
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

PUC-SP 

 

 
  
 

 
 
 
 

Andrea Cianflone Zacharias de Andrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As facetas de conhecimento na organização e gestão do currículo  

em escolas públicas de tempo integral 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mestrado em Educação: História, Política, Sociedade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 

  2018 



	 2	

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

PUC-SP 

 
  

 
 
 
 

Andrea Cianflone Zacharias de Andrade 
 
 
 
 
 
 
 

As facetas de conhecimento na organização e gestão do currículo em escolas públicas 

de tempo integral 

 

 
 
 
 
 
 

Mestrado em Educação: História, Política, Sociedade 
 
 

 
Dissertacão apresentada à Banca 
Examinadora da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, 
como exigência parcial para obtenção 
do título de MESTRE em em 
Educação: História, Política, 
Sociedade, sob orientação da Profa. 
Dra.  Alda Junqueira Marin. 

 
 
 
 
 

São Paulo 

  2018 

 

 



	 3	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Banca Examinadora 
 

 

____________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 4	

 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 À Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

  

 

 Agradeço pelo suporte financeiro concedido para a realização desta pesquisa, 

conforme processo CAPES no. 88887.149840/2017-00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 5	

AGRADECIMENTOS 

 

Um trabalho de pesquisa se constitui gradativamente por meio de um conjunto de 

conhecimentos que se articulam ao longo do processo.  

 

No entanto, por mais que seja de autoria individual - e em dados momentos traga 

muitas dúvidas, inseguranças ou até mesmo desânimo - o trabalho é desenvolvido 

pela referência, orientação e auxílio de muitas pessoas com as quais aprendi ao longo 

deste projeto. 

 

Essa aprendizagem ocorreu tanto pela fundamentação teórica que possibilitou o 

crescimento gradativo de meu trabalho como pelo convívio com diferentes pessoas 

que me ensinaram -  ao compartilharem seus saberes, dúvidas, práticas e opiniões - 

permitindo que eu revisitasse minhas convicções, num constante exercício de crítica.  

Essas pessoas - professores, colegas, membros da equipe administrativa do programa 

- talvez nem saibam de sua importância para mim. 

 

Por isso, ao finalizar, volto-me a algumas delas para registrar meus agradecimentos. 

 

À minha orientadora, professora Alda Junqueira Marin, que levarei comigo como 

verdadeira inspiração para a vida. As premissas de rigor acadêmico fundidas a um 

interesse genuíno em ajudar cada aluno, e de forma consistente criando em suas aulas 

ambientes colaborativos marcaram minha experiência como sua aluna em diferentes 

disciplinas e como sua orientanda. Suas aulas contribuíram de forma única para, 

independentemente deste trabalho de pesquisa, o meu amadurecimento, o 

desenvolvimento de minhas habilidades e para aguçar ainda mais o pensamento 

crítico. Estes ingredientes foram essenciais para a retomada da minha vida acadêmica 

depois de tantos anos e para ampliar o repertório que me fez repensar minhas 

escolhas. 

 

Às professoras Luciana Maria Giovanni e Ana Maria Falsarella, por terem aceitado o 

convite para participar desta Banca e pelas importantes contribuições feitas no 

processo de qualificação. 



	 6	

Expresso meu agradecimento a todos os professores do Programa de Pós Graduação 

em Educação: História, Política, Sociedade, com os quais muito aprendi e cujas aulas 

permitiram momentos extremamente ricos de troca de ideias e experiências: seus  

pontos de vista me trouxeram novas perspectivas sobre diferentes questões associadas 

à minha prática e reflexão.  

 

À Elisabete Adania, assistente de coordenação do Programa de Pós Graduação em 

Educação: História, Política, Sociedade que, logo de início, identifica cada um, é 

extremamente ágil, assertiva, eficiente e foi um ponto de apoio imprescindível para 

mim durante todo o percurso deste trabalho – é pessoa muito especial, autêntica e a 

quem desejo todo o bem. 

 

Meu respeito, admiração e profundo agradecimento aos gestores da Secretaria 

Municipal de Educação de São José dos Campos, que permitiram a realização desta 

pesquisa nas escolas selecionadas, à coordenadora do Programa de Escolas de Tempo 

Integral no município, às gestoras e aos professores de cada uma das escolas pela 

acolhida, pela abertura e disponibilidade em participar da pesquisa. Espero que essa 

pesquisa possa ser vista como contribuição ao trabalho que todos já realizam e a 

quem respeito e admiro. 

 

Por fim, agradeço a meu marido, Renato, a nossos filhos, Felipe e Pedro, e a todas as 

pessoas próximas, tanto no convívio pessoal como profissional, que talvez tenham 

sofrido com minhas ausências, impaciências e falta de disponibilidade ao longo dos 

últimos dois anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 7	

ANDRADE, Andrea C. Z. de. As facetas de conhecimento na organização e gestão 
do currículo em escolas públicas de tempo integral. Dissertação (Mestrado) em 
Educação: História, Política, Sociedade. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, 2018. 

 
 

Resumo 
 
 Este estudo investigou a organização e gestão do currículo no contexto de 
escolas públicas de ensino fundamental em tempo integral. A justificativa do tema da 
pesquisa consolidou-se pelo desafio de compreender diferentes contextos e 
possibilidades para a escola pública de tempo integral. A pesquisa considerou as 
diretrizes estabelecidas em documentos oficiais em âmbito nacional e municipal, 
assim como o conjunto de experiências de escolas de tempo integral no Brasil e em 
um município. O trabalho problematizou a organização e gestão do currículo nas 
escolas em tempo integral, estabelecendo duas perguntas centrais: Como está sendo 
realizada a organização e a gestão do currículo das escolas públicas em tempo 
integral? Quais são as facetas de conhecimento presentes na oferta do contra-turno 
nas Escolas de Tempo Integral? O objetivo da pesquisa concentrou-se em identificar 
e analisar a organização e gestão do currículo no contra-turno em Escolas de Tempo 
Integral, de modo a mapear e identificar as facetas de conhecimento presentes na 
oferta das atividades complementares da formação oferecida no turno regular, 
problematizando-as. A fundamentação teórica se baseou na concepção de ideologia e 
currículo conforme Michael Apple, no conceito de currículo como construção social 
proposto por Ivor Goodson, na concepção de conhecimento poderoso defendido por 
Michael Young e os procedimentos de pesquisa foram fundamentados na avaliação 
iluminativa segundo Malcolm Parlett e David Hamilton. Para tanto, a pesquisa 
realizada coletou informações de professores e de orientadoras pedagógicas de duas 
escolas que desenvolvem propostas de tempo integral, assim como da coordenadora 
do programa das escolas de tempo integral do município de São José dos Campos,  
para identificar como  a organização e gestão do currículo nas escolas em tempo 
integral estão sendo realizadas no referido município. Os resultados comprovaram 
parcialmente as hipóteses estabelecidas sob três perspectivas: as atividades 
programadas no contra-turno se caracterizam por trazer um conhecimento não 
veiculado na parte curricular (mas nem sempre claramente relacionado com o 
"conhecimento poderoso"); a escola reproduz a ideologia vigente no turno regular e 
também no contra-turno, apesar do exercício das lideranças, da satisfação dos 
professores com o programa, mas muito em função dos recursos e da falta de clareza 
da proposta para a própria comunidade; e as atividades no contra-turno são 
selecionadas de acordo com as condições sociais e culturais em que a escola se 
encontra.  
 

 

Palavras-chave: ensino fundamental; escola em tempo integral; currículo; gestão, 

contra-turno. 
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History, Políitics, Society. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica of São Paulo, 
2018. 

 

Abstract 

 
 This study investigated the organization and management of the curriculum in 
the context of “fulltime” public elementary and middle school. The research theme is 
justified by the challenge of understanding different contexts and possibilities for 
“fulltime” schools. The research considered the guiding principles that are established 
in the official national and municipal documents, as well as the experiences of 
“fulltime” schools in Brazil,  in a city in the state of São Paulo. This study questions 
how the curriculum in “fulltime” schools is being organized and managed, and 
presents two main questions: How is the curriculum of “fulltime” schools being 
organized and managed? What facets of knowledge are presented in the options 
available in the additional periods of “fulltime” schools”? The objective of this 
research focusses on identifying and analyzing the organization and management of 
the curriculum in the additional periods of “fulltime” schools, in order to map out and 
identify which facets of knowledge are offered in the activities that complement the 
curriculum in the regular school period. The theoretical foundations were based on 
the concepts of ideology and curriculum as defended by Michael Apple , curriculum 
as a social construction proposed by Ivor Goodson and powerful knowledge created 
by Michael Young. The methodology was founded on the illuminative evaluation 
approach  described by Malcolm Parlett & David Hamilton. For this purpose, data 
was collected with teachers and pedagogical coordinators in two schools that have 
been offering “fulltime” projects in the city of São José dos Campos, as well as with 
the coordinator of the program of "fulltime" schools in the referred city, in order to 
identify how curriculum organization and management have been developed. The 
research results partiatlly comprove the hypotheses that were raised under three 
perspectives: the activities offered in the additional periods of the school are 
characterized by bringing a body of knowledge which is not delivered in the regular 
school hours; therefore, not clearly related to powerful knowledge; the school 
reproduces the same ideology both in its core curriculum and in the complementary 
activities which happen after school hours, and the activities offered in the “fulltime” 
program, after the school hours, are selected according to the social and cultural 
context of the school and its surroundings. 
 
 
 
 
 
 
 
Key-words: elementary and middle school; fulltime schools; curriculum; 
management; after school. 
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Introdução 

 

 Este estudo pretendeu investigar a organização e gestão do currículo em 

escolas públicas de tempo integral. 

 O interesse e escolha do tema fundamentou-se, essencialmente, na inquietação 

para compreender os contextos público e privado e por estabelecer conexões que 

viessem a contribuir para a ampliação do diálogo acerca dos desafios e dificuldades 

enfrentados atualmente pelas escolas públicas em tempo integral e, acima de tudo, de 

seus possíveis caminhos em prol da melhoria efetiva da oferta educacional na esfera 

municipal. Ao longo dos últimos anos, o contato com a Secretaria Municipal de 

Educação do município de São José dos Campos - seja como membro de alguns 

conselhos ou por meio de parcerias em projetos específicos - trouxe não somente o 

diálogo mais próximo ao contexto da rede municipal de ensino, como efetiva 

oportunidade de reflexão e possibilidade de atuar de forma a considerar o incremento 

de qualidade na oferta educacional do município como o grande eixo de articulação. 

Isso possibilitou pontes de diálogo, reflexão, intercâmbio de ideias, propostas e ações 

educacionais. 

 Tal contato com a Secretaria de Educação ocorreu com a autora como 

membro do Conselho Gestor do projeto "Sistemática para avaliação institucional e 

educacional do Sistema Municipal de Ensino de São José dos Campos” entre 2010 e 

2012; como membro do Conselho Consultivo para o Plano Municipal de Educação 

do Município de São José dos Campos no ano de 2012. Em 2013, como membro da 

Comissão Organizadora Intermunicipal (COI) da II CONAE (Conferência Nacional 

de Educação) na Etapa Intermunicipal da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte, realizada em 2 e 3 de agosto de 2013, quando liderei a plenária do eixo 

temático "Educação e diversidade: justiça social, inclusão e direitos humanos".  

 Ainda em 2013, a autora participou do Programa Municipal de Educação 

Ambiental (PROMEA), a convite da Secretaria de Meio Ambiente. Desde 2011, 

abrindo oportunidades entre escolas, por meio de projetos interdisciplinares com 

alunos de Ensino Eundamental II da escola particular da qual a pesquisadora é 

dirigente e escolas públicas parceiras, na implantação de Centros de Recicláveis. 

