p.40). 

 

Ainda quanto às travessias, a Agente Comunitária de Educação descreve o 

processo de ocupação da cidade e suas referências, e se torna, com isso, mais 

cidadã:  

O Mais Educação trabalha também a socialização, questões relacionadas 
com a cidade, faz os alunos conhecerem o bairro. É o aprendizado do 
‘beabá’ e do cidadão. O Programa está mudando bastante a criança como 
ser humano, elas estão aprendendo a conviver (DIADEMA, 2012, p.40). 

 

 Da mesma forma, reitera a educadora de Letramento e Matemática. 

O importante não é a quantidade de atividades que as crianças recebem, e 
sim o aprendizado que elas tiveram ali, o prazer que elas tiveram ao fazer o 
que foi solicitado, no tempo delas. A interação entre o educador e as 
crianças, e a forma lúdica de passar os conteúdos para os alunos são 
diferenciais interessantes do Mais Educação (Ana Paula Meira Santos / 
DIADEMA, 2012, p.40). 

 

A diretora da Unidade considera que a travessia foi importante para o processo 

de aprendizagem. 

 [...] a oportunidade de sair, de olhar para fora e viver o bairro é muito 
positiva [...] (Liliane Jardim / DIADEMA, 2012, p.39).  

 

Assim como a Articuladora reitera esta mesma percepção. 

[...] o trajeto é muito válido, porque os alunos estão vendo a cidade em que 
eles moram, se confrontando com essa rotina diferente que com certeza 
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colabora para diferentes aprendizados (Maria Imaculada de Oliveira / 
DIADEMA, 2012, p.39). 

 

A equipe descreve que há uma potência na ampliação do tempo que, 

[...] independentemente de onde são realizadas as atividades, a equipe 
observa o melhor desenvolvimento que as crianças têm ao passar mais 
tempo na escola. “É a oportunidade que elas têm de crescer, de serem bem 
cuidadas, de se integrar – essas são as maiores conquistas do Programa”, 
diz a diretora Liliane. Conquistas essas que são observadas também pelos 
professores em sala de aula, conforme relata a articuladora Maria 
Imaculada: “alguns já sugerem que algumas crianças em particular façam 
parte do Programa, porque percebem que aquele aluno poderia ter mais 
perspectivas de aprendizado (DIADEMA, 2012, p.39). 

 

A equipe considera que há uma nova Eescola e novos profissionais em 

decorrência da jornada em Tempo Integral, pois há uma alteração no tempo de 

convívio entre as crianças e os profissionais. O sentido de educar e cuidar se 

estabelece com mais força, e assim destaca a sua articuladora.  

O envolvimento dos educadores com as crianças é diferenciado. Afinal, 
além das vivências das atividades, eles fazem os trajetos e passeios juntos, 
almoçam juntos... cria-se um laço afetivo forte, importante para o 
desenvolvimento das crianças. Elas se sentem mais seguras e confiantes 
para externar e resolver os probleminhas delas Imaculada (DIADEMA, 
2012, p.40). 

 

O sentido de inclusão desta Escola coloca, além dos desafios da 

implementação, a naturalização das crianças surdas junto com as crianças ouvintes, 

rompendo inúmeras barreiras. 

A Escola Inspetor Reinaldo José Santana, apelidada localmente como “Piró”, 

abriga um grande número de alunos matriculados em Educação Integral e está 

localizada em uma região de grande adensamento e muitas contradições sociais, 

como muitas outras Escolas de Diadema. 

Esta unidade utiliza, diariamente, o Centro Cultural Inamar, o Jardim Botânico, 

e mesmo o prédio de outra Escola, a EMEB Carolina Maria de Jesus, que possui 

espaço para atendimento. A principal questão apontada pela equipe é o processo de 

qualificação dos momentos de aprendizagem, indicados pela diretora: 

[...] Hoje, promovemos a alfabetização através de jogos, de brincadeiras, de 
conversas, de teatro, ou seja, ferramentas diferenciadas (Célia Rosseto / 
DIADEMA, 2012, p.41). 

 

Uma das Agentes Comunitária de Educação ressalta que para as famílias há 

um novo formato de Educação, e esse funciona. 

O Programa colabora muito para o desenvolvimento pedagógico das 
crianças. Eu vejo diariamente as atividades que são passadas pelos 
educadores, e como as crianças se envolvem, aprendem. Estou aqui 
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porque vejo o quanto é bom, é porque eu gosto muito. Eliane Sampaio dos 
Santos (Fernanda Rodrigues / DIADEMA, 2012, p.42). 

 

Reafirmado pela fala da sua Articuladora. 

As crianças têm um tempo maior para vivenciar determinados conteúdos, 
por meio de dinâmicas, leituras, jogos, e esse é o maior ganho, porque elas 
realmente se apropriam daquilo e levam essa contribuição para a sala de 
aula, durante o período regular, conforme o relato dos professores (Camila 
Franco / DIADEMA, 2012, p.41). 

 

O processo de organização da Escola possibilita um olhar integral para os 

processos pedagógicos, em uma Ação Integrada. 

O trabalho em equipe é realizado na escola por meio de reuniões e 
diretrizes que buscam promover as trocas pedagógicas, principalmente 
entre professores da rede e educadores do Programa. A vice-diretora 
Márcia Bento conta que “temos constantes reuniões com a articuladora, 
onde cruzamos todos os dados trazidos pelos professores do período 
regular com os dados que ela traz do Mais Educação, para analisarmos 
como o aluno apresenta um avanço na sala de aula”. O educador Wagner 
Pereira Sampaio reforça que “fora as reuniões trimestrais, participamos da 
construção do PPP [Projeto Político-Pedagógico], do Conselho, das 
reuniões de pais, e conversamos bastante sobre ideias, experiências e 
objetivos [...] (DIADEMA, 2012, p.41). 

 

Isso revela que há um novo formato de Educação em curso a partir da 

Educação Integral, pois inclui na rotina outras formas de se aprender e de se 

ensinar, ampliando tempo, mas, prioritariamente, oportunidades educativas 

conforme descreve a diretora. 

Se pensarmos na escola dentro de quatro paredes, vamos continuar no 
ensino tradicional, e não é isso o que queremos. Nós queremos que essas 
crianças tenham um horizonte ampliado. Elas têm que conhecer o externo, 
o “fora da escola”, para associar os conhecimentos científicos e 
pedagógicos ao cotidiano delas (Célia Rossetto / DIADEMA, 2012, p.42). 

 

A coordenadora pedagógica da Escola, que acompanhou o Programa em 

2012, entende que há um novo formato de Escola que altera todos os sujeitos 

envolvidos – alunos, famílias, educadores, gestores e governo.  

Existe uma parceria entre todos: o professor, o articulador, o educador, as 
mães, a comunidade, e nós aqui da gestão. Isso é fundamental para que se 
consolide a Educação Integral, que é um desafio e uma nova realidade para 
a Educação (Marjorie Minchev Nobre / DIADEMA, 2012, p.42). 

 

Quanto aos territórios educativos, esta Unidade compreende um importante 

momento de consolidação da circulação de crianças, em um bairro sem muita 

estrutura urbana, ocupação desordenada, e com isso, poucas calçadas adequadas, 

entre outros pontos. A troca de experiências e conhecimentos estabelecidos neste 

território oportuniza novos formatos à Escola Piró e também para os espaços que 

recebem esta Unidade, conforme relato da diretora.  
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Além de levar para a sala de aula as experiências vividas, as crianças 
também levam consigo o conhecimento adquirido para fora da escola. O 
Mais Educação tem promovido uma dinâmica de troca de conhecimentos, 
conforme relata a diretora Célia: “é um Programa que traz benefício para a 
aprendizagem da criança não só aqui dentro, mas no seu cotidiano. Tudo 
isso que eles aprendem aqui, eles levam para casa, para os pais, para o dia 
a dia deles”. E as saídas da escola também promovem esse fluxo de 
saberes: “o entorno da escola também aprende, porque a própria 
comunidade começa a enxergar aquele trabalho com um olhar de respeito e 
de cuidado” (Célia Rossetto / DIADEMA, 2012, p.41). 

 

Esse também é o entendimento do educador de Letramento e Matemática.  

Antes de começar o meu trabalho no Mais Educação, eu não sabia que os 
alunos também saíam da escola para realizar as atividades. Eu considero 
isso muito bom, porque eles têm a possibilidade de um vasto acesso à 
cultura; eles frequentam centros culturais, aproveitam muito as atividades e 
apresentam um ótimo rendimento (Wagner Pereira Sampaio / DIADEMA, 
2012, p.42). 

 

A Articuladora compreende o processo educativo como princípio da Proteção 

Integral e relata que o processo de formação oportuniza um olhar verdadeiramente 

integral. 

Promover a formação integral dos alunos exige, de maneira análoga, uma 
visão integral das crianças. É como defende a articuladora Camila: “se um 
aluno tem algum problema, não acho que seja só responsabilidade da 
assistência social, da saúde, ou da família. É nosso papel de educador 
também refletir sobre as necessidades dessa criança”. Ela exemplifica: “em 
toda formação, sempre abrimos espaço para discutirmos alguns casos; 
partimos de um texto teórico e estudamos uma aplicação prática para cada 
caso. Isso nos possibilita ajudar aquela criança da melhor maneira possível, 
dentro dos nossos recursos (Camila Franco / DIADEMA, 2012, p.41). 

 

O entendimento de Proteção Integral pressupõe não somente o atendimento 

pedagógico, mas sim considera que a criança com jornada ampliada tem as maiores 

oportunidades de desenvolvimento, relata a sua Articuladora. 

A criança vem pra cá num tempo em que ficaria ociosa, e tem uma ampla 
possibilidade de desenvolvimento pedagógico. Quando a criança não está 
aqui, ela está em casa sozinha, ou cuidando de irmãos ou sendo cuidada 
por irmãos, que muitas vezes não tem condições nem de promover um 
cuidado apropriado. Já a dinâmica do Programa, além de dar conta desse 
aspecto, promove uma socialização muito forte (Camila Franco / DIADEMA, 
2012, p.41). 