Entre 2009 e 2015, como membro do conselho do Programa Mesa Educadora 

(Programa do Fundo do Milênio para a Primeira Infância), concebido para a 

formação de educadores de creches municipais ou conveniadas com a Secretaria 
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Municipal de Educação. Com a adoção do Programa pela Secretaria de Educação, 

desde 2016, a pesquisadora continuou  como voluntária e parceira deste programa, 

participando de reuniões de acompanhamento na Secretaria de Educação, bem como 

apoiando a organização, a programação e realização de Seminário para educadores 

participantes do Programa Mesa Educadora, sediando-o anualmente na instituição em 

que atua. 

 Soma-se a esse contexto a experiência de 29 anos de atuação na área de 

educação e desde 2004 como diretora de escola particular de Educação Infantil e        

Ensino Fundamental em tempo integral, em que a oferta do período escolar ampliado 

está diretamente associada ao compromisso com educação de boa qualidade. Desse 

modo, o tempo ampliado é determinante para se trabalhar o conhecimento e a 

formação pretendida, sendo o período integral não opcional, mas parte da identidade 

da escola. Portanto, a justificativa do tema da pesquisa consolidou-se pelo desafio de 

compreender diferentes contextos e possibilidades para a escola pública de tempo 

integral, sob a perspectiva da organização e gestão do currículo.  

 Nas duas últimas décadas houve propostas e programas que merecem 

destaque, assim como distintas concepções e formas de organização de cada um 

deles.  Três importantes iniciativas devem ser destacadas: o projeto Escolas de 

Tempo Integral (ETI), o Programa de Ensino Integral (PEI), ambos do Estado de São 

Paulo, e o Centro Educacional Unificado (CEU), sob responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo. 

 Em 2006, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo iniciou o projeto 

Escola de Tempo Integral, com o objetivo de  

prolongar a permanência dos alunos de ensino fundamental na 
escola pública estadual, de modo a ampliar as possibilidades de 
aprendizagem, com o enriquecimento do currículo básico, a 
exploração de temas transversais e a vivência de situações que 
favoreçam o aprimoramento pessoal, social e cultural (SÃO 
PAULO, SEE, 2005).  
 

Foram determinados critérios para a adesão das escolas, assim como a 

indicação preferencial para que fossem instaladas em periferias de baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). Além de garantir a permanência dos alunos na 

escola, oferecendo assistência integral a suas necessidades básicas e educacionais, os 

objetivos contemplavam as oportunidades de socialização na escola e opções de 

atividades sociais, culturais, esportivas e tecnológicas. Por fim, faziam parte dos 
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objetivos adequar as atividades oferecidas à realidade de cada região, e desenvolver o 

espírito empreendedor dos alunos. Inicialmente o  período escolar era de nove horas 

diárias, nos períodos da manhã e da tarde, totalizando a carga horária de 45 aulas 

semanais. Ao longo dos anos, o projeto passou por ajustes e atualizações, ficando 

com 40 horas aulas semanais e ajustes na Matriz curricular, mas permanecendo 

essencialmente na concepção inicial. 

 Segundo dados da Secretaria Estadual de Educação (SEE, 2018), mais de 

48.000 estudantes participam do Projeto ETI, em 226 escolas. 

 Em 2012, teve início o Programa Ensino Integral (PEI) em 16 escolas de 

Ensino Médio do Estado de São Paulo. Além de reafirmar os objetivos acima,  do 

Projeto da ETI, trazia uma perspectiva quantitativa no sentido de garantir a educação 

para todos, e qualitativa, visando trabalhar todas as dimensões na formação integral 

dos alunos. Vale dizer que esses programas do governo do Estado de São Paulo 

foram inspirados na experiência de escola de Ensino Médio em tempo integral do 

Estado de Pernambuco, implantada no Ginásio Pernambuco em 2004. Essa 

experiência foi expandida para outras escolas desse Estado e para outros  Estados do 

país, como foi o caso de São Paulo. 

 Os dois modelos, ETI e PEI,   fazem parte do Ensino Integral do Estado de 

São Paulo, com programas que visam oferecer ao jovem uma jornada ampliada de 

estudos. Na somatória dos alunos atendidos pelos dois programas, 152.000 alunos 

(SEE, 2018) foram atendidos. Deve-se considerar, no entanto, o total de 3.434.369 

alunos matriculados no conjunto de 5.823 escolas da rede estadual de ensino do 

Estado de São Paulo (MEC, INEP, 2017), o que equivale a apenas 4,42%  dos alunos 

da rede estadual de ensino do Estado de São Paulo estudando em tempo integral. 

Deste número, 618.082 alunos estavam  matriculados nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, 1.309.254 nos anos finais do Ensino Fundamental e 1.507.033 

matriculados no Ensino Médio.  

 O PEI, atualmente também chamado de Novo Modelo de Escola de Tempo 

Integral, está implantado em 308 escolas, atendendo a um total de 104.000 alunos 

(SEE, 2018). O programa prevê  nove horas e meia de jornada diária nas escolas, com 

três refeições diárias. Com projeto pedagógico que integra o turno regular e o contra-

turno, os alunos recebem orientação de estudos e auxílio na elaboração de um projeto 

de vida. A  Matriz Curricular contempla, ainda, preparação para o mundo do trabalho 

e, além das disciplinas obrigatórias, os alunos escolhem algumas disciplinas de 
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acordo com seus objetivos de vida e dentro de um conjunto de disciplinas eletivas 

disponíveis.  Nesse programa, os professores atuam em regime de dedicação 

exclusiva e, para tanto, recebem gratificação de 75% no salário.  

 O programa vem sendo expandido. Em 2013, passou a atender um total de 60 

escolas, ampliando para os Anos Finais do Ensino Fundamental. Do total de escolas, 

havia 22 de ensino fundamental, 29 de Ensino Médio e  duas integrando os dois 

segmentos. Em 2014, o Programa acrescentou  182 escolas, sendo 39 escolas para os 

Anos Finais do Ensino Fundamental, 26 escolas de Ensino Médio e 48 escolas de 

Ensinos Fundamental e Médio. Segundo a Secretaria de Educaçao do Estado de Sao 

Paulo, o PEI visa oferecer  

O programa também contempla um formato diferente de trabalho para 

docentes e equipes técnicas, para que atuem em regime de dedicação integral e 

possam, assim, consolidar as diretrizes do Programa.  

 O documento de Diretrizes do PEI da Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo destaca os quatro princípios que fundamentam a proposta do PEI: A 

Educação Interdimensional, A Pedagogia da Presença, Os 4 Pilares da Educação para 

o Século XXI e o Protagonismo Juvenil.  

 Na perspectiva deste trabalho, vale salientar que, para integrar o Modelo 

Pedagógico e o Modelo de Gestão em Planos de Ação, as escolas de tempo integral 

tiveram que corresponder ao principal instrumento da gestão escolar pautado nas 

seguintes premissas: o protagonismo dos jovens, como agentes participantes em todas 

as ações e construindo seu Projeto de Vida; formação continuada dos educadores; a 

corresponsabilidade da comunidade escolar e dos parceiros em prol da melhoria da 

escola; excelência em gestão e replicabilidade.  

 Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) foram iniciados em 2001 e 

criados pelo Decreto No. 42.832, de 6 de fevereiro de 2003. São mantidos pela 

Prefeitura do Município de São Paulo, vinculados à Secretaria Municipal de 

Educação. Instalados em regiões periféricas, visam o desenvolvimento de ações 

articuladas e de natureza educacional, social, cultural, esportiva e tecnológica. Por 

isso, integram Unidades Educacionais, Núcleos de Esporte e Lazer, de Ação 

Educacional, Unidades Especiais, de modo a se constituirem como rede de proteção 

social, posta por uma cidade educadora.  

 Os CEUs possuem a finalidade social de trabalhar pela defesa e pela garantia 

de atendimento às comunidades onde estão instalados  
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em suas necessidades de desenvolvimento e educação, respeitando 
suas características socioculturais, sem quaisquer preconceitos ou 
discriminações de gênero, cor, raça, etnia, nacionalidade, situação 
socioeconômica, credo religioso, político, idade ou de qualquer 
outra naturez (SÃO PAULO, 2004, Art. 7o.). 
 

 Segundo o artigo 6o. do Regimento Padrão dos CEUs (SÃO PAULO, 2004), 

estes centros têm por objetivo  "o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes, 

jovens e adultos; ser um pólo de desenvolvimento da comunidade; ser um pólo de 

experiências educacionais inovadoras; promover o protagonismo infanto-juvenil."  

 A proposta é de que sirvam às comunidades onde estão situados, oferecendo a 

crianças, jovens e adultos a oportunidade de frequentarem um espaço criativo de 

construção de conhecimento, um pólo tanto para experiências educacionais como de 

incentivo cultural, esportivo e educacional da comunidade. A ideia é que seja um 

espaço de acesso ao  

 
conhecimento, à cultura, à arte, ao esporte e ao lazer, à recreação e 
às tecnologias, articulado aos saberes e às potencialidades locais em 
torno de um projeto educativo significativo e socialmente relevante 
para todas as gerações, constituindo-se também como espaço de 
organização das camadas populares por meio da valorização e 
ampliação de seus saberes (SÃO PAULO, SME, 2016, Art. 3o.). 
 

 No conjunto das pesquisas mapeadas ainda não se percebe a relação da gestão 

do currículo da escola de tempo integral a partir da concepção de currículo como uma 

construção social e como conhecimento profundo, com informações relevantes acerca 

de indicadores educacionais que sustentem essa perspectiva. Assim, justifica-se o 

tema e a problematização desta pesquisa. 

 O tema escola em tempo integral é aqui circunscrito a questões de 

organização e gestão do currículo. Esse subtema está problematizando de que forma 

está sendo realizada a organização e gestão do currículo nas escolas de  tempo 

integral, de modo a obter informações e verificar quais são as facetas de 

conhecimento presentes na oferta das atividades do contra-turno. Isso estabelece a 

pergunta central da pesquisa: Como está sendo realizada a organização e a gestão do 

currículo das escolas públicas de tempo integral do município de São José dos 

Campos? Daí decorre a segunda pergunta de pesquisa: Quais são as facetas de 

conhecimento presentes na oferta do contra-turno nas Escolas de Tempo Integral?  

 O objetivo da pesquisa, portanto, concentra-se em identificar e analisar a 
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organização e gestão do currículo no contra-turno de duas Escolas de Tempo Integral, 

de modo a mapear e identificar - problematizando - quais são as facetas de 

conhecimento presentes na oferta das atividades complementares da formação 

oferecida no turno regular. Para tanto, considera os seguintes objetivos específicos: 

 

• Investigar os documentos normativos que orientam a organização e a gestão 

do currículo das Escolas em Tempo Integral em âmbito nacional e municipal; 

• Identificar de que forma, e a partir de quais critérios e objetivos é realizada a 

organização e a gestão do currículo nas Escolas de Tempo Integral do 

município de São José dos Campos; 

• Compreender de que modo a educação oferecida nas Escolas de Tempo 

Integral do referido município é aferida e monitorada;   

• Identificar e analisar indicadores educacionais a partir da relação entre alunos 

matriculados, permanência dos alunos, oferta curricular (oficinas), tempo de 

manutenção de cada oferta curricular, profissionais responsáveis pelas 

atividades e  tempo de permanência dos profissionais.)  