 

Nesse caminho, descreve-se o Programa “Saúde na Escola” que, em parceria 

local, imprimiu uma relação de vínculo importante, tanto para os alunos atendidos 

como para os próprios segmentos públicos, em ações intersetoriais de fato na ponta 

do atendimento. 

Um exemplo de envolvimento intersetorial importante, que traz qualidade de 
vida aos alunos, é o Programa “Saúde na Escola”, do qual todas as escolas 
do Programa Diadema Mais Educação fazem parte. Trata-se de uma 
parceria bem-sucedida da escola com as Unidades Básicas de Saúde 
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(UBS) do município. No “Piró”, a professora de Educação Física realizou a 
pesagem e medição dos alunos, e aqueles com desvio no padrão de IMC 
(índice de massa corporal) poderão ser encaminhados para a UBS do 
bairro, bem como aqueles alunos que precisam de algum tratamento 
específico, como assistência bucal (DIADEMA, 2012, p.41). 

 

As ações na Escola Piró revelam que há um novo processo educacional a 

partir da vivência da Educação Integral.  

 

11) EMEB Min. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro 
 

A Escola Quintanilha representa a articulação entre as diferentes equipes na 

execução do Programa de Educação Integral, pois há uma rede de cooperação 

entre todos os sujeitos para viabilizar o seu funcionamento. A agente comunitária de 

educação considera que há uma grande articulação local 

[...] desde a direção até o pessoal da limpeza, todo mundo é envolvido 
(Valdirene Alves Araújo / DIADEMA, 2012, p.43). 

 

Na avaliação da articuladora, a gestão do Programa na Unidade foi o maior 

desafio. 

[...] o primeiro desafio foi o professor do ensino regular entender que a 
Educação Integral não é só responsabilidade de uma segunda equipe. Hoje, 
as pessoas já entenderam isso, que somos uma escola de cara nova 
(Jussara Garcia / DIADEMA, 2012, p.43). 

 

O documento revelou que no Quintanilha as práticas pedagógicas estão 

conectadas entre as equipes, em uma construção crescente entre o regular e o Mais 

Educação, em ações conjuntas e com conteúdos complementares. Na perspectiva 

da professora do Ensino regular: 

 [...] todos conversam e respondem pela criança. É importante vê-la 
globalmente (Patrícia Lúcia dos Santos / DIADEMA, 2012, p.43). 

 

E assim, como no entendimento da educadora de Educação Ambiental: 

[...] todos os educadores participam do HTPC (Hora de Trabalho 
Pedagógico Coletivo), o que é muito importante, pois é ali que podemos 
discutir [...] (Débora Semensato / DIADEMA, 2012, p.43). 

 

De acordo com o documento, ainda há uma necessidade de que os horários 

sejam todos conjuntos, assegurando o diálogo entre as ações. A Educadora de 

Educação Ambiental complementa que: 

A evolução da criança é notável. Se ela chega sem conseguir dialogar 
direito, em pouco tempo já consegue se expressar bem. Eu uso algumas 
palavras diferentes, específicas para as atividades de Educação Ambiental, 
e eu vejo os alunos aplicando essas novas palavras no vocabulário deles, 
eles nos dão esse retorno (Débora Semensato / DIADEMA, 2012, p.44). 
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A perspectiva metodológica também se reflete na fala dos sujeitos, como por 

exemplo na fala da professora do Ensino regular.  

As diferentes didáticas aplicadas com os alunos ajudam bastante no 
desenvolvimento deles. Se o educador utiliza práticas variadas, isso ajuda a 
criança a internalizar algum conteúdo que, por exemplo, ela não tenha 
conseguido absorver comigo. Por isso precisamos ter um discurso alinhado, 
que ofereça diversidade à criança (Patrícia Lúcia dos Santos / DIADEMA, 
2012, p.44). 

 

A Diretora da Escola considera a necessidade de que os espaços sejam 

redefinidos para o melhor atendimento de todos. 

Para oferecermos uma Educação de excelência a todos os alunos da 
escola, e não só aos atendidos pelo Mais Educação, é essencial qualificar 
os espaços escolares de maneira adequada, construir uma infraestrutura 
que dê conta das demandas (Zípora Fernandes / DIADEMA, 2012, p.44). 

 

E descreve o processo: 

Hoje, os alunos gostam muito da escola, porque mostramos que aqui não é 
um depósito de crianças. A escola não é só pra aprender a ler e escrever 
[...] (Zípora Fernandes / DIADEMA, 2012, p. 43), 

 

A Unidade conta com espaço interno e o seu entorno. Por ser região afastada 

do centro, não conta com um expressivo potencial de espaços, o que fez a Escola 

utilizar outros espaços não tão convencionais, como quadra e praça, conforme 

descreve a Articuladora: 

Tentamos mostrar que o espaço público é de todos. Que a Educação não 
acontece só dentro da escola, é também vivenciar o ambiente em que se 
vive (Jussara Garcia / DIADEMA, 2012, p.43). 

 

Assim descreve o documento: 

Mesmo que a criança seja da comunidade, a gente vê a festa que ela faz 
quando saímos, quando vamos para a quadra. Temos aulas na praça, e 
você pode achar que é qualquer coisa acontecendo ali, menos uma aula. 
Uns sentadinhos, outros deitados no tapete, mas todos fazendo as 
atividades que estão sendo propostas, sem ter aquela coisa certinha de sala 
de aula (DIADEMA, 2012, p.43). 

 

E também no entendimento de que transforma a Criança com um ato de 

cidadania:  

As atividades diferenciadas, a socialização e as saídas ajudam no 
desenvolvimento dos pequenos cidadãos, na formação de caráter e na 
visão crítica, principalmente quando as crianças saem para o bairro e 
conseguem fazer uma outra leitura do ambiente em que vivem (DIADEMA, 
2012, p.43). 

 

Outro destaque apresentado pela Escola Quintanilha é a relação com as 

agentes comunitárias de educação que, de acordo com o documento, estabelecem 

um intercâmbio entre Escola e Famílias. 
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A agente Valdirene explica como passou a ter mais consciência da seu 
potencial transformador, mostrando as conquistas e desafios do Programa 
para os pais, e tentando envolvê-los: “quando uma mãe vem conversar 
comigo, eu consigo explicar como trabalhamos, com respeito, fazendo com 
que elas entendam nossos desafios” (DIADEMA, 2012, p.43). 

 

A agente comunitária de educação descreve que:  

Participando da vida escolar do meu filho, percebi que eu queria ajudar e 
que eu não tinha o conteúdo, o conhecimento suficiente... Então estou 
estudando na EJA [Educação de Jovens e Adultos], à noite. Fora isso, 
também aprendo muito nas formações para as agentes (Valdirene Araújo / 
DIADEMA, 2012, p.44).  

 

A experiência nesta Escola demonstra que há desafios que se consolidam a 

partir do desenvolvimento de ações conjuntas e democráticas, em que todos 

estejam envolvidos. 

 

12) EMEB Sagrado Coração de Jesus 
 

A Unidade Sagrado Coração de Jesus tem como característica sua localização 

em região de grande adensamento industrial, e por isso representa o público em um 

universo que tem dificuldade em se perceber com direito à cidade, e a Escola faz 

este papel de diálogo.  

O documento base assim apresenta as conquistas no território: 

Se, a princípio, aparentemente não existiam espaços no bairro para que se 
constituísse uma rede de parceiros, bastou desbravar o território para que 
fossem descobertos locais dispostos a ceder suas instalações para uso das 
crianças. Hoje, são quatro as instituições que oferecem salas para as 
atividades do Programa: uma igreja, duas associações de bairro e um cine 
clube. Algumas turmas também se deslocam uma vez por semana, de 
ônibus, para fazerem atividades circenses no Circo Escola Diadema 
(DIADEMA, 2012, p.45). 

 

E o entendimento da equipe se manifesta na forma com que a diretora 

descreve o Programa: 

A diversidade de atividades que o Mais Educação proporciona é um fator 
importante para ele ser bem visto pelos pais da maneira que é, pois a 
criança passa a contar com mais tempo de atividades direcionadas para seu 
desenvolvimento, e com espaços para vivenciar atividades físicas e lúdicas, 
coisa que nosso bairro, que é muito carente, não oferece (DIADEMA, 2012, 
p.46). 

 

O uso da quadra, por exemplo, foi um grande desafio na avaliação da diretora. 

São coisas indesejadas que deixaram de acontecer na quadra esportiva, 
depois de muito diálogo, e as associações que passaram a ter que arrumar 
seus espaços para receberem melhor as crianças (Rosemeire Ribas / 
DIADEMA, 2012, p.45). 
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A articuladora desta Escola considera que são muitas as potências na 

ocupação dos espaços da cidade: 

Apesar das dificuldades que nós temos devido à localização dos espaços 
parceiros, as saídas são muito produtivas. Eles gostam de mostrar o lugar 
em que eles moram. Claro que eu gostaria que tivéssemos praças, lugares 
abertos – os espaços que temos à disposição não são ‘ideais’. Mas se os 
espaços ideais não existem, temos que criá-los (Adriana Monteiro / 
DIADEMA, 2012, p.46). 

 

Os desafios com a implementação do Programa foram intensos, 

prioritariamente, conforme descreve o documento, com a integração da equipe.  

[...] antes era tudo muito novo, a rotina ainda era confusa, e com o tempo os 
professores foram percebendo a importância das atividades, vivenciando o 
desenvolvimento dos alunos. Este ano, com as aulas de Letramento para o 
terceiro ano que são dadas pelos professores da rede, dentro da grade do 
Mais Educação, acho que aumentamos mais ainda o vínculo com os 
demais professores do turno regular (Adriana Monteiro / DIADEMA, 2012, 
p.45). 