• Identificar os critérios para organização da oferta curricular (oferta, 

manutenção e supressão); 

• Identificar e analisar se há integração entre o currículo do turno regular e do 

contra-turno; 

• Conhecer as principais possíveis dificuldades enfrentadas pelas equipes 

gestoras na organização e gestão do currículo de suas escolas e em que 

medida dependem de políticas públicas e instâncias superiores para propor, 

liderar e buscar alternativas e soluções a tais dificuldades; 

  

 As hipóteses estipuladas integram três perspectivas. Consideram que as 

atividades programadas no contra-turno se caracterizam por trazer um conhecimento 

não veiculado na parte curricular e relacionado com o "conhecimento poderoso" 

(YOUNG, 2007); que a escola reproduz também no contra-turno a ideologia vigente 

no turno regular, comprovando a estreita relação entre ideologia e currículo (APPLE, 

1979 e 1983). Por fim, considerando o currículo como construção social 

(GOODSON, 1997), as atividades do contra-turno são selecionadas de acordo com as 

condições sociais e culturais da região em que a escola se encontra. 
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 A pesquisa considerou como campo empírico duas escolas públicas de tempo 

integral do município paulista de São José dos Campos, e se fundamenta na 

concepção da pesquisa iluminativa (PARLETT e HAMILTON, 1989), que apresenta 

um paradigma sócio-antropológico de pesquisa em contextos educacionais e se traduz 

como uma concepção e um método de pesquisa. Sua principal meta está em buscar 

informações por meio de diferentes e variadas estratégias e técnicas, de modo a 

"proporcionar um ponto de vista compreensivo da complexa realidade que rodeia o 

projeto" (PARLETT e HAMILTON, 1989, p. 464). 

 Considerando tal concepção, as etapas de observação, de levantamento de 

questões e de explicação foram representadas pelo mapeamento e coleta dos 

documentos normativos, pela utilização de questionários e realização de entrevistas 

para identificar aspectos relativos ao planejamento e desenvolvimento das atividades 

no contra-turno. 

 O trabalho está organizado em três capítulos. O primeiro apresenta o cenário 

acadêmico e político, a partir do mapeamento das pesquisas realizadas sobre o tema, 

das políticas públicas e os aspectos legais relacionados à escola pública de tempo 

integral no Brasil e os conceitos que fundamentam a pesquisa. O segundo capítulo é 

dedicado aos procedimentos de pesquisa, à delimitação do campo empírico, 

caracterização das escolas selecionadas e alguns resultados. O último capítulo aborda 

os procedimentos, resultados da coleta de informações nas escolas e as análises.  

 As considerações finais encerram o texto. 
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CAPÍTULO I 

 

1 - O Cenário acadêmico, político e educacional: as pesquisas, os aspectos 

políticos e a legislação. 

 

 Este capítulo apresenta o cenário acadêmico, político e educacional por meio 

do mapeamento das pesquisas realizadas sobre o tema e das políticas públicas 

relacionadas à escola pública de tempo integral no Brasil. Trata-se de uma primeira 

base informativa para fundamentar a proposta do estudo. 

 

1.1- As pesquisas sobre escola de tempo integral no Brasil 

 

 A escola pública de tempo integral não é fenômeno novo, considerando 

propostas outrora implantadas - apesar de não sustentadas ao longo do tempo - como 

os Centros de Educação Primária do Estado da Bahia, idealizados por Anísio Teixeira 

(TEIXEIRA, 1962) e dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), projeto 

concebido e coordenado por Darcy Ribeiro durante os anos 1980 e 1990 no Estado do 

Rio de Janeiro (CAVALIERE, 2002), assim como expresso na quantidade de 

trabalhos de pesquisa identificados no mapeamento bibliográfico. 

 Especialmente nas duas últimas décadas, muitos estudos e pesquisas têm sido 

realizados acerca do tema da Escola de Tempo Integral no Brasil. Em mapeamento 

inicialmente feito no Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal 

de Ensino Superior (CAPES) na grande área de Ciências Humanas sobre o tema 

Escola de Tempo Integral, sem filtro de data e demais palavras-chave, foram 

encontrados 16.691 trabalhos de pesquisa.  

 Do total acima indicado, novo filtro foi acrescentado aos critérios de busca, 

considerando as produções da Universidade de São Paulo (USP), Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp), foi encontrado o total de 1.690 trabalhos. 

 Em busca específica com o  termo entre aspas "escola de tempo integral", 

Grande Área da Ciências Humanas, Área de Conhecimento Educação, no período de 

1991 a 2016, sem especificar instituição de ensino, há o registro de 131 trabalhos. No 

entanto, entre os anos de 2013 e 2016, desse total há 75 trabalhos, o que equivale a 
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57% da totalidade das pesquisas realizadas nesse período e 56 pesquisas nas duas 

décadas entre 1991 e 2012. Do total das pesquisas mapeadas sob o tema "escola de 

tempo integral", há registro de oito trabalhos entre 1991 e 2001 e 50 pesquisas 

identificadas entre 2002 e 2012, sendo que a partir de 2011 nota-se o aumento na 

produção das pesquisas sobre o tempo, pelo aumento de cinco para 11 pesquisas entre 

2010 e 2011. 

 Portanto, a análise quantitativa acima foi utilizada para nortear o período de 

referência para a seleção das pesquisas utilizadas neste trabalho (entre 2013 e 2016). 

 Em função da representatividade das pesquisas entre 2013 e 2016, nova busca 

foi feita a partir do filtro acima indicado, tomando-se como referência as pesquisas 

realizadas entre 2013 e 2016, pelas palavras-chave: Escola de Tempo Integral; Escola 

em Tempo Integral; Currículo; Gestão, totalizando 10 pesquisas. Considerando o 

mesmo contexto e critérios mencionados, sem especificar as instituições de ensino 

superior, foi possível obter o total de 60 pesquisas. 

 Em função da diversidade dos temas e objetos de estudo identificados, foi 

estabelecido o critério de seleção de pesquisas que continham "Escola de Tempo 

integral" ou "Escola em tempo integral" ou ainda "Educação em Tempo Integral" no 

título das pesquisas ou por meio de análise qualitativa do objeto de seu estudo, 

visando a relação escola de tempo integral ou escola em tempo integral; gestão e 

currículo, realizada pela leitura dos resumos dos trabalhos. A justificativa para a 

adoção essencialmente de pesquisas que continham o tema do trabalho no título deve-

se às premissas relacionadas a este trabalho, conforme apresentadas a seguir. 

 Escola de Tempo Integral não é o mesmo que Educação Integral, mesmo 

sendo este o objetivo pretendido. Já ocorriam experiências de Escolas de Tempo 

Integral antes do Programa Mais Educação (BRASIL, 2007), lançado pelo governo 

como indutor de Escolas de Tempo Integral no país, visando o fomento da educação 

integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio de atividades socioeducativas no 

contraturno escolar.  

 Pesquisar a organização e gestão do currículo em Escolas em Tempo Integral 

não necessariamente se refere ao Programa Mais Educação. O foco desta pesquisa 

está em compreender a organização e a gestão do currículo das Escolas de Tempo 

Integral. Portanto, foram mapeados e relacionados sub-temas apresentados como 

objetos de estudo em algumas pesquisas, como formação docente, democracia, ou 

pesquisas relacionadas a programas municipais ou estaduais específicos, ou ainda à 
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implementação de oficinas específicas, incluindo os que continham Escola em Tempo 

Integral no título, mas não selecionados para compor a análise inicial da presente 

investigação.  

 Especificamente em relação ao Programa Mais Educação, como não se trata 

de desconsiderá-lo, mas por não ser o foco da pesquisa, foi amplamente considerado 

e analisado por meio de pesquisa qualitativa e quantitativa do mapeamento realizado 

em 2009 pelo Ministério da Educação (MEC) e também considerado no mapeamento 

bibliográfico e documental inicialmente realizado neste trabalho. 

 Boa parte das pesquisas sobre escolas em tempo integral e gestão escolar 

apresenta análises sobre os processos de implantação da escola em tempo integral em 

Estados ou Municípios específicos e os respectivos impactos para a gestão e 

organização escolar. A partir de pesquisa bibliográfica realizada no Banco de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) no segundo semestre de 2016 e primeiro semestre de 2017, algumas 

pesquisas apresentam análises ou perspectivas históricas sobre as experiências 

relacionadas à escola em tempo integral no Brasil, com base nas experiências de 

Anísio Teixeira com a Escola Parque da Bahia (BALDANÇA, 2015). Outras 

analisam as concepções de gestão e organização pedagógica da escola em tempo 

integral (HONORATO, 2015), limites e possibilidades da gestão na escola em tempo 

integral (QUARESMA, 2015), ou o impacto e implicações da escola em tempo 

integral para a gestão da escola (MOTA, 2013). Há, ainda, pesquisa indicando a 

ausência de relação direta entre o tempo estendido e a qualidade na oferta 

educacional (RABESCO, 2015) e a efetividade das oficinas curriculares ofertadas no 

programa de Escola de Tempo Integral para a consecução dos objetivos pedagógicos 

propostos,  na perspectiva dos gestores (JACOMINI, 2014). 

 A pesquisa intitulada "Gestão Democrática na Escola de Ensino Integral: 

limites e possibilidades" (QUARESMA, 2015) registra a implantação de um 

programa de educação em tempo integral que, mesmo distante do objeto deste estudo, 

evidencia as condições essenciais para sua implementação. Com o foco na 

importância da gestão participativa, atrelada à concepção freiriana de diálogo, 

participação e autonomia, analisa o percurso de implementação e a importância das 

distintas instâncias e instrumentos de gestão democrática, envolvendo a equipe 

gestora – especialmente representada pela figura do diretor, os profissionais da escola 

– (não somente professores) – mas também alunos, pais e comunidade, para o sucesso 
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de implementação da escola em tempo integral, uma vez que se trata de novas 

possibilidades para a escola que se pretende ter: uma nova construção social, em 

contexto social, histórico e cultural próprio e específico. 

 A carga horária dos professores, também em período integral (40 horas 

semanais) integra-se ao programa e alinha os profissionais em torno do mesmo, seus 

objetivos e práticas. O trabalho aponta para importantes elementos da organização e 

gestão da escola de tempo integral, como a organização, condução e o processo 

contínuo de articulação e diálogo com a comunidade a partir da figura do diretor 

escolar. As instâncias mencionadas e descritas nesse processo foram: as Assembleias 

Escolares, os Grêmios Estudantis, os Conselhos de Classe participativos, 

independentemente do currículo adotado, mas partindo da premissa da gestão 

democrática, conforme considerada nos documentos oficiais para a Escola de Tempo 

Integral. 

 Importa perceber como é determinante o processo de planejamento, 

organização, condução e manutenção das premissas e dos instrumentos adequados 

para um processo de implantação bem sucedido de tal projeto. Na verdade, pode-se 

entender que essa pesquisa evidencia, para além do foco na escola de tempo integral 

ou do programa de ensino integral da Secretaria de Educação  do Estado de São 

Paulo, que a gestão democrática não se refere somente a uma escola em tempo 

integral. Porém, para se implantar um projeto consistente em período integral com 

boa qualidade, faz-se essencial considerar condições de organização e estrutura 

administrativa, assim como de gestão democrática para a construção e apropriação 

coletiva da escola que se deseja ter, anunciando novas possibilidades para a gestão 

democrática. Pode-se verificar, a partir das evidências desta pesquisa, quão 

determinante é o papel do diretor e sua liderança para o sucesso da implementação de 

um programa em tempo integral, assim como a importância de se mensurar, planejar 

e prover com responsabilidade não somente a reestruturação organizacional e 

curricular, mas os recursos materiais e financeiros que sustentarão o programa no 

longo prazo. A gestão participativa e democrática foi evidenciada como veículo para 

implementar mudanças no modelo pedagógico e consolidar inovação curricular: uma 

nova cultura também implementada. 