 

E da mesma forma, outra agente comunitária de educação se manifesta quanto 

à alteração do paradigma da Escola, outros sujeitos estão no processo. Ela 

reconhece os educadores do Mais Educação, mas também o papel das agentes 

comunitárias, que também compõem o processo de formação como educadoras: 

No começo do Programa, tivemos alguns problemas de integração entre 
educadores e professores do regular. Isso mudou muito, e a tendência é 
melhorar cada vez mais. O mesmo respeito que os educadores ganharam, 
nós, como mães, também queremos alcançar, e estamos lutando para isso, 
na conversa, mostrando que estamos aqui para colaborar (Maria José Alves 
de Oliveira / DIADEMA, 2012, p.46). 

 

A fala da cozinheira da Escola, que também mora no bairro, descreve as 

conquistas que o Programa promoveu: 

Eu conheço muitas mães daqui do bairro, que são minhas vizinhas. Elas 
sabem que podem confiar em deixar o filho aqui, que vai estar bem cuidado, 
que vai se desenvolver mais. Eu vejo o tanto de atividades que eles fazem, 
eles aprendem, brincam, vão pro Circo [o Circo Escola]... Se eles 
estivessem soltos na rua estariam perdendo tudo isso (Jucilene Conceição 
de Oliveira / DIADEMA, 2012, p.46). 

 

De acordo com o documento: 

[...] a equipe percebeu principalmente uma evolução em relação às 
questões pedagógicas e ao aproveitamento dos alunos. O Programa 
promove a extensão dos conteúdos” e foi reconhecido pela comunidade, 
conforme a fala da Agente Comunitária de Educação, Maria José de 
Oliveira: “para fora da sala de aula, e assim eles aprendem mais 
(DIADEMA, 2012, p.45).  

 

O reconhecimento no processo de letramento é um aspecto considerado como 

favorável, na visão dos sujeitos, conforme descreve a articuladora. 
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[...] porque uma criança que às vezes não consegue se concentrar, no 
período regular, pode aprender com jogos de matemática, com jogos de 
alfabetização, e em questão de meses conseguimos ver o quanto essa 
criança avança (Adriana Monteiro / DIADEMA, 2012, p.45).  

 

Há um novo formato de Escola apresentado e há, também, novos sujeitos que 

se constroem nesse processo.  

 

13) EMEB Dr. Mario Santalucia 
 

A EMEB Dr. Mário Santalucia está localizada na região Leste da cidade, área 

de importante concentração de indústrias, tornando o território desafiador para a 

travessia das crianças e a possibilidade de novos espaços. As atividades são 

realizadas na Biblioteca Municipal, no Centro Cultural Serraria e em duas fábricas 

que estabeleceram interlocução com a comunidade.  

Uma empresa que já participava de um Programa municipal de leitura nas 

fábricas, disponibilizou a sua biblioteca para as atividades de letramento, assim 

como a outra empresa que abriu seu espaço de treinamento para o uso das 

crianças. A indicação dos envolvidos é que para os trabalhadores também foi 

significativo a presença das crianças na fábrica. 

Há, nesse sentido, um novo fazer também para os demais sujeitos públicos, 

como por exemplo a biblioteca pública, que na fala do bibliotecário evidencia-se 

alteração no uso dos espaços: 

[...] Quando o pai vai consultar o caderno do filho, ele vê as informações 
sobre a biblioteca que deixamos ali fixadas, e toma conhecimento de que 
pode usar aqui o espaço, que é grátis, que é perto, que é fácil de fazer a 
carteirinha, que é um espaço aberto, da comunidade. Com a criança, 
abrimos possibilidades para essas novas histórias: vem o pai, a mãe, o tio 
(Mário Vidal / DIADEMA, 2012, p.47). 

 

A rotina escolar, importante desafio para a consolidação do Programa, 

estabeleceu uma transformação da vida escolar, e nela as contradições da 

implantação do Programa, conforme relata o documento. 

No início, eram oito as turmas de Educação Integral, o que já foi o suficiente 
para causar uma transformação na rotina escolar. As salas especiais foram 
ocupadas pelos alunos, que passaram a ficar mais tempo na escola, 
fazendo com que os professores do período regular achassem que estavam 
perdendo a variedade de salas que, antes, estavam normalmente 
disponíveis. Quem ficava em sala de aula se sentia incomodado pelo 
barulho constante das atividades externas e das trocas de ambiente 
(DIADEMA, 2012, p.47). 
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A diretora da Unidade, em seu depoimento, indica que as divergências foram 

enfrentadas no Conselho Escolar: 

[...] as divergências começaram a ser superadas a partir do momento em 
que os educadores do Mais Educação passaram a participar ativamente das 
reuniões de conselho de classe: “então os professores viram qual é a real 
proposta do Programa, que é séria, que existe um conteúdo programado, e 
que os educadores são bem embasados pelas formações. A partir disso, 
acabaram as implicâncias por conta de barulho, ou outras coisas menores 
(Maria Aparecida Mantovani / DIADEMA, 2012, p.47). 

 

Os sujeitos do Programa começam a considerar que há uma evolução no 

processo de organizá-lo, e que se percebia no universo da Escola que os pais 

começavam a considerar importante o Mais Educação. 

[...] o conhecimento deles se amplia, e isso é um fato. “Alguns pais dizem 
que o filho que era tímido, que não tinha desenvoltura, depois do Programa 
passa a interagir mais (Roseane Lopes / DIADEMA, 2012, p.47). 

 

Destaca-se como tensão a relação entre educadores e professores em suas 

trocas pedagógicas, conforme apresenta a educadora de letramento, que não é 

professora da rede. 

[...] precisamos melhorar essa conversa, porque ainda nos sentimos um 
pouco à parte”, revelando à marginalidade da Educação Integral ainda nas 
relações sociais da escola [...] (Cláudia Avelino / DIADEMA, 2012, p.47). 

 

O documento base apresenta a diferença pedagógica do período regular e do 

período de ampliação da jornada, e o sentimento de complementariedade entre eles. 

O desenvolvimento das crianças em sala de aula certamente é uma prova 
contundente de como o Programa, ao trabalhar com ferramentas 
pedagógicas diferenciadas, colabora para que os alunos aproveitem mais 
os conteúdos apresentados. Isso vem ajudando a conquistar credibilidade 
entre os professores. A articuladora Silvana relata que “percebemos que o 
número de crianças que não estão alfabetizadas até o terceiro ano do ciclo 
diminuiu, então estamos conseguindo ajudá-las a se desenvolverem 
(DIADEMA, 2012, p.47). 

 

No processo educativo, a vivência prática das atividades e os circuitos no 

território oportunizaram um novo aprendizado, como relatado pela diretora da 

Escola. 

Neste sentido, acho que fomos ousadas [...] tem dado certo e mesmo 
porque precisamos tirar um pouco mais as crianças de dentro da escola [...] 
(Maria Aparecida Mantovani / DIADEMA, 2012, p. 47). 

 

Esta fala se complementa no entendimento do documento base: 

As saídas ao bairro promovem um fluxo de saberes, pois as crianças têm a 
oportunidade de questionar e validar seus conhecimentos por meio da 
prática e da observação. Esses são aspectos que fazem parte do próprio 
caráter das atividades, segundo a educadora Cláudia: “Aproveitamos para 
unir a cultura da criança com os conteúdos que estamos trabalhando, 
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porque o aluno vai ter dificuldade de absorver algo que não consegue trazer 
para a sua realidade (DIADEMA, 2012, p.47). 

 

Ainda no entendimento desta diretora, há um novo formato de Educação, 

relacionando conhecimentos sistematizados com vida a prática, inclusive 

relacionado à alimentação, como evidencia a fala a seguir.  

Uma das coisas boas que o Mais Educação trouxe para a escola foi a horta 
escolar. Eles plantam hortaliças, acompanham, colhem, lavam e depois 
todos consomem o que eles produziram. As crianças, muitas vezes, têm 
problemas para consumir alimentos saudáveis, e isso eles estão 
aprendendo na prática, se divertindo (Maria Aparecida Mantovani / 
DIADEMA, 2012, p.48). 

 

Fato reiterado por uma mãe que reconhece o trabalho diferenciado e a vontade 

da criança em estar na Escola: 

Meus filhos ficam mais animados de vir para a escola por causa dos 
passeios e das atividades. Eu também estou satisfeita. Sempre converso 
com eles sobre o que eles fazem na escola, e percebo que eles gostam 
muito do Programa, que eles estão sendo bem cuidados. Vou trabalhar de 
consciência tranquila em saber que eles estarão bem e aprendendo mais 
[...] (Raquel Avelino da Silva / DIADEMA, 2012, p.48). 
 

Destaca-se, também, a Proteção Integral e o trabalho em rede, desenvolvidos 

juntos aos demais sujeitos da garantia de direitos da criança e do adolescente no 

bairro, conforme relata a articuladora. 

Às vezes temos um problema com uma criança, e quando vamos atrás de 
entender o que faz com que ela se comporte daquela maneira, descobrimos 
todo um histórico. Têm pais que estão presos, ou que são usuários de 
drogas ou alcoólatras [...]. Então procuramos entender como é a vida delas 
lá fora, para fazer o melhor por elas aqui dentro (Silvana Croos / DIADEMA, 
2012, p.47). 

 

Nesse sentido, a perspectiva de Infância se destaca na Escola, pois o tempo 

de permanência também altera o contexto da Unidade Escolar, e a vivência se torna 

mais sensível e solidária, como destaca a educadora de Esporte e Lazer. 

Muitas crianças não têm a oportunidade de viverem suas infâncias, de 
poderem sair de casa, de brincarem na rua, de se desenvolverem 
globalmente num ambiente seguro. Está cada vez mais difícil para elas 
terem esses momentos, então o aprendizado de forma lúdica proposto pelo 
Mais Educação vai ao encontro dessa necessidade (Roseane Bezerra / 
DIADEMA, 2012, p.47). 
 

A força do território educativo não só como oportunidade educativa strito sensu, 

mas na relação entre Escola e Comunidade, com a efetiva participação das famílias 

na Escola, foi um ponto importante destacado pela agente comunitária de educação.  

Nós agentes somos da comunidade, então eu conheço muitas crianças por 
causa do bairro. Sabemos quem são os pais, o perfil das famílias, o tipo de 
formação que as crianças têm em casa. Nós vemos esse outro lado mais de 
perto. As mães me encontram na rua e me param para conversar, porque 
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elas se sentem mais à vontade pra falar – e reclamar – com a gente. 
Formamos esse elo mais direto (Maria Lacerda de Oliveira / DIADEMA, 
2012, p.48). 

 
 

14) EMEB Prof. Francisco Daniel Trivinho 
 

A EMEB Prof. Francisco Daniel Trivinho, assim como outras três Escolas de 

Ensino Fundamental do Centro são Escolas de Educação Integral, no entanto, ela se 

destaca por sua proximidade aos principais pontos da cidade: Parque dos Jesuítas, 

Praça Camões, Câmara de Vereadores, Casa da Música e Igreja Matriz.  

Por esse fluxo de circulação no grande Centro, esta Escola define a 

possibilidade de ocupação de todos os espaços da cidade, sendo que o documento 

traz como registro:  

A presença das turmas tornou-se marcante pela região – elas atravessam 
as ruas no seu ritmo, cantam pelo trajeto, animando as calçadas. É um 
bonito exemplo da escola ocupando a cidade, ou ainda, da cidade no papel 
de escola (DIADEMA, 2012, p.49). 

 

O documento revela, ainda, que há pouca utilização da Escola pelo Programa, 

basicamente as atividades são realizadas em ambientes externos a Escola.  

São poucos os ambientes dentro da escola utilizados durante o Programa. 
Além do pátio e do refeitório ocupados na hora do almoço e do lanche, são 
utilizadas apenas a sala de vídeo e a de leitura. A regra é sair todos os dias, 
e a localização dos parceiros favorece as saídas das crianças – elas estão a 
poucos minutos a pé do Parque dos Jesuítas, onde desfrutam das áreas ao 
ar livre; também frequentam a Casa da Música e até mesmo a Câmara 
Municipal, onde as aulas de Letramento e Matemática, Cultura e Educação 
Ambiental acontecem na área conhecida como “plenarinho” (DIADEMA, 
2012, p.49). 

 

A perspectiva da diretora da Unidade Escolar é demonstrar que a exploração 

dos espaços externos amplia a vivência da criança, muitas vezes com poucas 

oportunidades de ocupar os diferentes espaços da cidade: 

Tem sido muito rica para os alunos a possibilidade de explorar espaços 
diferentes, fora do horário regular, como as vivências que eles têm no 
parque, num espaço amplo, ao ar livre [...]. O Mais Educação possibilita a 
eles momentos para se soltarem, se divertirem (Marta Ramos da Costa / 
DIADEMA, 2012, p.50). 

 

O documento também descreve que o desafio que se apresenta é a articulação 

entre o Ensino do período regular e o Programa, conforme destaca a fala da 

articuladora no documento.  

[...] tudo o que é novo precisa de um tempo de aceitação [...] existem 
algumas barreiras a serem transpostas: em relação ao compartilhamento de 
espaços, a aceitação das diferentes linguagens, e mesmo a compreensão 
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com a movimentação, já que as trocas acontecem o tempo todo (Adriana 
Santos / DIADEMA, 2012, p.49). 

 

O entendimento da equipe da Escola Trivinho fica claramente expresso no 

documento ao enfatizar que o trabalho em equipe é a principal questão, e que isso 

se materializa em uma rotina serena e organizada, como destaca a agente 

comunitária de educação.  

[...] o Programa tem que funcionar como um reloginho. Se atrasa a entrada, 
ou o almoço, vai desorganizando tudo, em sequência. Por isso, todos 
precisam trabalhar juntos, com o mesmo comprometimento (Lucimara de 
Souza /  DIADEMA, 2012, p.49). 

 

No processo de aprendizagem da criança, descreve-se que a intersecção entre 

os saberes escolares e os do território oferece uma importante troca, conforme 

destaca o educador de esporte e lazer. 

[...] ao contextualizar o tema em discussão de acordo com os 
conhecimentos prévios das crianças, além delas se envolverem mais, elas 
também trazem novos conhecimentos para os colegas. Acontece essa troca 
(Leandro Matveew / DIADEMA, 2012, p.49). 

Isso também é revelado no olhar da professora da rede, que também é 

educadora de Letramento, e reconhece que incentivar a participação das crianças 

amplia sua autonomia, fortalece os seus argumentos e contribui para uma posição 

mais cidadã.  

[...] buscamos fazer sempre uma relação entre os conteúdos escolares e o 
cotidiano do aluno, para que ele não separe a “vida de fora da escola” da 
“vida de dentro da escola” [...] acredito que é o caminho certo que a 
Educação deve seguir (Esther Paulino / DIADEMA, 2012, p.49). 

 

Na mesma perspectiva, a articuladora da Escola relata, explicitamente, esse 

movimento intitulado por ela como mosaico e que reflete as possibilidades de 

articulação dos conhecimentos sistematizados dos saberes populares. 

Quando você dá voz para o aluno se manifestar sobre determinado tema, 
ele vai trazer o debate para alguma experiência que vivenciou. O conteúdo 
que é trabalhado nas atividades do Mais Educação serve de alavanca para 
ele resgatar o que vem de casa, da cultura da família. Criamos esse 
mosaico de conhecimentos que une o que nós trazemos para a atividade e 
os conhecimentos pré-adquiridos das crianças (Adriana Alves / DIADEMA, 
2012, p.49). 

 

A Educadora de Letramento reconhece os avanços no desenvolvimento da 

criança que se expressam em sua autonomia, e assim revela que a diferença entre o 

Ensino regular e o Mais Educação – são as diferenças dos mesmos conteúdos.  

[...] O Programa trouxe avanços significativos para as turmas que têm aulas 
com foco em alfabetização. Quando um aluno faz uma apresentação para o 
grupo, quando ele consegue ler uma frase toda sem balbuciar, os próprios 
colegas percebem o avanço daquela criança, e isso motiva a todos. 
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Trabalhamos mais em grupo, de maneira mais interativa, o que traz 
diversas reflexões sobre um mesmo conteúdo (Esther Paulino / DIADEMA, 
2012, p.50). 

 

Nesse sentido, a ocupação da cidade pelas crianças também oferta momento 

significativo, onde a criança reconhece a Escola como espaço divertido de aprender, 

além do tradicional, conforme relata o educador de Esporte e Lazer. 

Contamos com vários espaços, vamos para o parque, quando está sol as 
crianças ficam na grama. Temos várias possibilidades. Só em dia de chuva 
atrapalha um pouco, mas resolvemos bem essa situação, organizando 
espaços dentro da escola, montando um roteiro bem planejado (Lucas 
Costa de Medeiros / DIADEMA, 2012, p.50). 

 

A participação das famílias por meio das agentes comunitárias de educação 

novamente é revelada como singular para o processo de participação da família na 

Escola, conforme relatado no trecho a seguir.  

Estando aqui dentro da escola, a gente observa as coisas de perto. Nós 
conseguimos cobrar mais qualidade para as coisas, como a melhoria do 
almoço e do lanche das crianças, a reforma da escola, mais materiais... 
Juntas, nós conseguimos ficar sempre de olho e ajudar na melhoria da 
estrutura do Programa [...] (Lucimara Moreira de Souza / DIADEMA, 2012, 
p.50). 

 
 

15) EMEB Profa. Zilda Gomes dos Reis Almeida 
 

A EMEB Zilda Gomes está localizada em região industrial, na passagem que  

liga o ABC à região Sul de São Paulo. Trata-se de corredor de intensa circulação de 

veículos que também fica a duas quadras da movimentada linha do corredor de 

Trólebus. Contraditoriamente, a Escola Zilda Gomes fica em uma ilha residencial, 

em que há poucos espaços sociais. Na Escola há, também, uma articulação dos 

espaços para Educação Integral, assim como descreve a articuladora.  

[...] (o Mais Educação) trouxe novas experiências para todos da escola, 
para equipe e alunos, de aprendermos a compartilhar os espaços e termos 
uma maior integração (Ruth Helen / DIADEMA, 2012, p.51).   

 

A comunidade do bairro é composta de antigos moradores, muitos 

sindicalistas, com intensa participação social. Alguns pais cursam o EJA no período 

da noite, o que, de certa forma, também contribui com o que explica a diretora da 

Unidade Escolar ao afirmar que há envolvimento da família com a Escola e muito 

apoio ao Programa.  

Eles vêm perguntar o que as crianças fazem, prestam atenção quanto à 
limpeza das calçadas e nos ajudam a demandar melhorias (Cynthia do 
Nascimento / DIADEMA, 2012, p.51). 
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O depoimento da agente comunitária de educação da Escola afirma que há 

uma integração importante que gera confiança na relação Escola-Comunidade, 

conforme descreve o documento.  

[...] na hora de falar mesmo, eles nos procuram, a nós agentes, porque 
fazemos parte do Conselho Escolar. Somos da comunidade, eles nos 
conhecem, e assim criamos esse vínculo. Senão, fica só do portão para 
fora. [...]. A escola é aberta, todas as pessoas são receptivas: a direção, as 
professoras, o pessoal do Mais Educação. Ao deixar isso claro para a 
comunidade, as agentes de educação incentivam a atuação dos pais “do 
portão para dentro (Michele dos Santos / DIADEMA, 2012, p.51). 

 

O desafio da integração interna da Escola é também revelado nesse contexto, 

como enfatiza uma das articuladora ao descrever os processos de integração para a 

Educação Integral, no sentido de agregar a atuação da equipe dos professores da 

Rede à atuação da equipe de educadores do Programa Mais Educação.  