 Talvez também seja possível pensar para outros contextos as principais 

dificuldades apontadas, como os desafios para a obtenção dos recursos materiais e 

financeiros, tanto sob a perspectiva de a verba disponibilizada à escola ser menor do 
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que os materiais e recursos necessários às disciplinas eletivas do período integral, 

quanto em relação ao prazo de recepção dos materiais e equipamentos na escola a 

tempo de realizar as atividades e ações planejadas desde o início do ano letivo; o 

aumento dos investimentos em pessoas, com aumento da carga horária e salário base 

dos docentes; resistência de professores às mudanças, ao novo; dificuldade de 

relacionamento com as famílias que não participam da vida escolar dos filhos; 

dificuldades para as famílias conciliarem tempo para coordenar a escola em tempo 

integral e as necessidades de atendimento com especialistas para alunos com 

necessidades especiais e, por fim, resistência de funcionários de apoio escolar ao 

trabalho dialógico com os alunos.  

 A pesquisa intitulada Educação Integral e de Tempo Integral: De Anísio 

Teixeira a Darcy Ribeiro (BALDANÇA, 2015), a partir de uma análise 

historiográfica investiga os pontos de contato entre as concepções de educação 

integral e escola de tempo integral de acordo com Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, e 

de que modo influenciam até hoje as propostas educacionais e políticas públicas. No 

estudo, a autora contextualiza os respectivos aspectos históricos, sociais, políticos e 

econômicos a partir dos quais esses dois importantes educadores brasileiros 

construíram suas concepções de educação integral em escolas de tempo integral. O 

trabalho apresenta três principais pontos de contato entre os educadores, numa 

contribuição que pode ser percebida até hoje. O primeiro se refere à concepção de 

formação integral como uma formação mais completa, incluindo as diferentes 

dimensões do desenvolvimento dos indivíduos nos aspectos cognitivo, físico e 

político, por meio das ciências, das artes, da cultura, da vivência prática e da 

preparação para o trabalho e uma vida digna, como forma de promover a superação 

das desigualdades sociais. O segundo destaca a ampliação do tempo na escola como 

determinante para se viabilizar tal educação integral. E o terceiro, a proposição de 

ambos para uma educação integral em escola de tempo integral, como política para a 

escola pública brasileira, para a população menos favorecida. A análise acentua a 

influência de tais concepções sobre as políticas públicas atuais e como é possível 

observá-las na ideia da escola pública de tempo integral atrelada à solução para as 

questões envolvendo o fracasso escolar e as questões sociais brasileiras, trazendo a 

discussão sobre a finalidade da escola.  

 A análise acrescenta ainda que tais concepções podem ser percebidas nas 

atuais políticas de indução dos programas de escolas de tempo integral, conforme 
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trajetória identificada na própria evolução dos programas de financiamento do 

governo, nos Planos Nacionais de Educação ou pelo Programa Mais Educação. Por 

fim, indica que a escola de tempo integral exige formação docente e gestão para 

providenciar espaços adequados, infraestrutura, assim como redimensionar as 

funções pedagógica e social da escola. 

 Para a contribuição acerca da concepção de gestão no contexto da escola de 

tempo integral foi selecionada também a pesquisa "Concepção de gestão e 

organização pedagógica em documentos oficiais sobre escola de tempo integral" 

(HONORATO, 2015). O estudo analítico identificou consonância entre as propostas 

de educação pública ampliada contidas nos documentos oficiais nacionais e de 

recomendações de organismos internacionais como a Organização das Nações Unidas 

para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e o Banco Mundial. Considerando as 

propostas de gestão descentralizada, pautadas na territorialidade e na 

intersetorialidade, a gestão é apresentada como imprescindível para atender tempos, 

espaços e organização escolar necessários.  

 A ênfase das propostas fortalece o cuidado e a proteção das crianças e jovens 

em condições de vulnerabilidade, com concepções pedagógicas pautadas por 

conteúdos socioeducativos, interdisciplinares ou cientificistas, de modo a colaborar 

para ampliar as oportunidades de aprendizagem das crianças. Para a autora, a partir 

das relações estabelecidas entre tais concepções contidas nos documentos, os 

conteúdos escolares deveriam ser o eixo central para que os alunos pudessem 

desenvolver o pensamento teórico, suas capacidades intelectuais e o potencial da 

escola de tempo integral para transformar a realidade dos alunos e professores da 

escola pública brasileira. 

 Compreender pesquisas realizadas sob a perspectiva da organização e gestão 

dos processos de implementação de escolas públicas em tempo integral em outros 

municípios e Estados fez parte da seleção, como a pesquisa "O Programa de 

Educação em Tempo Integral da Prefeitura Municipal de Vitória: contribuições para 

a avaliação de suas implicações na Gestão Escolar" (MOTA, 2013). Esse trabalho 

considerou a análise de estudo de caso de escolas de tempo integral na rede municipal 

de Vitória, ES, em função do foco nas contribuições para a avaliação de suas 

implicações na gestão escolar. Como pontos positivos destacados, verificou-se a 

importância de haver um coordenador efetivo em cada escola, para articular as 
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demandas complexas do programa, o que também acarretou menor rotatividade entre 

coordenadores nas escolas.  

 A articulação com  as diferentes secretarias (Saúde, Assistência Social e 

Esportes) é destacado como outro ponto favorável, em função das possibilidades de 

atividades oferecidas nas escolas. As parcerias com instituições na oferta de espaços 

alternativos para as escolas, assim como o fato de não interferirem nas questões 

pedagógicas das escolas foi outro destaque positivo. Por fim, a aceitação positiva dos 

familiares encerra os fatores positivos na gestão do programa implantado na referida 

rede de ensino.   

 No entanto, há vários aspectos negativos, como a fragmentação do programa 

de tempo integral entre turno e contra-turno, a falta de espaço e de infraestrutura das 

escolas, a seleção de alunos pelo critério de vulnerabilidade social e o fato de a 

demanda ser maior do que a possibilidade de atendimento. Outro ponto negativo a 

destacar é a  ausência de eixos curriculares norteadores e de objetivos claros para 

direcionar a organização das atividades do contra turno escolar, de modo a 

efetivamente contribuir para a formação dos alunos. Com a articulação entre 

diferentes secretarias, há  dificuldade em se estabelecer o gasto médio com os 

estudantes atendidos; não há controle dos alunos evadidos, nem tampouco um 

acompanhamento sistematizado que permita avaliar o rendimento escolar do alunado; 

a falta de infraestrutura e de segurança ao redor da escola em alguns bairros dificulta 

ou não permite às escolas utilizarem-se de seu entorno.  

 Por fim, verifica-se a ausência de lei municipal que possa garantir localmente 

a continuidade dos programas e políticas acarreta o risco de sua descontinuidade e 

portanto, do sucesso em sua implantação. Na perspectiva dos gestores, a escola de 

tempo integral é vista como confinamento de alunos, devido à ausência de recursos 

humanos e materiais adequados à estruturação do programa, de modo a dialogar com 

os aspectos negativos já indicados.  

 Para Mota (2013), é necessário investigar com mais profundidade as tensões e 

os desafios enfrentados no cotidiano das unidades escolares, para melhor se 

compreender as implicações das escolas em tempo integral para a gestão escolar. 

 Na pesquisa "Escola em Tempo Integral: política educacional, gestão da 

pobreza e a produção social do consenso" (RABESCO, 2015), especialmente entre 

os gestores da escola evidencia-se o consenso moralizante, pautado na concepção da 

Escola em Tempo Integral como fator de promoção de justiça social, uma vez que o 
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aumento do tempo de permanência dos alunos na escola é associado à melhoria da 

qualidade de ensino e, consequentemente, instrumento para a superação das 

desigualdades sociais.  Apesar de as políticas públicas apontarem para mais tempo na 

escola como solução para as desigualdades sociais e educacionais atuais, o que se 

observa é um cenário que contraria o consenso referido, pela constatação de que o 

ensino integral integrado não ocorre de fato. A ausência de formação específica na 

área de atuação dos profissionais responsáveis pelas oficinas no contra turno contraria 

a possibilidade de concretização das premissas de uma oferta de educação de boa 

qualidade aos alunos.  Há os professores "de verdade", que ministram aulas no 

currículo regular e os professores "de mentira", que atuam nas oficinas, entendidas 

como momentos de brincadeira, de atividades fáceis, o que produz a desvalorização 

do docente e do programa.  

 Além disso, com a remuneração diferenciada para a hora-aula, as ações 

educativas que deveriam ser compreendidas e valorizadas no conjunto da formação 

integral pretendida, são vistas como ações fragmentadas e geram cisão no interior da 

escola. A ideia das oficinas fica pautada na concepção de flexibilidade e 

individualidade. O currículo foca o desenvolvimento de habilidades e competências 

exigidas pelas transformações e demandas sociais e econômicas, sem explicitação 

sobre quais os saberes que as sustentam. Portanto, são percebidas como competências 

desvinculadas dos saberes, do conhecimento, o que leva ao esvaziamento do 

currículo, conforme concepção anterior.  

 A pesquisa ressalta a questão central da escola em tempo integral no que se 

refere à gestão do tempo, mais do que a gestão do currículo. Para os professores que 

participaram da pesquisa, a gestão controlada do tempo é motivo de sofrimento e 

mal-estar, com sobrecarga gerada pelo excesso de burocratização e uma realidade que 

exige de um lado flexibilidade e, de outro, condições objetivas precárias para a 

realização do trabalho. Nesse estudo, a falta de recursos e de infraestrutura é 

novamente apontada como parte de uma política mal acabada, de descaso, que acaba 

por entregar uma escola pobre para o pobre, para as crianças e jovens em situação de 

vulnerabilidade social. Para a autora da pesquisa, esses ingredientes entrelaçados 

produzem a despolitização das questões sociais implicadas no contexto da Escola em 

Tempo Integral, pois, por mais que pretenda atender às demandas sociais e 

educacionais atuais, traduz-se como um programa de gestão da pobreza, sem 

questioná-la e sem buscar soluções concretas. Em termos gerais, a autora acredita que 
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é possível associar a extensão do tempo na escola à sua valorização, mas como uma 

"solução institucional para algumas necessidades sociais e educacionais de nossa 

época" (RABESCO, 2015, p. 212). 

 Na pesquisa sobre as "Oficinas Curriculares nas Escolas de Tempo Integral 

da Rede Pública Estadual de São Paulo: Percepção dos Gestores" (JACOMINI, 

2014), a implantação de escolas públicas em tempo integral da referida rede é 

analisada sob a perspectiva dos gestores, anunciando um processo iniciado sem o 

devido planejamento,  de forma improvisada; sem o devido preparo das escolas e de 

suas equipes para enfrentarem os desafios característicos da escola em tempo 

integral. O espaço físico insuficiente ou inadequado, assim como já apontado em 

outras pesquisas,  revela-se novamente um problema central, assim como a falta de 

professores com a formação específica necessária para as oficinas ou sem o perfil 

adequado, interferindo decisivamente na qualidade da educação oferecida. Os 

gestores acreditam na escola em tempo integral e nas oficinas como um diferencial a 

permitir, de fato, a melhoria da qualidade da educação ofertada.  Porém, reforçam a 

importância e a necessidade de reforma e adequação dos espaços físicos para a 

realização das oficinas propostas, assim como de investir na formação continuada 

específica dos professores que nelas atuam. 

 As diretrizes do MEC para as escolas em tempo integral apresentam uma 

razoável justificativa para que haja pesquisas, conforme algumas referenciadas acima, 

sobre os impactos, limites e possibilidades para a gestão de escolas em tempo integral 

com ênfase na experiência de cada Município ou Estado, como é o caso das pesquisas 

focalizadas na realidade de diferentes Estados como Espírito Santo (MOTA), Goiás 

(HONORATO, 2015) e  São Paulo (JACOMINI, 2014).  