Além da nossa participação na construção do Projeto Político Pedagógico 
da escola, no início do ano, temos o Conselho de Ciclo que acontece a cada 
trimestre”. Já no dia a dia, as conversas acontecem espontaneamente, 
mesmo que os horários de atuação sejam opostos. “Porque isso é essencial 
para que o nosso trabalho funcione”, atesta Thais de Oliveira, educadora de 
Esporte e Lazer (Ruth / DIADEMA, 2012, p.51). 

 

No mesmo caminho, a professora e educadora de Letramento avalia que o 

processo de Alfabetização evoluiu em decorrência do trabalho integrado. 

Os alunos com dificuldades de alfabetização demonstram um avanço 
incrível em muito pouco tempo, por conta da estratégia de ação em conjunto 
que utilizamos. O trabalho em equipe, direcionado para a especificidade de 
cada aluno, traz melhorias sensíveis para o aprendizado deles (Edileuza 
Martins Torres / DIADEMA, 2012, p.52). 

 

A rotina aparece novamente como elemento central da discussão curricular, 

como forma de assegurar a qualidade e a regularidade. Percebe-se que a 

credibilidade do Programa perpassa um trabalho organizado e sereno, como 

apontado no documento.  

Com a participação de todos, foi essencial reformular a rotina escolar, de 
maneira que os impactos da chegada do Programa fossem absorvidos pela 
estrutura do edifício. [...] temos que ser organizados, porque se um 
professor levar mais tempo num espaço do que deveria, ele atrasa o 
próximo grupo, e depois o horário da alimentação, e assim por diante 
(DIADEMA, 2012, p.51). 

 

O território educativo desta Unidade é uma quadra de um conjunto habitacional 

que fica ao lado, o Clube Municipal Mané Garrincha que oferta, atividades para as 

crianças, como por exemplo as aulas de natação; e a sub sede do Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC, onde as crianças desenvolvem as atividades de Letramento e 

Matemática.  
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Na compreensão da educadora de esporte e lazer, as saídas oportunizam a 

vivência no bairro. 

[...] a proposta de sair do ambiente escolar é muito interessante, pois 
fazemos intervenções durante os trajetos, nos apropriamos o tempo todo de 
oportunidades de passar algum conteúdo, na prática, para as crianças 
(Thais de Oliveira / DIADEMA, 2012, p.51).   

 

Esse aspecto foi reiterado também na fala da articuladora que considera 

percorrer um trajeto pelo bairro como uma importante ferramenta de articulação de 

conhecimentos. 

[...] o trajeto em si é gostoso para as crianças, elas têm a chance de ter uma 
relação mais próxima com o bairro, com a comunidade, e trabalhamos a 
questão da cidadania (Ruth / DIADEMA, 2012, p.51).   
 

Outro depoimento relevante é o da agente comunitária de educação que 

registrou ter percebido uma mudança na geração destas crianças, e que há uma 

estrutura social que as impede de compartilhar se não for no coletivo, pois se reflete 

em como recontextualizar o lugar social da escola. 

Hoje em dia as crianças estão mais dinâmicas. Não dá para deixá-las em 
casa assistindo televisão. O Mais Educação dá mais oportunidades para 
eles aprenderem se divertindo, para eles socializarem e serem mais 
extrovertidos, o que também é importante para o aprendizado. E algumas 
mães falam, “mas são nove horas na escola, cansa muito”. Cansados 
ficamos nós, não eles (Michele dos Santos / DIADEMA, 2012, p.51). 

 

Trata-se, de acordo com a fala da articuladora, de uma nova Escola, não 

somente de Mais Educação, mas de Educação Integral, sendo que o verbo 

Articulação se manifesta como a forma que a Escola tem se constituído para a 

vivência do Integral.  

[...] Não só o aprendizado, como também o comportamento dos alunos 
melhorou muito, acredito que por conta da maneira como trabalhamos, da 
nossa visão de que eles são de responsabilidade de todos, da equipe 
escolar e da família. Fazemos sempre uma conversa para decidirmos a 
melhor maneira de intervir quando existe algum problema com a criança, 
para agirmos de forma articulada (Ruth / DIADEMA, 2012, p.52). 

 

Essa intersecção de saberes faz com que o Currículo escolar também se altere 

e oportunize um novo jeito de fazer a Educação e de melhorar a relação Escola-

Comunidade, por meio das agentes comunitárias de educação, conforme destaca a 

diretora.  

Algo muito positivo que acontece no Mais Educação é o quanto nós 
aprendemos com os educadores. Eles se preocupam em compartilhar o que 
vem dando certo, trazem sugestões de atividades para os professores. E 
também as agentes, muitas vezes elas veem coisas que nós que estamos 
há muito tempo aqui dentro não enxergamos. Elas estão sempre 
procurando fazer melhorias (Cynthia / DIADEMA, 2012, p.52). 
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Na mesma direção a Educadora reconhece que toda integração pressupõe 

mais oportunidades às crianças, integração interna, trajetos e o encontro do 

conteúdo e sua vivência prática, conforme descreve a educadora de Esporte e 

Lazer. 

O Programa propõe toda uma integração de conhecimentos, o que só vem 
a somar para o aprendizado das crianças. Eu preciso trabalhar em sintonia 
com os professores, para que as atividades que a criança desenvolve nos 
dois períodos se complementem. A integração de conhecimentos acontece 
também nos trajetos, que são ocasiões que aproveitamos para vivenciar 
alguns conteúdos na prática (Thais de Oliveira / DIADEMA, 2012, p.52). 

 

Assim, a experiência das Escolas do Programa Mais Educação de Diadema, 

por meio de seus depoimentos, revela que há uma tessitura na Escola que precisa 

ser identificada, e a inclusão da Educação Integral, a priori, já demonstra que há um 

novo jeito de fazer Educação. Ampliando a supremacia do que historicamente se 

intitula como regular, e que a Educação Integral se orienta como forma de 

superação do conhecimento único, fragmentado e pouco significativo. 

Em um segundo plano revela que o Programa Mais Educação (Federal) foi 

executado com ajustes locais e investimentos, e organiza-se com regularidade, 

identificado nos depoimentos como rotina. Portanto, a inclusão da Educação Integral 

em Diadema oferece elementos para discussão acerca da escola do século XXI.  
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SEÇÃO III – A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: ESTRATÉGIA DE 

GARANTIA DE PROTEÇÃO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

 

O Estudo de Diadema revela muitas questões acerca da Educação Integral. O 

resultado da pesquisa bibliográfica e documental, incluindo a fala dos sujeitos das 15 

EMEBs de Educação Integral demonstram os caminhos percorridos e quais os 

desafios enfrentados, considerando a realidade do século XXI e suas formas 

peculiares.  

A experiência de Diadema aponta questões sobre a relação da Educação 

Integral e da Proteção Integral, localizando a política nacional como impulsionadora, 

o governo municipal entre os anos 2009 a 2012, como estratégicos na definição de 

recursos e articulações para que o programa pudesse ser prioritário, e por 

consequência, a escola, com Educação Integral, em uma nova forma, um novo 

currículo, em um território expandido, assegurando a Proteção Integral na 

articulação local com outras forças vivas, com ampliação do tempo, mas não só isso.  

O conceito de Educação Integral se conecta à Proteção Integral, quando do 

estabelecimento de uma política nacional indutora de Educação Integral, 

reconhecida como prioridade, e ajusta-se em um modelo municipal, que oferta uma 

arquitetura orgânica entre o governo e secretarias distintas, em função da mesma, e 

sua vivência nas 15 EMEBs, se defronta com um novo jeito de fazer educação, 

menos lousa e giz, mais cultural, mais vivenciada, mais Integral. 

 

3.1 – A Proteção Integral como sinônimo de Educação Integral 
 

Verifica-se neste estudo a intersecção do conceito de Educação Integral e 

Proteção Integral, como diferentes e unos. Os estudos das finalidades da Educação 

revelam que há muitos interesses em jogo, e muitos sujeitos envolvidos no processo 

de decisão do currículo e sua viabilidade, desde a política nacional, até sua 

execução no território educativo. Há um emaranhado de ações que compõem o 

fazer Integral. 

O primeiro deles é qual o lugar que a criança ocupa nas relações sociais. 

Vimos que na história da humanidade, assim como na história do Brasil, as crianças 

representaram em seu tempo os valores e conceitos considerados como válidos 

socialmente. É muito recente a elaboração de leis que garantem a proteção integral, 
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fato assegurado somente após a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, onde o marco jurídico reconheceu a Doutrina da Proteção 

Integral, assegurando os direitos integrais e completos às crianças e aos 

adolescentes. 

Antes desse momento da história, a criança configurou parte de um processo 

higienista e marcado por negação de muitos direitos, prioritariamente, os 

fundamentais, como a Educação. 

O Código de Menores, que vigorou entre os anos 1927 a 1988, identifica a 

criança e o adolescente a partir da Doutrina da Situação Irregular, assim, crianças 

com “problemas” são tratadas como tal, seja pela família ou pela sociedade. 

Esse dilema jurídico-social levou muitas crianças à marginalidade e à exclusão, 

deixando comprometido o momento importante de seu desenvolvimento intelectual, 

social e afetivo. 

As políticas para Infância desse período configuraram-se em bravatas ou uso 

da criança, como o exemplo da “Magna Causa da Infância” ou “Cruzada pela 

Infância”, quando o ideário de futuro controlável entra em cena, sem que com isso 

representasse a redução da desigualdade social ou a equidade de oportunidades 

para crianças. 

O rompimento jurídico do Código de Menores para o Estatuto da Criança e do 

Adolescente oportuniza que o conceito de Proteção Integral, na garantia da 

qualidade de vida das crianças no [...] o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão 

(BRASIL, 1998), e isso garantido como responsabilidade também do Estado e 

sociedade civil.  

A Educação de qualidade neste aspecto extrapolou seu tempo e suas 

históricas responsabilidades, e ampliou seu objetivo social, se comprometendo no 

conteúdo e na forma.  

O conteúdo, já disputado em muitos momentos da história, não se coloca 

ingenuamente na estrutura da sociedade.  

Considera-se o Currículo a seleção de princípios, fatos, conteúdos que são 

validados socialmente, descritos em Sacristán(2000). Estes podem representar os 

interesses econômicos como apresentado em Chizzotti e Ponce (2002), e reconhece 
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que há uma disputa curricular a ser enfrentada, estabelecido em Santomé (2013), 

como justiça curricular. 

A temática da justiça curricular para Proteção Integral ganha força no caso de 

Diadema, como enfrentamento da desigualdade social, presente nas expressões da 

questão social (Raichelis, 2006) e que reverbera nos traços de subalternidade, onde 

se coloca a população empobrecida na vivência de poucos direitos, amparada em 

justificativas históricas – dos que têm direitos e os que estão “acostumados” ao não 

direito, conforme aborda Yasbeck (2012). 

Como Diadema se configura, em decorrência da ocupação desordenada do 

solo; de suas desigualdades socioterritoriais em relação a regiões de alto poder 

aquisitivo, reconhecer que a mesma, pela sua complexidade, enfrenta grandes 

desafios para Educação Integral e que, como tal, demonstra que há viabilidade, 

considerando muitos aspectos relacionados, tanto sob o ponto de vista de políticas 

públicas, como na efetivação local do Programa, em sua rede de proteção e nas 

ações no território, como grandes potências. 

Freire, em suas obras, descreve a Educação como lugar da libertação, da 

formação da cidadania e do compromisso ético-político com as camadas populares. 

Essa libertação é entendida na pesquisa aqui realizada como Proteção Integral 

proveniente da Educação Integral. O Currículo das Escolas de Diadema, 

participantes deste Programa, percorre os direitos das crianças, não strictu sensu, 

como algo feito somente visando a salvaguarda da criança, mas também entende-se 

como lugar amplo de compreensão do direito à educação de qualidade, 

representado por um currículo diverso, que considera os conhecimentos construídos 

historicamente, o acesso à cidade e à toda vida produzida em cada localidade. 

Assim, as dimensões da Proteção Integral, consolidada a partir da Constituição 

Federal e posteriormente no Estatuto da Criança e do Adolescente ratificam essa 

defesa permanente de direitos completos. 

Combina-se a isso algumas características descritas na arquitetura do 

Programa Diadema Mais Educação, representadas nos depoimentos dos sujeitos. 

As visitas domiciliares são descritas como estratégicas para a imersão da Escola ao 

real universo das crianças, e por contraponto, a possibilidade de articulação da rede 

de proteção da criança e do adolescente localmente. São muitas as formas de se 

enxergar a criança na sua integralidade. 
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A temática do tempo escolar é entendida como importante na materialização do 

direito, mas compõe a tessitura de um integral mais apurado que o tempo, 

comprometido com rico aparato cultural, e estratégias pedagógicas diferenciadas. 

O debate da ampliação de jornada perpassa a questão da ampliação do tempo 

escolar, apresentado por Cavalieri como “efeito escola”, materializado no reforço de 

contraturno, e de uma escola que duplica tempo regular, sem alegria ou novas 

vivências, o que leva às críticas de um tempo mal utilizado, empreendendo debate 

sobre a finalidade da Educação, por isso paradigmático, para além de sua 

conotação de ampliação de tempo.  

Moll (2013) reconhece a escola de Educação Integral aos moldes do Mais 

Educação, dialoga com a pluralidade de cada território e aproxima os tempos da 

escola com os tempos da vida. Não se nega que a ampliação do tempo seja 

fundamental, mas só o tempo não garante a Educação de qualidade – é a ampliação 

de oportunidades educativas que efetiva o Integral. 

Arroyo (2012) utiliza o termo “tempos-espaços públicos de um digno e justo 

viver da infância-adolescência” que as camadas populares estão à margem ou 

desconexas do tempo da Escola. Pode-se compreender que a inclusão do tempo 

oferte essa possibilidade, não fragmentada, mas possível de oferta de um digno e 

justo viver. A cidade de Diadema reflete em sua topografia social e geográfica um 

viver não tão digno ou justo.  

Quando a Escola se coloca como protagonista do viver da criança, assumindo 

em compartilhamento com a família e a comunidade o educar, há uma ruptura no 

paradigma escolar, asséptico, distante e frio frente à realidade das crianças. No caso 

de Diadema, considerar quem é a criança e como vive, é fator singular para seu 

processo de desenvolvimento pleno. 

Ampliar o tempo, pensar sobre “o quê” do tempo da criança, muda 

estruturalmente o sentido da escola e da infância. A Proteção Integral entra na 

Escola e seus sujeitos se colocam e se implicam com a vida de cada uma delas. 

A responsabilidade sobre as crianças, quando o tempo é integral, representa 

juridicamente que a Escola está assumindo institucionalmente a vida dessa criança 

e, como tal, se define quais elementos são importantes para esse tempo.  

Cuidar de crianças sem fazer planejamento, como muitas instituições o fazem, 

pode até acontecer, mas ao assumir como Estado, como Proteção Integral, 

pressupõe uma política pública, clara e efetiva. 
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 3.2 – Equidade de Direitos: o Currículo Integral para camadas populares 
 
 

O Currículo, como alma da Educação, expressa a forma e o conteúdo que 

podem ser universalizados, como indicam os estudos de Chizzotti e Ponce (2002), 

para interesses econômicos ou sociais, dependendo do objetivo que se estabelece. 

Dessa forma, a política pública quando estruturada revela qual referência se 

utiliza. No caso de Diadema, a condução da política foi estabelecida, a priori, a partir 

da aderência das quinze Escolas, comprometidas em uma rotina – palavra forte – no 

depoimento de todos os sujeitos descritos na pesquisa. 

A rotina refletiu, a partir dos depoimentos, as escolhas políticas, o território 

educativo e as Agentes Comunitárias de Educação, todos concertando a partir de 

uma matriz que não definiu exatamente o que se fez. 

Não há um sentimento de que os conteúdos estão completamente definidos, 

mas há unidade a partir do processo formativo, que indica para um Currículo que 

congrega entre as quinze Escolas no âmbito do Sistema de Ensino.  

Conforme trata a pesquisa, o processo formativo do Mais Educação, realizado 

periodicamente às sextas-feiras, mostrou ser uma importante ferramenta do 

consenso da política. 

A realização por área, conforme a pesquisa revela, estabelece o diálogo entre 

o núcleo central da política e o protagonismo do Educador. Há uma indicação de 

formatos metodológicos que destacam como se realiza o trabalho da Educação 

Integral na ponta das Escolas. Os relatos descrevem que há uma vivência prática, 

educativa e intencional; há um roteiro de atividades que congrega na localidade 

certa “seriedade” ao Programa, como algo orgânico, 

O contexto apresentado pelos sujeitos do Programa em Diadema, reflete a 

problemática apresentada por Cavaliere (2007) em que um programa de educação 

integral, reproduz os formatos escolares, e distancia das vivências locais.  

Esse dilema do “o quê”, do tempo integral, coloca muitos debates, que já 

apontados em Moll e Arroyo descrevem que a Escola pode, com participação social 

e envolvimento da sociedade local, oportunizar tempos mais frutíferos que os que as 

crianças das periferias vivenciam. 
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Não se pode deixar de considerar que o tempo das periferias também é 

marcado de exclusões, relacionados ao trabalho infantil, entre outros que não 

caracterizam o bom viver da infância. 

A rotina, reafirmada pelos sujeitos da pesquisa, revela o fazer organizado como 

lugar seguro da Educação Integral, e que há preocupação com uma vivência de 

contraturno desqualificado, ou em certa medida, um massacre de atividades 

repetitivas. Contrário a isso, aparece como positivo, na vivência dos sujeitos do 

Programa, que essa mesma rotina indica que há uma ação orgânica e necessária 

para implementação da política. 

Entende-se neste estudo, que a artesania do Programa, por meio de uma 

articulação em diferentes níveis de gestão que oferecem a prioridade política; a 

definição de ações de médio escalão para o bom funcionamento do Programa; e 

uma política local acompanhada. Tudo isso refletido em Comitês que funcionaram a 

partir da matriz nacional, implantadas pelo MEC, na formulação do programa Mais 

Educação a partir da Portaria Interministerial no 17/2007, de 24/04/2007, e 

referenciado nele, o estabelecimento dos Comitês: Gestor, Executivo e Pedagógico. 

O fazer em Diadema  nos anos entre 2009 e 2012, conforme registram os 

documentos, se organiza de forma matricial diretamente com um coletivo de 

secretários, em um Comitê Gestor, efetivando a prioridade de fato da política, 

discutindo formas e mecanismos de articular as diferentes secretarias para que o 

atendimento integral à criança se torne efetivo e se demande como algo importante.  

Na sequência, a operação dessa prioridade, assim se apresenta no Comitê 

Executivo: momento que a política se implementa de forma organizada, por meio 

dos técnicos das secretarias e das redes que as mesmas já mobilizam; ações que 

conectam o fazer da Escola como as articulações de toda a cidade, como por 

exemplo, as ações de trânsito, de comunicação, de cultura feito junto a secretaria de 

cultura, de esporte, de segurança alimentar com o trabalho dos técnicos agrícolas 

nas hortas, e prioritariamente nas inúmeras ações da rede de proteção à criança que 

configurou um novo diálogo nos territórios, entre os CRAS, UBS e Escolas que 

demonstram que há um diálogo também necessário para os espaços institucionais 

da prefeitura.  

Entretanto, se reconhece que o fazer da Educação Integral está vinculado a um 

formato pedagógico dirigido, assim como procedeu o Comitê Pedagógico, 

referenciado em quatro macrocampos, com olhar único para todas as Escolas, e 
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responsável semanal pela formação. O fazer da Secretaria, na ponta, também 

reverberou em um jeito mais denso e preciso da política.  