 

         

1.2 Os aspectos políticos e a legislação 

 

 Este item abrange as definições legais e dados oficiais sobre o tema. 

 A legislação brasileira tem gradativamente estruturado seus pilares na 

premissa da educação como direito de todos, visando o "pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho." 

(BRASIL, 1988, Artigo 205). A mesma Constituição, no artigo 206, declara que o 

ensino será ministrado sob os princípios de: 
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I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber;  
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e
 coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;  
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, 
na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente 
por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006)  
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; VII -
 garantia de padrão de qualidade; 
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da 
educação escolar pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela 
Emenda Constitucional no.  53, de 2006) (BRASIL, 1988). 

  

 Em 1990, o Brasil e mais 156 países reuniram-se na Conferência Mundial de 

Educação para Todos,  organizada pela UNESCO, UNICEF, PNUD e Banco 

Mundial, para discutir a satisfação das necessidades de aprendizagem básica nesses 

países. Da Conferência resultou a Declaração Mundial sobre Educação para Todos 

(UNESCO, 1990), com dez artigos,  a começar pelo esclarecimento do que se 

pretende por satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, conforme os 

termos da Declaração a seguir: 

1. Cada pessoa – criança, jovem ou adulto – deve estar em 
condições de aproveitar as oportunidades educativas voltadas para 
satisfazer suas necessidades básicas de aprendizagem. Essas 
necessidades compreendem tanto os instrumentos essenciais para a 
aprendizagem (como a leitura e a escrita, a expressão oral, o 
cálculo, a solução de problemas), quanto os conteúdos básicos da 
aprendizagem (como conhecimentos, habilidades, valores e 
atitudes), necessários para que os seres humanos possam 
sobreviver, desenvolver plenamente suas potencialidades, viver e 
trabalhar com dignidade, participar plenamente do 
desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida, tomar decisões 
fundamentadas e continuar aprendendo. A amplitude das 
necessidades básicas de aprendizagem e a maneira de satisfazê-las 
variam segundo cada país e cada cultura, e, inevitavelmente, 
mudam com o decorrer do tempo. 

2. A satisfação dessas necessidades confere aos membros de uma 
sociedade a possibilidade e, ao mesmo tempo, a responsabilidade 
de respeitar e desenvolver sua herança cultural, linguística e 
espiritual, de promover a educação de outros, de defender a causa 
da justiça social, de proteger o meio-ambiente e de ser tolerante 
com os sistemas sociais, políticos e religiosos que difiram dos seus, 
assegurando respeito aos valores humanistas e a direitos humanos 
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comumente aceitos, bem como de trabalhar pela paz e pela 
solidariedade internacionais em um mundo interdependente.  

3. Outro objetivo, não menos fundamental, do desenvolvimento da 
educação, é o enriquecimento dos valores culturais e morais 
comuns. É nesses valores que os indivíduos e a sociedade 
encontram sua identidade e sua dignidade.  
 
4. A educação básica é mais do que uma finalidade em si mesma. 
Ela é a base para a aprendizagem e o desenvolvimento humano  
permanentes, sobrea    qual    os    países   podem   construir, 
sistematicamente, níveis e tipos mais adiantados de educação e  
capacitação (UNESCO, 1998, p. 3). 

 

 A declaração ainda traz, em seus artigos seguintes, a renovação do 

compromisso dos países participantes de "universalizar o acesso à educação e 

promover a equidade, ... concentrar a atenção na aprendizagem" (UNESCO, 1998, p. 

4); "ampliar os meios e o raio de ação da educação básica, propiciar um ambiente 

adequado à aprendizagem e fortalecer alianças" (UNESCO, 1998, p. 5).  Os pré-

requisitos para a concretização de tais compromissos foram expressos na necessidade 

de os países estabelecerem políticas públicas consistentes, articulando diferentes 

áreas da sociedade, implementando reformas necessárias na política educacional, 

mobilizando recursos financeiros e humanos, articulando toda a sociedade em todas 

as esferas. 

 Por fim, aborda-se a solidariedade internacional, contextualizando a 

importância do fortalecimento da educação básica dos países em desenvolvimento 

para fins de "relações econômicas honestas e equitativas, a fim de corrigir as 

disparidades econômicas" (UNESCO, 1998, p. 7). As necessidades dos países menos 

desenvolvidos demandavam, portanto, na década de 1990, "atenção prioritária no 

quadro da cooperação internacional à educação básica" (UNESCO, 1998, p. 7). O 

último item a respeito da solidariedade internacional encerra afirmando que: 

[...]Todas as nações devem agir conjuntamente para resolver 
conflitos e disputas, pôr fim às ocupações militares e assentar 
populações deslocadas ou facilitar seu retorno a seus países de 
origem, bem como garantir o atendimento de suas necessidades 
básicas de aprendizagem. Só um ambiente estável e pacífico pode 
criar condições para que todos os seres humanos, crianças e 
adultos, venham a beneficiar-se das propostas desta declaração 
(UNESCO, 1998, p. 7). 
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 Um plano de ação foi concebido de modo integrado ao documento, como 

referencial para governos, organismos internacionais, organizações não-

governamentais e instituições, tanto para ações diretas em cada país, de cooperação 

entre países com características e interesses comuns, assim como em nível de 

cooperação internacional.  

 Pode-se afirmar que, no contexto de ação direta no Brasil, em 1996, a Lei no. 

9.394, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, responde à 

influência das organizações internacionais e aos compromissos assumidos entre os 

diferentes países no que se refere à educação para todos como a principal alavanca 

para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural. Assim como previsto 

pela Constituição Federal de 1988,  a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira pauta-se na finalidade de promover "o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho", ampliando e reorganizando os princípios da educação, conforme 

apresentado a seguir: 

 
   I– igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
   II– liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
   pensamento, a arte e o saber;  
   III– pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
   IV– respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
   V– coexistência de instituições publicas e privadas de ensino; 
   VI– gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
   VII– valorização do profissional da educação escolar; 
   VIII – gestão democrática do ensino público, na  forma desta Lei e 
   da  legislação dos sistemas de ensino; 
   IX– garantia de padrão de qualidade; 
   X– valorização da experiência extraescolar; 
   XI– vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas  
   sociais;  
   XII– consideração com a diversidade étnico-racial;   
   (BRASIL, 1996, Art. 3o.). 
  

 No conjunto dos artigos que estruturam as bases da educação nacional e 

oferecem diretrizes para a organização do ensino em todos os níveis, etapas e 

modalidades da educação, o artigo 34 trata especificamente da jornada escolar no 

Ensino Fundamental, indicando que a mesma "incluirá́ pelo menos quatro horas de 

trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de 

permanência na escola" (BRASIL, 1996, Art. 34). O segundo parágrafo do artigo 
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citado acrescenta que "o ensino fundamental será́ ministrado progressivamente em 

tempo integral, a critério dos sistemas de ensino" (BRASIL, 1996, Art. 34). 

 O artigo 214 da  Constituição Nacional (BRASIL, 1988) estabeleceu o Plano 

Nacional de Educação (PNE), buscando articular e desenvolver o ensino nos diversos 

níveis e integrando as ações do governo de modo a universalizar o atendimento 

escolar e melhorar a qualidade de ensino; erradicar o analfabetismo; formar para o 

trabalho e promover o desenvolvimento do país no contexto humanístico, científico e 

tecnológico. 

 A Emenda Constitucional no. 59, de 2009 incluiu, como sexto item do mesmo 

artigo, o "estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação 

como proporção do produto interno bruto" (BRASIL, 2009, ART. 214). 

 No contexto da articulação de recursos financeiros destinados à educação, 

desde 1968 o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é o órgão 

responsável por executar as políticas do Ministério da Educação, tendo como 

principal atribuição a transferência de recursos financeiros aos Estados e municípios, 

assim como a assistência técnica necessária. 

 Em 1995 foi criado o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), para 

repassar recursos diretamente às escolas, tendo como foco a manutenção da 

infraestrutura, compra de material de consumo e de bens permanentes, assim como  

auxílio para o funcionamento das escolas nos finais de semana (BRASIL, 1995). 

 O Programa ainda prevê "Ações Agregadas ao PDDE", destinando recursos 

financeiros às atividades da jornada ampliada, às ações relacionadas à estrutura (água, 

escolas rurais, sustentáveis e acessíveis), e às ações relacionadas ao eixo de qualidade 

(Atleta na Escola, Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), Ensino Médio 

Inovador e Mais Cultura nas Escolas) (BRASIL, FNDE, 2018). 

 Na sequência dos investimentos em políticas públicas e no percurso de 

implementação de reformas na educação, em 1997 o Ministério da Educação 

apresentou os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL, MEC, 1997). 

Como o próprio nome esclarece, trata-se de parâmetros, diretrizes, um conjunto de 

referenciais para a organização do sistema educacional nacional de modo a atender, 

essencialmente, à igualdade de direitos nos quais estão pautados os princípios 

democráticos.  

 No entanto, o documento indicava a necessidade de haver investimentos 

contínuos em diferentes áreas, de modo a dar sustentação à educação de boa 
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qualidade, uma vez que a qualidade se faz por melhorias contínuas, conforme 

destacado integralmente a seguir: 

 

[...] se estes Parâmetros Curriculares Nacionais podem funcionar 
como elemento catalisador de ações na busca de uma melhoria da 
qualidade da educação brasileira, de modo algum pretendem 
resolver todos os problemas que afetam a qualidade do ensino e da 
aprendizagem no Pais. A busca da qualidade impõe a necessidade 
de investimentos em diferentes frentes, como a formação inicial e 
continuada de professores, uma politica de salários dignos, um 
plano de carreira, a qualidade do livro didático, de recurso 
televisivos e de multimídia, a disponibilidade de materiais 
didáticos. Mas esta qualificação almejada implica colocar também, 
no centro do debate, as atividades escolares de ensino e 
aprendizagem e a questão curricular como de inegável importância 
para a política educacional da nação brasileira (BRASIL, MEC, 
1997). 

 

 No ano 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU), em parceria com os 

países signatários, lançou o compromisso mundial pelo desenvolvimento de oito 

Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ONU, 2000). Como  primeiro objetivo 

declarado estava a erradicação da fome e da miséria, passando por questões de saúde 

pública (tendo em vista o crescimento mundial da AIDS) e focalizando a 

universalização da educação primária. O segundo Objetivo do Desenvolvimento do 

Milênio previa "oferecer educação básica de qualidade para todos" (ONU, 2000).  

 O Brasil trabalhou com uma série de políticas, traduzidas em documentos que 

oficializavam as estratégias do Governo Federal, Estados e Municípios em torno dos 

objetivos do Milênio, com uma agenda que se estendeu com esse foco até 2016. Em 

2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou o relatório com os resultados 

mundiais, divididos por região, com dados comparativos em relação a cada um dos 

objetivos. 

 No contexto de responsabilidade do Fundo de Desenvolvimento da Educação, 

desde 2007 foi criado e é articulado um fundo especial de repasse aos Estados. É esse 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB) que também garante repasse de recursos 

federais sempre que um Estado não atinge o valor mínimo definido nacionalmente 

para aplicação na educação básica (BRASIL, 2007).  

 Em 2007, a Portaria Interministerial no. 17/2007 criou o Programa Mais 
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Educação, regulamentado posteriormente pelo Decreto No. 7.083, de 27 de Janeiro de 

2010, estabelecendo uma estratégia do Ministério da Educação para indução das 

escolas em tempo integral no Brasil e com a finalidade de "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, MEC, 2010).  