E ainda neste campo, tem o papel das Articuladoras - quinze professoras da 

rede, trabalhando exclusivamente para que houvesse a articulação, Escola única e 

comunidade, em torno do Programa que constitui uma ferramenta de gestão. 

As articuladoras se configuram como as pessoas mais estratégicas sob o ponto 

de vista da gestão – as tecelãs do funcionamento simples e seguro: o fazer da 

Escola. A palavra rotina para as quinze Escolas reafirma o Programa como Política 

de Estado, com formas serenas e claras de ação. 

Outras categorias se destacam na fala dos sujeitos: o território educativo e sua 

mobilidade; a qualidade da Educação e seu jeito de fazer; as Agentes Comunitárias 

de Educação, como movimento da comunidade para dentro da Escola e para fora 

dela; e a rede de proteção, como forma de garantia e proteção de crianças em 

vulnerabilidade. 

Na rotina das Escolas, o Território Educativo é dos temas apontados pelos 

sujeitos como uma forte questão. Os Territórios são reconhecidos pela Escola, por 

meio de seus sujeitos, na definição dos espaços, conteúdos e metodologias. São 

elementos a priori construídos e vivenciados. 

Das limitações apresentadas, há de um lado as dificuldades encontradas 

quando não se tem algum espaço no entorno – isso é descrito nas Escolas 

localizadas nas áreas industriais – mas, em sua maioria, o que se demonstra é que 

a cidade é estruturada com uma importante cadeia de equipamentos públicos como 

centros culturais, bibliotecas públicas, piscinas, cinema, entre outros espaços que 

demonstram os anos de investimento nas periferias, e a construção de estruturas de 

uso coletivo, e as crianças do Mais Educação ocuparam esses espaços. 

Outros aspectos apresentados pelos sujeitos são as definições de Territórios e 

dos desafios físicos para a circulação de crianças como os terrenos acidentados e o 

cuidado com a travessia. Destacam-se aqui as Agentes Comunitárias de Educação 

como guardiãs dessas travessias junto aos educadores, sua mobilização junto aos 

moradores e comerciantes. Ocupar a cidade representou alterar o fluxo tradicional 

dos lugares, identificar que as calçadas eram estreitas e as ruas íngremes demais. 

Foram vários os depoimentos sobre a importância da circulação das crianças na 

cidade, mobilizando a sociedade a percebê-las como cidadãs. 



153 

 

Outra grande questão apresentada pelos sujeitos das quinze Escolas é a 

relação com a formação, o conteúdo, a metodologia e a qualidade da Educação. 

Das questões relacionadas ao Currículo da Educação Integral, destaca-se a 

importância do diálogo na Unidade Escolar para que se torne efetivamente Integral, 

e não de contraturno. 

A formação é citada como importante para a aproximação de fazeres e, 

principalmente, na preparação dos educadores para as questões específicas e 

fortemente quanto aos elementos metodológicos. O como fazer a Educação Integral 

muda tudo na execução da política. 

Há uma estrutura de como fazer Educação Integral, sem que se desconfigure o 

papel da Escola. Essa foi uma disputa que aparece nos depoimentos e indica 

resultados, tanto sob o ponto de vista dos indicadores clássicos, do 

acompanhamento das aprendizagens das crianças, como ao sentimento de bem 

fazer descrito em muitos depoimentos. 

Como se trata de educadores-estudantes foi mais efetivo o processo de 

formação, pois reconhecem, em suas falas, que os jogos, as brincadeiras e as 

formas lúdicas de aprendizado (planejado) oferecem a segurança necessária aos 

ingressantes na Educação, que puderam ser orientados sobre os temas específicos, 

e trocar possibilidades e experiências na prática educativa. 

O fato das formações ocorrerem, semanalmente, garantiu um 

acompanhamento mais refinado, aproximando o conhecimento sistematizado, aos 

quais as crianças também são portadoras desse direito, como dos conhecimentos 

locais. 

Ao se utilizar nos macrocampos a participação de ações locais, como no caso 

do Circo, das atividades de musicalização, de teatro e outros, são os conteúdos 

locais que oferecem vida; ganham valor social quando a Escola os reconhece e 

favorece o momento de sistematização entre a experiência local e a atividade 

desenvolvida. 

A costura interna na Escola para um programa único e o debate sobre o PPP 

representam também é o movimento a ser feito, com ou sem Educação Integral, e 

aparece na pesquisa como local ainda de muita tensão. Os depoimentos da maioria 

das escolas demonstram que há um limite ainda a enfrentar no que tange o que é 

papel do ensino regular e como transformá-lo em Integral. 
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O dilema do “mais do mesmo” está presente como um sinal de que para 

transformar uma Escola, em verdadeiramente Integral, há um caminho a percorrer, 

naturalizando os conteúdos, os formatos e o papel específico de cada momento 

deste Integral. 

Das falas dos sujeitos, há ainda uma importante indicação é o papel das 

Agentes Comunitárias de Educação, esta figura que não existe no desenho original 

do Programa e que trouxe para Diadema uma interlocução declarada pelos seus 

sujeitos como importante – pelo papel que elas ocupam, pois normalmente são 

membros do Conselho de Escola que assumiram a tarefa voluntária, com 

ressarcimento de transporte e alimentação para sua execução. São responsáveis 

pela logística da Escola, se organizam coletivamente, mas declaram na pesquisa 

que conseguiram acompanhar o funcionamento da escola de forma mais efetiva. Em 

poucas palavras, a comunidade entrou na Escola, e ficou.  

Um segundo ponto declarado pelos sujeitos é a participação da comunidade 

que surge como principal interlocução entre o programa/escola e o território – levar 

para comunidade as ações que a escola desenvolve, assim como articular, 

localmente, as ações da comunidade na escola. Os depoimentos revelam que as 

Agentes são as janelas de diálogo entre a escola e a comunidade. 

Ainda quanto às Agentes Comunitárias de Educação, há um ponto que não 

compõe as diretrizes do programa, e que indicam que também houve uma alteração 

local em decorrência da participação das famílias no Programa. Entre os 

depoimentos há vários que reconhecem que houve melhoria na perspectiva de vida, 

das mulheres, em sua maioria donas de casa, que saíram da vida privada para vida 

pública. Um novo horizonte de gênero inclusive foi apresentado às mulheres e 

algumas indicam ter alterado a perspectiva de futuro da própria mulher. 

A palavra autoestima, presente nas Agentes, também se refletiu na fala das 

crianças, que citados nos depoimentos, mostraram-se mais falantes, mais seguras, 

As estratégias de aprendizado interferiram na postura das crianças, deixando-as 

mais com mais autoria. 
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3.3 – As políticas públicas e os sistemas de ensino na implantação da 

educação integral no Brasil – as fragilidades e as potências 

 
Não há como falar de Educação Integral e Proteção Integral sem reconhecer o 

momento histórico que compôs este período da história, especificamente a partir do 

ano de 2002, com a ascensão do governo Lula, quando se demarcou um período de 

prioridades sociais e o fortalecimento do Estado Brasileiro. 

Neste contexto a Educação Integral viveu um importante impulso, demonstrado 

por políticas educacionais e de proteção integral voltada às crianças e aos 

adolescentes. 

Destaca-se como relevante o Programa Diadema Mais Educação que seguiu a 

diretriz federal e implantou um programa, entre os anos 2009 e 2012 a partir de um 

novo arcabouço legal, especialmente do Decreto Presidencial no 7.083 de 

27/01/2010, impulsionando a realização, conforme se previa um programa indutor de 

uma ação em Educação Integral no Brasil. 

A diferença que se destaca, é que o governo de Diadema neste período, 

operou localmente como um programa prioritário, com investimentos próprios, o que 

desencadeou em uma articulação de políticas públicas para a infância, considerando 

a criança, como sujeitos da cidade. Desta forma, os elementos presentes na 

discussão da Educação Integral, no fundo extrapolam o conceito do tempo integral, 

inclusive quando se focaliza como política pública. 

É comum verificar-se como políticas matriciais, ações de mobilidade urbana, 

por exemplo. Não é comum ações de educação nortearem os grandes debates entre 

secretarias, ficando a cargo de uma das pastas, pensar individualmente ações.  

O diferencial de Diadema está justamente na escolha que o governo realizou, 

orientado por uma política nacional, para o atendimento de quinze escolas (a 

totalidade das Escolas Municipais de Educação Básica) e que descrita na pesquisa 

e no foco deste estudo, demonstra como se pode orientar políticas públicas, e de 

como governos quando se posicionam, podem interferir positivamente nas políticas 

sociais, e neste caso, aos desafios da Proteção integral.  

Os relatos apresentados na pesquisa da Educação Integral de Diadema 

descrevem uma política pública federal, clara e que contou com a adesão integral 

dos princípios pelo município, e na sequência, das escolas, no cotidiano do Mais 

Educação. Ampliou-se da matriz federal, para uma arquitetura local. 
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O Programa Mais Educação Federal agiu como um grande mobilizador das 

temáticas da qualidade da educação, da organização das rotinas, da valorização do 

conhecimento local e dos territórios, o que refletiu em muitos municípios como o de 

Diadema, em seu formato da Educação Integral em tempo integral.  

Isso é possível identificar nas diretrizes do programa, quando assume sua 

escolha política, amparada em seu formato pedagógico, dialogando prioritariamente 

no “o quê” que não reproduz uma escola sem vida, e ao mesmo tempo se 

compromete efetivamente com o acompanhamento das aprendizagens, e verificar 

se as crianças, em tempo integral, ampliam seu repertório cultural. 

O debate do “o quê” tem mobilizado muitos estudos da Educação Integral em 

tempo integral, e esse estudo também revela perguntas: para que as crianças 

precisam do tempo integral? Se essa questão não for respondida, não há como 

pensar uma nova Educação. Como políticas nacionais, não se trata em ampliar 

jornadas, pagar professores e ter equipamentos para o atendimento destas crianças, 

Não há mesmo nada de novo nisto. 

O debate que se apresenta, é que para cidades como Diadema, é simbólico 

para Proteção integral a ampliação de tempo, mas mais do que isso, é direito da 

criança uma educação de qualidade, recheada de possibilidades de aprendizagem, 

para além dos formatos tradicionais. 

Há um novo jeito de fazer educação a partir da Educação Integral, 

considerando suas metodologias, sua organização de rotina e sua forma de 

acompanhar mais proximamente as crianças e suas histórias expressas nas 

dificuldades e potencialidades das famílias e dos territórios. Conhecer a criança é 

conhecer a cidade inteira, e não parcial. 

Debate que demonstrado pelos estudos de currículo mostram que há uma 

disputa no ideário que é feito cotidianamente a partir de órgãos internacionais 

respondendo demandas do mercado. 

Como contraponto, as esferas de governo – nacional, estaduais e municipais 

podem, quando em governos democráticos, avançar em currículos que se 

disponham a incluir em seu itinerário formativo uma agenda cidadã, desde a 

infância. 

É possível verificar nos relatos que os sujeitos do Mais Educação aderiram à 

política nacional, implantaram com envolvimento nas escolas e houve uma vontade 
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local que o programa se efetivasse, fato que se exprime até os anos de 2017, como 

uma política ainda em curso no município, demonstrando que houve enraizamento. 

Nada disso é espontâneo, o conhecimento oferecido às criança, e a forma 

como ele se opera e organiza reflete uma política maior, que não haveria, sem um 

olhar decidido para a infância. 

Desta forma, a ação do governo federal nestes anos, especialmente para 

Diadema a partir de 2009, resgata a escola como lugar estratégico de articulação 

local (para além da Unidade Escolar), e mobiliza muitas ações, entendidas nesta 

tese como direitos fundamentais, intitulados Proteção integral, que circundam desde 

a mobilização de muitas políticas em torno da infância, até os conteúdos e 

metodologias trabalhadas na rotina da Educação Integral no município. 

Revela-se como fragilidades justamente esta medida, da criação deste novo 

lugar da escola – o Integral. 

Identifica-se nos depoimentos o fazer da jornada complementar, criativa, lúdica, 

que extrapola os territórios. A tênue linha do fazer junto, de uma só educação ainda 

clama por movimentos.  

Há por outro lado, nos relatos apresentados, uma efetiva manifestação de 

processo, que há um diálogo sendo feito, que houve dificuldades em ajustar os 

espaços e tempos, e que não está definido o que se faz como regular, e se há 

supremacia deste tempo em relação ao tempo integral, brincado, e revelado em 

certo perfume ao tempo da criança na escola. 

Subentende-se que há uma escola mais séria, formal e mais comprometida 

com o aprendizado, e uma escola de contraturno, lugar que se faz coisas brincando, 

jogando, etc. 

Esse dilema leva ao justo ponto da Proteção integral, do “o quê”, de qual 

escola, de qual bairro, de quais pessoas – de que criança se refere. Assim, a 

natureza ontológica da educação é colocada em cheque.  

O argumento se distancia para se compreender em primeiro plano qual a 

importância de políticas públicas comprometidas com o direito pleno, com a 

educação de qualidade, com um currículo que disputa a hegemonia do pensar. 

Neste ponto, a reflexão que fica é que as relações de produção definem as 

relações sociais, e como tal, há uma supremacia de determinados conhecimentos 

que são entendidos como válidos, de determinadas metodologias, arquiteturas, 

formatos educacionais cristalizados no tempo e sem possibilidades de alteração. 
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A importância de políticas indutoras, claras, objetivas, formativas para um jeito 

de pensar, de fazer e de ser a partir do direito da criança, que se implementa como 

ação de governo, disputando efetivamente os caminhos dos sujeitos neles 

envolvidos. 

O entendimento que ganha força neste estudo, é que a principal potência do 

programa de Educação Integral é um novo fazer da educação, ainda em movimento 

e que gera, não espontaneamente, um debate interno, a partir das formações, novos 

sujeitos e territórios envolvidos, e prioritariamente, o direito de crianças do ciclo de 

alfabetização, objeto deste estudo, à aproximação de seu direito, referenciado na 

Doutrina da Proteção.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A unidade entre Educação Integral e Proteção Integral foi ponto central desta 

tese. Analisar a experiência do Programa Diadema Mais Educação nas dimensões 

sociais da Educação Integral buscou na visão freireana o entendimento de Integral 

como direito pleno de crianças concepção mais ampla que escola de tempo integral..  

Diadema tornou-se luz, por esse emaranhado de ângulos, compostos por 

elementos sociais e físicos da cidade, estrutura de gestão, dimensão pedagógica: 

currículo e formação, rotina, sujeitos e territórios. Não há como falar de Educação 

Integral sem considerar as inúmeras operações que asseguram o fazer estratégico 

ao cotidiano em uma política pública que se propõe séria.    

A análise desse processo percorreu três questões: o conceito de integral para a 

infância das periferias, a importância das políticas públicas – em âmbito federal e 

municipal, e o papel da Educação – currículo, formação e rotina. O percurso desta 

investigação revelou o sentido de Integral como um território de disputa hegemônica. 

O caso de Diadema revela que, entre os anos 2009 e 2012, houve uma perspectiva 

de Integral, a partir do entendimento do ECA, que considerou as mais diversas 

oportunidades educativas para o fortalecimento da formação das crianças, com mais 

tempo e maiores possibilidades educativas e protetivas. 

A análise evidencia, também, que a Proteção Integral surge da luta contra a 

negação de direitos das crianças, sendo elas as maiores expressões da 

desigualdade, as maiores vítimas das contradições sociais presentes na história da 

humanidade. Assim, imbricar Educação à Proteção representa um avanço do lugar 

da Escola como representante do direito e da vida. 

A Proteção Integral conectada à Educação Integral reflete o conceito freireano 

de Educação, que se materializa em uma política pública e revela a importância de 

governos indutores de políticas sociais, como exemplo os governos Lula e Dilma, 

especialmente no processo de criação e implementação do Programa Mais 

Educação.  

A inclusão da Educação Integral na pauta nacional foi propulsora para muitos 

municípios, como o caso de Diadema, que se amparou ao desenho nacional para 

realização de um modelo municipal. Outra frente foi a conexão do Programa Mais 

Educação ao Programa Bolsa Família, demonstrando a visão estratégica de um 
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governo popular na defesa dos mais pobres, produzindo ações interministeriais 

como busca de equidade de direitos, especialmente das crianças.   

Assim se desdobra a arquitetura utilizada em Diadema para a construção de 

uma política matricial, com o envolvimento de diferentes secretarias, por meio de um 

comitê gestor, responsável por mobilizar esforços no sentido de garantir a execução 

efetiva do Programa. Entretanto, a força do Programa está na Escola e em seu 

entorno, onde se traduz as utopias para as rotinas, o movimento que operou no 

âmbito das secretarias junto às equipes das Unidades Escolares.  

O fluxo de vida no programa se materializa na rotina a partir de uma dinâmica 

bem cuidada, desde a alimentação ao trajeto das crianças pelo território. O papel 

dos sujeitos que estão na Escola – Articuladores, Educadores e Agentes 

Comunitárias de Educação – fecham o ciclo da organização do fazer da Educação 

Integral.   

Entretanto, os depoimentos apontam como tensão, na realização do Programa, 

a construção da Escola única e integral. Por mais que o Programa Diadema Mais 

Educação tenha expressado uma infinidade de potências, ainda há uma argamassa 

que efetiva o Currículo inteiro/integral a ser consolidado nas escolas. 

A formação para a prática e conectada ao Currículo Integral redesenhou o 

movimento da Escola em novos paradigmas de educação. O traçado curricular, 

amarrado ao processo formativo, impulsionou para reflexões como o Currículo da 

Educação Integral – o que compõe um Currículo verdadeiramente integral, que não 

se trata de reproduzir um conhecimento bancário, mas que se compromete também 

em oportunizar o acesso à Educação de qualidade. Essa tarefa é demonstrada na 

escolha de quatro macrocampos e nas ações formativas que, semanalmente, 

integravam a pauta conceitual à rotina do trabalho. Isso caracteriza uma amarração 

importante na efetivação do direito. 

O Currículo Integral se efetivou no processo de letramento, leitura e elaboração 

matemática, nas expressões do corpo e em relação ao movimento, recreação e 

brincadeiras; no despertar da criança à percepção ambiental, na observação do seu 

espaço e na sensibilização para intervenções cotidianas; no reconhecimento dos 

valores culturais locais, regionais, somados ao acesso   aos bens culturais 

produzidos. Da mesma forma – acompanhamento de frequência e visitas 

domiciliares, reconhecendo o estratégico lugar da Escola como centro propulsor do 

bem viver da Infância – assegurado como Proteção Integral.  



161 

 

A localização da execução da política de Educação Integral em Diadema não 

se deu dentro da Escola, mas na cidade. A circulação pelo território mobilizou 

gestores municipais, escolas e comunidade a efetivar o direito que têm aos 

diferentes espaços; nesse contexto, as crianças utilizaram as bibliotecas, os centros 

culturais, os ginásios, os parques, entre outros espaços. Foi intensa a ocupação da 

cidade, decorrente de um movimento emblemático do direito da criança à cidade e 

ao lugar do conhecimento.   

Há uma nova Escola a ser viabilizada, como Educação Integral, mais brincante, 

rotinas discutidas e executadas coletivamente, educadores menos amarrados aos 

padrões tradicionais, além do compromisso político e orçamentário necessário para 

sua implementação. 

Em tempos de intenso retrocesso político e social, como o que vivemos nos 

anos 2016 e 2017, há um afunilamento de horizontes sociais para as periferias e 

para as crianças. A experiência de Diadema, em suas contradições, revela que uma 

cidade pode educar a partir da infância, e que há muitos sujeitos e formas para se 

efetivar o que a Constituição Federal chama de Proteção Integral – como direito 

pleno.  
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