 O Decreto estabeleceu os seguintes princípios da educação integral no âmbito 

do Programa: 

I - a articulação das disciplinas curriculares com diferentes campos 
de conhecimento e práticas socioculturais; 
II - a constituição de territórios educativos para o desenvolvimento 
de atividades de educação integral, por meio da integração dos 
espaços escolares com equipamentos públicos como  centros 
comunitários, bibliotecas públicas, praças, parques, museus e 
cinemas; 
III - a integração entre as políticas educacionais e sociais, em 
interlocução com as comunidades escolares; 
IV- a valorização das experiências históricas das escolas de tempo 
integral como inspiradoras da educação integral na 
contemporaneidade; 
V- o incentivo à criação de espaços educadores sustentáveis com a 
readequação dos prédios escolares, incluindo a acessibilidade, e à 
gestão, à formação de professores e à inserção das temáticas de 
sustentabilidade ambiental nos currículos e no desenvolvimento de 
materiais didáticos; 
VI - a afirmação da cultura dos direitos humanos, estruturada na 
diversidade, na promoção da equidade étnico-racial, religiosa, 
cultural, territorial, geracional, de gênero, de orientação sexual, de 
opção política e de nacionalidade, por meio da inserção da temática 
dos direitos humanos na formação de professores, nos currículos e 
no desenvolvimento de materiais didáticos; 
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. (BRASIL, 2010, artigo 2o.) 

 
 A estratégia era, portanto, a de criação de agenda voltada para a educação 

integral de crianças e jovens das redes estaduais e municipais, atrelada à ampliação 

da jornada escolar nas escolas públicas para o mínimo de  sete horas diárias.  

 O programa foi estruturado com atividades optativas ofertadas na jornada 

ampliada, compreendendo 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 
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humanos, práticas de cuidados preventivos à saúde, promoção da saúde e da 

alimentação saudável, entre outras (BRASIL, 2010, Art. 1o.).  

 O decreto anunciava os objetivos do Programa na formulação de política 

nacional de educação básica em tempo integral, de modo a integrar os conteúdos 

escolares aos saberes locais, favorecer a convivência entre a comunidade escolar e a 

comunidade no entorno da escola; disseminar experiências das escolas que já 

trabalham com educação integral e promover a integração intersetorial, fazendo 

convergir políticas e programas de saúde, cultura, esporte, direitos humanos, 

educação ambiental, divulgação científica e integração escola e comunidade. 

  

 No Texto de Referência para o Debate Nacional (MEC, 2009), o Ministério 

da Educação declara que 

 
É importante assumir que a situação de vulnerabilidade e risco 
social, embora não seja determinante, pode contribuir para o baixo 
rendimento escolar, para a defasagem idade/série e, em última 
instância, para a reprovação e a evasão escolares. Há estudos que 
permitem identificar forte correlação entre situação de pobreza, 
distorção idade/série e dificuldades para a permanência na escola, 
violência e risco social, o que acaba contribuindo para a  
perpetuação de ciclos intergeracionais de pobreza (HENRIQUES, 
2001). Não se trata aqui de criminalizar ou patologizar pobreza, 
mas de construir soluções políticas e pedagógicas criativas e 
consequentes para o combate às desigualdades sociais e para a 
promoção da inclusão educacional (BRASIL, MEC, 2009, p. 
11). 

  

 Em 2014, conforme previsto na Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que 

aprovou o Plano Nacional de Educação para o decênio 2015-2025 (BRASIL, MEC, 

2014) ficou expresso o compromisso do Brasil com a crescente  implantação de 

escolas públicas em tempo integral. O documento definiu, na meta 6, a oferta de 

"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". Entende-se que 

esta meta se relaciona com outras, contidas no mesmo documento, direcionadas ao 

fomento da qualidade da educação básica.  

 Em outubro de 2016  o Ministério da Educação instituiu o Programa Novo 

Mais Educação, por meio da Portaria No. 1144, de 10 de outubro de 2016, que 

redirecionou a educação em tempo integral visando melhorar a aprendizagem em 
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língua portuguesa e matemática no Ensino Fundamental, respaldado por dados do 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB em 2015 e a partir das 

seguintes considerações: 

Que o inciso I do art. 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - LDB, Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
determina o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo 
como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do 
cálculo;  

Que o art. 34 da LDB, Lei no 9.394, de 1996, determina a 
progressiva ampliação do período de permanência na escola;  

Que a família, a comunidade, a sociedade e o poder público devem 
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, nos termos do art. 
227 da Constituição; 

Que vinte e quatro por cento das escolas do ensino fundamental, 
anos iniciais, não alcançaram as metas estabelecidas pelo Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB em 2015;  

Que quarenta e nove por cento das escolas do ensino fundamental, 
anos finais, não alcançaram as metas estabelecidas pelo IDEB em 
2015;  

Que o Brasil não alcançou a meta estabelecida pelo IDEB para os 
anos finais do ensino fundamental em 2013 e 2015; e  

Que as Metas 6 e 7 do Plano Nacional de Educação - PNE, 
instituído pela Lei no 13.005, de 25 de junho de 2014, determinam 
a ampliação da oferta de educação em tempo integral e a melhoria 
da qualidade do fluxo escolar e da aprendizagem das escolas 
públicas (BRASIL, MEC, 2016). 

  

 Segundo descrito no artigo 4o. da mesma portaria, o  Programa Novo Mais 

Educação deve seguir oito diretrizes, a saber: 
   I - integrar o Programa à política educacional da rede de ensino;  
   II - integrar as atividades ao projeto político pedagógico da escola;  
   III - priorizar os alunos e as escolas de regiões mais vulneráveis;  
   IV - priorizar os alunos com maiores dificuldades de aprendizagem;  
   V - priorizar as escolas com piores indicadores educacionais;  
   VI - pactuar metas entre o MEC, os entes federados e as escolas  
   participantes;  
   VII - monitorar e avaliar periodicamente a execução e os resultados 
   do Programa; e  
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   VIII - estimular a cooperação entre União, estados, Distrito Federal e 
   municípios (BRASIL, MEC, 2016).         
  

 A mesma portaria define que o programa será, portanto, implementado por 

meio da oferta de acompanhamento pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática 

e da realização de atividades nos campos de artes, cultura, esporte e lazer, de modo a 

fomentar a melhoria no desempenho educacional, com a complementação da carga 

horária escolar entre cinco a 15 horas semanais no turno e contra-turno.   Segundo a 

normativa, o Programa tem os seguintes objetivos: 

 
   I - alfabetização, ampliação do letramento e melhoria do   
   desempenho em língua portuguesa e matemática das crianças e dos 
   adolescentes, por meio de acompanhamento pedagógico específico; 
   II- redução do abandono, da reprovação, da distorção idade/ano,  
   mediante a implementação de ações pedagógicas para melhoria do 
   rendimento e desempenho escolar; 
   III- melhoria dos resultados de aprendizagem do ensino   
   fundamental, nos anos iniciais e finais; 
   IV - ampliação do período de permanência dos alunos na escola. 
   (BRASIL, MEC, 2016) 
 

 No conjunto de metas e estratégias indicadas pelo Plano Nacional de 

Educação, há menção explícita à equipe de gestão escolar e, em outras, subentende-se 

a necessidade e a importância da gestão escolar para colaborar na efetivação das 

estratégias propostas para a realidade das escolas. Da mesma forma, indicar um 

conjunto de estratégias relacionadas à organização curricular, subentende-se a 

necessidade de integrar a organização e a gestão deste "novo currículo" e, portanto, 

talvez desta "nova escola". 

 As estratégias especificamente relacionadas à implantação das escolas em 

tempo integral e contidas no Plano Nacional de Educação (BRASIL, MEC, 2014) 

pretendem: 

Promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica 
pública em tempo integral, por meio de atividades de 
acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive 
culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos 
(as) alunos (as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser 
igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, 
com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma 
única escola; 
 
Instituir, em regime de colaboração, programa de construção de 
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escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para 
atendimento em tempo integral, prioritariamente em comunidades 
pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade social; 
 
Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa 
nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas, por 
meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, 
inclusive de informática, espaços para atividades culturais, 
bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros 
equipamentos, bem como da produção de material didático e da 
formação de recursos humanos para a educação em tempo integral; 
 
Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços 
educativos, culturais e esportivos e com equipamentos públicos, 
como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, 
teatros, cinemas e planetários; 
 
Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada 
escolar de alunos (as) matriculados nas escolas da rede pública de 
educação básica por parte das entidades privadas de serviço social 
vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante e em 
articulação com a rede pública de ensino; 
 
Garantir a educação em tempo integral para pessoas com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou  superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 17 
(dezessete) anos, assegurando atendimento educacional 
especializado complementar e suplementar ofertado em salas de 
recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições 
especializadas; 
 
Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos 
na escola, direcionando a expansão da jornada para o efetivo 
trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas 
e culturais (BRASIL, MEC, 2014). 

  

 Como se vê por essas definições do Plano Nacional de Educação, há a 

proposta de cuidar dessa esfera de atuação em todos os pontos necessários à sua 

execução.  

 No percurso que expressa os movimentos e as relações entre as políticas 

públicas nacionais e internacionais, em maio de 2015 foi realizado o Fórum Mundial 

de Educação na cidade de Incheon, Coréia do Sul, liderado pela Organização das 

Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), em parceria com 

demais organismos internacionais como UNICEF, Banco Mundial,  UNFPA, UNDP, 

UN Women e UNHCR. O  Brasil integrou o conjunto de 160 países participantes, 

representados por membros dos governos, de organizações internacionais, públicas e 

privadas,  assim como representantes da sociedade civil, dos docentes e dos jovens. 
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 O objetivo do encontro estava pautado na ampla questão de "assegurar 

educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para todos" (INCHEON, 2015, p. 1). A Declaração de 

Incheon - Educação 2030 (UNESCO, 2015) passou a ser adotada pelos países 

participantes como  diretriz para uma nova visão de Educação até 2030. 

 Essa Declaração impulsionou a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável, com 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e 169 metas 

(UNESCO, 2015), aprovados pela Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro 

de 2015 e a partir do seguinte preâmbulo, conforme apresentado a seguir na íntegra: 

 
Esta Agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e 
para a prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz universal 
com mais liberdade. Reconhecemos que a erradicação da pobreza 
em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, 
é o maior desafio global e um requisito indispensável para o 
desenvolvimento sustentável (UNESCO, 2015, p. 1). 

 

 Com o compromisso de que "ninguém seja deixado para trás" (UNESCO, 

2015, p. 1), a visão manifestada no documento integra a dimensão do 

desenvolvimento das pessoas, do planeta, da prosperidade, da paz, e das parcerias. 

Em relação às pessoas, a declaração registra a determinação em "acabar com a 

pobreza e a fome, em todas as suas formas e dimensões, e garantir que todos os seres 

humanos possam realizar o seu potencial em dignidade e igualdade, em um ambiente 

saudável".  

 A visão projetada foi esclarecida em três itens, abaixo apresentados na 

íntegra: 
... Prevemos um mundo livre da pobreza, fome, doença e penúria, 
onde toda a vida pode prosperar. Prevemos um mundo livre do 
medo e da violência. Um mundo com alfabetização universal. Um 
mundo com o acesso equitativo e universal à educação de qualidade 
em todos os níveis, aos cuidados de saúde e proteção social, onde o 
bem-estar físico, mental e social estão assegurados. Um mundo em 
que reafirmamos os nossos compromissos relativos ao direito 
humano à agua potável e ao saneamento e onde há uma melhor 
higiene; e onde o alimento é suficiente, seguro, acessível e 
nutritivo. Um mundo onde habitats humanos são seguros, 
resilientes e sustentáveis, e onde existe acesso universal à energia 
acessível, confiável e sustentável.  

Prevemos um mundo de respeito universal dos direitos humanos e 
da dignidade humana, do Estado de Direito, da justiça, da igualdade 
e da não discriminação; do respeito pela raça, etnia e diversidade 
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cultural; e da igualdade de oportunidades que permita a plena 
realização do potencial humano e contribua para a prosperidade 
compartilhada. Um mundo que investe em suas crianças e em que 
cada criança cresce livre da violência e da exploração. Um mundo 
em que cada mulher e menina desfruta da plena igualdade de 
gênero e no qual todos os entraves jurídicos, sociais e econômicos 
para seu empoderamento foram removidos. Um mundo justo, 
equitativo, tolerante, aberto e socialmente inclusivo em que sejam 
atendidas as necessidades das pessoas mais vulneráveis.  

Prevemos um mundo em que cada país desfrute de um crescimento 
econômico sustentado, inclusivo e sustentável e de trabalho decente 
para todos. Um mundo em que os padrões de consumo e produção 
e o uso de todos os recursos naturais – do ar à terra; dos rios, lagos 
e aquíferos aos oceanos e mares – são sustentáveis. Um mundo em 
que a democracia, a boa governança e o Estado de Direito, bem 
como um ambiente propício em níveis nacional e internacional, são 
essenciais para o desenvolvimento sustentável, incluindo 
crescimento econômico inclusivo e sustentado, desenvolvimento 
social, proteção ambiental e erradicação da pobreza e da fome. Um 
mundo em que o desenvolvimento e a aplicação da tecnologia são 
sensíveis ao clima, respeitem a biodiversidade e são resilientes. Um 
mundo em que a humanidade viva em harmonia com a natureza e 
em que animais selvagens e outras espécies vivas estão protegidos 
(UNESCO, 2015, p. 4). 

 Em 2016, a UNESCO produziu um relatório intitulado Monitoramento Global 

da Educação, com dados e indicadores para subsidiar as políticas públicas em torno 

do quarto Objetivo do Desenvolvimento Sustentável-ODS4 (UNESCO, 2015) e com 

uma mensagem de urgência, já que o compromisso com a universalização do ensino 

básico de qualidade para todos, conforme previsto nos Objetivos do Milênio entre 

2000 e 2015, ainda não foi atingido por países com alto índice de pobreza e países em 

desenvolvimento. Além do sentido de urgência, o documento destaca a necessidade 

de vontade política, traduzida por políticas públicas, inovação e recursos adequados. 

Por fim, o documento sustenta a necessidade de uma mudança na visão que se projeta 

para a educação e seu papel para promover o bem-estar das pessoas e o 

desenvolvimento global (UNESCO, 2016, p. 1).  

 Durante a realização deste estudo, em 20 de dezembro de 2017  foi 

homologada a nova Base Nacional Curricular Comum (BNCC) para a Educação 

Básica. É pautada nos princípios de educação integral e no desenvolvimento de 

competências, que integram e inter-relacionam conhecimentos, habilidades e atitudes. 

Segundo o texto introdutório, essa perspectiva visa a formação de pessoas capazes de: 
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No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico 
e cultural, comunicar- se, ser criativo, analítico-crítico, 
participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e 
responsável requer muito mais do que o acúmulo de informações. 
Requer o desenvolvimento de competências para aprender a 
aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, 
atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das 
culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter 
autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os 
dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com 
as diferenças e as diversidades (BRASIL, MEC, 2017, p. 14). 

 

 Vale destacar que o texto apresenta a perspectiva da educação integral 

independentemente da jornada escolar, conforme trecho destacado na íntegra a 

seguir: 

 
Independentemente da duração da jornada escolar,  o conceito de 
educação integral com o qual a BNCC está comprometida se refere 
à construção intencional de processos educativos que promovam 
aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades 
e os interesses dos estudantes e, também, com os desafios da 
sociedade contemporânea. Isso supõe considerar as diferentes 
infâncias e juventudes, as diversas culturas juvenis e seu potencial 
de criar novas formas de existir (BRASIL, MEC, 2017, p. 14). 

  

 Segundo o documento, a perspectiva da educação integral considera o 

"desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a 

não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas". 

(BRASIL, MEC, 2017, p. 14 ). Isso significa incorporar uma concepção e uma visão 

integral dos aprendizes, compreendido como "sujeitos de aprendizagem – e promover 

uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, 

nas suas singularidades e diversidades" (BRASIL, MEC, 2017, p. 14 ). 

 A escola pública em tempo integral não é fenômeno novo no país, se 

aludirmos a propostas outrora implantadas, apesar de não sustentadas ao longo do 

tempo, como a experiência de Anísio Teixeira a partir do Centro de Educação 

Primária na Bahia e dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), por 

iniciativa de Darcy Ribeiro no Estado do Rio de Janeiro na década de 1980. 

 O mesmo pode ser dito a respeito do termo educação integral,  evidenciado  

no Manifesto dos Pioneiros em Educação em 1932. O documento, assinado por 

intelectuais e educadores que pensavam e traziam os ideais da escola republicana na 

época, como Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Anísio Teixeira e outros que 
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assinam o Manifesto, já apresentava o termo educação integral e a responsabilidade 

do Estado em garantir "o direito de cada indivíduo à sua educação integral" 

(MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO, 1932, p. 192). 

 No entanto, se pelo aspecto normativo a perspectiva da escola em tempo 

integral tem sido contemplada e respaldada pela legislação, há evidências de ausência 

ou descontinuidade de políticas públicas que a sustentem de forma a garantir a 

relação pretendida entre o aumento da jornada escolar e a boa qualidade da educação 

oferecida nas escolas públicas brasileiras.  

 "Escola de tempo integral: uma ideia forte, uma experiência frágil" 

(CAVALIERE, 2002, p. 93)" parece ser um enunciado a ser analisado com atenção. 

 

1.3 Os conceitos 

     

             Este item aborda os conceitos que embasaram a pesquisa, considerando como 

ponto de partida a concepção de educação integral, as produções mais recentes sobre 

o repensar da organização e gestão escolar no contexto das escolas de tempo integral.       

            Na sequência, estão apresentados os referenciais teóricos relacionados à 

relação entre ideologia e currículo, a concepção do currículo como construção social 

e o "conhecimento poderoso", sob os quais foram traçadas as hipóteses e realizadas as 

análises desta pesquisa.  

             A parte final é dedicada ao conceito de avaliação iluminativa, que 

fundamentou a metodologia e os procedimentos utilizados na pesquisa. 

 

1.3.1 A concepção de educação integral em perspectiva histórica 

 

 Conforme já indicado, Escola de Tempo Integral não é o mesmo que 

Educação Integral, mesmo sendo este o objetivo pretendido. 

 Em geral e atualmente, conforme comprovam as metas do Plano Nacional de 

Educação (BRASIL, MEC, 2014), a perspectiva das Escolas de Tempo Integral está 

atrelada à ampliação da jornada escolar diária em favor da melhoria da qualidade 

educacional e prioritariamente destinada às crianças e jovens em situações de mais 

vulnerabilidade. No entanto, o estudo sobre as Escolas de Tempo Integral requer uma 

compreensão mais apurada a respeito das distintas concepções sobre Educação 

Integral que têm fundamentado as propostas para a ampliação da jornada escolar no 
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Brasil, integrando-as à perspectiva histórica que as tem influenciado. É o que esse 

tópico propõe na sequência. 

 No século XVIII, a Revolução Francesa (1789-1899) inaugurou um processo 

de lutas da massa assalariada para que o Estado garantisse mais oportunidades de 

acesso e à educação pública de qualidade para seus filhos. Segundo Gallo (2002), o 

conceito de uma educação integral surgiu "no contexto dessa emancipação humana 

do jugo de todas as imposições, seja a da natureza, sejam daquelas decorrentes da 

dominação do homem pelo homem” (GALLO, 2002, p. 13). 

 No conjunto das manifestações que passaram a fazer parte dos movimentos 

sociais e políticos conhecidos como "de esquerda", foram se destacando a crítica à 

educação burguesa e proposições alternativas para a educação, como o surgimento 

das propostas educacionais do movimento anarquista, em paralelo ao movimento 

socialista mobilizado pela Revolução Francesa. 

 Para os anarquistas, o projeto educacional pautava-se na "ideia de que o 

proletário deve conquistar ele próprio sua liberdade, com o princípio proudhoniano 

de que a emancipação dos trabalhadores só pode ser obra deles mesmos" (GALLO, 

2002, p. 14). O conceito de liberdade trabalhado pelo autor é fundamentado nas 

ideias de Proudhon, filósofo francês do século XIX. 

 

Os anarquistas vão trabalhar com um conceito diferente de 
liberdade, que procura superar esse paradoxo do liberalismo. 
Segundo Pierre-Jospeh Proudhon, filósofo francês do século XIX, a 
liberdade é resultante de uma oposição de forças, uma de 
afirmação, a necessidade e outra de negação, a espontaneidade. 
Quanto mais simples um ser vivo, mais ele é regido pela 
necessidade; quanto mais complexo, mais ele é influenciado pela 
força da espontaneidade. Essa força da espontaneidade, ainda 
segundo Proudhon, atinge seu grau máximo no ser humano, 
justamente sob o nome de liberdade. Mas o homem não é pura 
espontaneidade, e sim, o resultado de uma composição de forças da 
natureza, só podendo ser livre por causa da síntese dessa 
pluralidade de forças.... E quanto mais o homem associa-se a outros 
homens, no convívio social, maior a multiplicidade de forças 
envolvidas e mais poderosa e resultante, o que ele chama de 
"liberdade do ser social" (GALLO, 2002,  p. 15).  

 
 
 Gallo (2002) esclarece que Proudhon desenvolve uma "dialética pluralista" e 

afirma a existência de dois tipos de liberdade, a simples e a liberdade composta. A 

liberdade simples seria aquela experimentada pelos bárbaros ou por aqueles que, 
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mesmo vivendo em sociedade, "não são conscientes deste seu estado, achando que 

eles próprios bastam-se a si mesmos" (GALLO, 2002, p. 15). A verdadeira liberdade 

é a liberdade social, vivida em sociedade e que "pressupõe, para sua existência, a 

convergência de várias outras liberdades, que se complementam, resultando numa 

liberdade maior para toda a sociedade" (GALLO, 2002,  p. 15). 

 Ao citar a concepção anarquista para a educação, segundo o conceito de 

liberdade de Proudhon, Gallo (2002) esclarece que "uma sociedade socialista 

libertária – anarquista – seria então a realização do homem completo, livre e senhor 

de suas habilidades." (GALLO, 2002, p. 16). 

 Gallo aprofunda a contextualização apresentando a concepção do anarquista 

russo e discípulo de Proudhon, Mikhail Bakunin, para quem "a liberdade, além de ser 

um produto social, é também um produto coletivo" (GALLO, 2002, p. 16). Tal 

concepção é relevante para que se compreenda a educação em seu "papel de 

desalienação", conforme apresentado por Gallo no parágrafo a seguir. 

 
Na concepção anarquista de Bakunin a educação e a instrução são 
de fundamental importância para a conquista da liberdade, pois é 
através da educação - seja aquela institucional, realizada nas 
escolas, seja aquela informal, realizada pela família e pela 
sociedade como um todo - que as pessoas entram em contato com 
toda a cultura já produzida pela humanidade desde seus primórdios. 
Ele já percebe que a educação pode assumir um importante papel 
de desalienação e ser de grande importância na luta pela liberdade. 
E...o conceito de liberdade representa um apelo central nos projetos 
pedagógicos libertários" (GALLO, 2002,  p. 16). 

 
 Segundo Gallo (2002), os teóricos anarquistas como Proudhon, Bakunin, 

Kropotkin e Malatesta pautavam-se na crítica ao sistema burguês de ensino ou em 

novas proposições, novas bases e objetivos para a educação libertária, como Ribin e 

Ferrer i Guàrdia. 

 Paul Robin, pedagogo francês e militante do movimento operário, foi o 

primeiro a organizar e estruturar uma prática pedagógica pautada na concepção de 

educação integral. A pauta da educação integral foi tema de uma moção aprovada por 

unanimidade no Congresso da Associação Internacional dos Trabalhadores de 1868, 

em Bruxelas, na Bélgica.  

 De acordo com tal proposição, a educação integral é compreendida por um 

conjunto de princípios que a fundamentam. Primeiramente, "a educação integral é um 
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processo de formação humana"... "deve ser também permanente, uma vez que o ser 

humano é um ser em constante mutação e construção" (GALLO, 2002, p. 32). 

 "O processo educativo deve contribuir para uma superação da alienação; isto 

é, o conhecimento é fundamental para que o indivíduo se conscientize de si mesmo e 

de tudo à sua volta, sendo capaz de perceber as inter-relações." (GALLO, 2002, p. 

32).  E, segundo apresentado por Gallo (2002, p. 33), o princípio básico da educação 

integral é o de que a individualidade e a coletividade devem ser instâncias 

plenamente articuladas.  

 A realização prática da educação integral, à luz dos princípios indicados, seria  

articulada por meio de três instâncias: a educação intelectual, a educação física e a 

educação moral.  

 Logo após a implantação do regime republicano no Brasil, os governantes 

investiram na organização de um sistema de ensino modelar, o que pode ser 

confirmado com o Decreto no. 951, de 1890, que em seu artigo segundo estabeleceu a 

instrução primária, livre, gratuita e leiga para o primeiro e segundo graus, para alunos 

de  sete a 15 anos de idade.  

 O termo ensino integral já aparecia em relação à oferta do Ginásio Nacional, 

dedicado ao "ensino secundário integral" (BRASIL, 1890, Art. 25). Segundo o Artigo 

26 da mesma lei, "o curso integral de estudos do Gymnasio Nacional será de sete 

anos...". O curso integral, conforme indicado nessa reforma, destacava o conjunto 

diversificado de disciplinas que deveriam compor a organização do curso em cada 

ano.  

 Os governantes do Estado de São Paulo também investiram em um sistema 

modelar de ensino com a reforma Caetano de Campos, que entrou em vigor com a lei 

no. 88, de 1890. Como parte de uma estratégia republicana, o investimento foi feito 

no sentido de garantir a hegemonia desse Estado na Federação e de "produzir a 

uniformização necessária à institucionalização do sistema de ensino que a propagação 

do modelo pretendia assegurar" ( CARVALHO, 2015, p. 225).  

 
"...o Grupo Escolar é a instituição que condensa a modernidade 
pedagógica pretendida e o "método intuitivo" a peça central da 
institucionalização do sistema de educação pública modelar. De sua 
conjunção, resulta o modelo paulista que será exportado para outros 
estados da federação. Ensino seriado, classes homogêneas e 
reunidas em um mesmo prédio, sob uma única direção, métodos 
pedagógicos modernos dados a ver na Escola Modelo anexa à 
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Escola Normal e monumentalidade dos edifícios em que a 
Instrução pública se faz signo do Progresso -- essa era a fórmula do 
sucesso republicano em São Paulo. (CARVALHO, 2015, p. 
226).  

 
 

 No início da década de 1920 esse modelo entrou em crise. Segundo Carvalho 

(2015), "o intento de expandir a escola, ‘"nacionalizando as populações operárias 

rebeldes à ordem republicana instaurada, exibirá os limites do modelo paulista"’ 

(CARVALHO, 2015, p. 227).  

 Nesse contexto, é possível relacionar a vinda dos imigrantes europeus ao 

Brasil, já com referências dos movimentos socialista e anarquista da Europa. A autora 

afirma que, sob a "nova lógica em que a alfabetização aparece como ‘"a questão 

nacional por excelência"’, o imigrante de quem os republicanos históricos haviam 

esperado o aprimoramento da raça brasileira passa a ser visto como ameaça ao caráter 

nacional" (CARVALHO, 2015, p. 227).  

 Portanto, a erradicação do analfabetismo era central para que o Brasil 

mantivesse "o cetro de seus destinos, desenvolvendo a cultura de seus filhos ou seria 

dentro de algumas gerações absorvido pelo estrangeiro que para ele aflui" 

(CARVALHO, 2015, p. 227).  

 Com o processo de industrialização e de urbanização nos grandes centros na 

década de 1920, surgiu o movimento de "entusiasmo pela educação", fundamentado 

em ajustar a formação humana às novas condições de vida e  novos valores. Ou seja, 

promover a reforma da escola envolveria uma mudança de mentalidade, relacionando 

a modernização da escola à modernização social, política e econômica.  

 
Operava-se, assim, um deslocamento na equação "difusão do 
alfabeto = consolidação da República". A "instrução pura e 
simples" passa a ser vista como "uma arma" que era, "como toda 
arma, perigosa". Coloca-la  nas mãos da população era estratégia a 
requerer medidas que habilitassem a "manejá-la benfazejamente 
para si e para os outros". Só esse cuidado poderia garantir que o 
manejo do alfabeto funcionasse como dispositivo de manutenção da 
ordem "sem necessidade do emprego da força e de medidas 
restritivas ou supressivas da liberdade" (CARVALHO, 2015, p. 
237).  

 
 
 Na década de 1920, portanto, ocorreram várias reformas em diferentes 

Estados, o que demandava lógicas distintas ao se confrontar contextos sociais, 
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econômicos, políticos tão distintos como, por exemplo, os da Bahia, Ceará, Minas 

Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. 

 Na década de 1920, educadores, pensadores e articuladores do movimento de 

transformação da educação - como Anísio Spínola Teixeira, Fernando de Azevedo, 

Afrânio Peixoto, A. de Sampaio Dória, M. Bergstrom Lourenço Filho - liderando 

discussões e reformas estaduais, destacaram-se e influenciaram o movimento 

escolanovista no Brasil.   

 Escola Nova foi um movimento de renovação educacional, liderado por 

intelectuais  e educadores que assinaram o Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova, em 1932, com forte crítica ao então sistema de organização da "escola 

tradicional", que não estaria conectada às necessidades da vida contemporânea e às 

necessidades do país que se modernizava e que seguia rumo ao "progresso". Assim se 

criou um ideário, consolidado no documento que manifestava a intenção de promover 

a grande reforma educacional no país, com formulação das bases e diretrizes para a 

Escola Nova, sob a influência das transformações econômicas, políticas e sociais 

fortemente vinculadas aos ideais democráticos aplicados à renovação educacional 

pretendida.  

 No documento "O Manifesto dos Pioneiros" (TEIXEIRA, 1932), o contexto 

social, político e histórico contextualizava a necessidade de uma grande reforma 

educacional compatível com o ritmo acelerado de mudanças previstas pelos liberais 

da época. 

 O movimento fazia um contraponto à escola tradicional e seus fundamentos,  

uma vez que o progresso, atrelado à urbanização, aos avanços da indústria e da 

ciência, alicerçava a "transformação material do mundo" e implicava uma nova 

ordem social e moral. Como consequência, a escola, que deveria estar a serviço da 

concepção de mundo da sociedade na qual se insere, deveria estruturar-se em novas 

bases, pois as referidas mudanças e suas implicações modificavam a comunidade, os 

hábitos das pessoas, a visão de mundo e, portanto, as demandas para a formação das 

crianças dentro de uma nova perspectiva da escola e de sua função social.  

 Sob essa perspectiva, a Escola Nova precisava formar o ser humano crítico, 

apto  a resolver problemas com autonomia, num contexto social que anunciava um 

futuro dinâmico e imprevisível, pautada em nova concepção e novas "leis" de 

aprendizagem, a partir das contribuições da psicologia, da nova forma de conceber a 

criança, seus processos de aprendizagem e sob forte influência das teorias do 
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educador norte americano John Dewey. Tais concepções implicariam uma escola 

orientada a experiências e projetos, contando com a participação ativa dos alunos, 

chamados a aprender a partir da conexão das experiências com seus interesses. 

Segundo o movimento, caberia ao Estado garantir a educação para todos entre  sete e 

15 anos, sem distinção ou privilégios de classes sociais, obrigatória e, portanto, 

gratuita. Alicerçada sobre os princípios de liberdade e democracia, nos saberes 

científicos e na função social da escola,  o movimento propunha a escola leiga, em 

formato de coeducação e com forte interação e diálogo com as famílias e a 

comunidade.  Para o escolanovismo, a educação é o instrumento mais eficaz para o 

desenvolvimento de uma sociedade verdadeiramente democrática, o "músculo central 

da estrutura política e social da nação". 

 
...se der um balanço ao estado atual da educação pública, no Brasil, 
se verificará que, dissociadas sempre as reformas econômicas e 
educacionais, que era indispensável entrelaçar e encadear, 
dirigindo-as no mesmo sentido, todos os nossos esforços, sem 
unidade de plano e sem espírito de continuidade, não lograram 
ainda criar um sistema de organização escolar, à altura das 
necessidades modernas e das necessidades do país 
(MANIFESTO, 1932, p. 188). 

  

 Segundo expresso no Manifesto, a perspectiva da educação integral foi 

idealizada a partir de uma visão de mundo e de uma concepção de vida, 

compreendendo a educação como parte de um compromisso da Escola Nova com o 

desenvolvimento de "caráter biológico", "reconhecendo a todo o indivíduo o direito a 

ser educado até onde o permitam as suas aptidões naturais, independente de razões de 

ordem econômica e social" (MANIFESTO, 1932, p. 191). 

 A finalidade da educação como proposta para unificação nacional estava, 

portanto, atrelada a uma visão de uma escola para todos e que, por meio de 

oportunidades iguais de educação para todos os grupos sociais, deveria obedecer à 

lógica da "hierarquia democrática" pela "hierarquia das capacidades".   

 O objetivo da educação pretendida era promover o desenvolvimento integral 

do ser humano, inserido numa concepção de mundo relacionada a princípios liberais, 

conectados aos interesses e à liberdade individual. "Vinculando a escola com o meio 

social, tem o seu ideal condicionado pela vida social atual, mas profundamente 

humano, de solidariedade, de serviço social e cooperação  (MANIFESTO DOS 

PIONEIROS, p. 191). Portanto, a educação "tem, por objeto, organizar e desenvolver 
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os meios de ação durável com o fim de ‘"dirigir o desenvolvimento natural e integral 

do ser humano em cada uma das etapas de seu crescimento"’, de acordo com uma 

certa concepção do mundo." 

 Para o movimento escolanovista, a educação estava associada à vida e a 

reformulação da escola viria por meio da valorização da atividade ou da experiência 

no contexto escolar. 
... deve levar à formação da personalidade integral do aluno e ao 
desenvolvimento de sua faculdade produtora e de seu poder criador, 
pela aplicação, na escola, para a aquisição ativa de conhecimentos, 
dos mesmos métodos (observação, pesquisa, e experiência), que 
segue o espírito maduro, nas investigações científicas 
(MANIFESTO DOS PIONEIROS, 1932, p. 198). 

 

 O documento registra o direito de cada indivíduo à educação integral e o 

dever do Estado em garanti-lo. A escola pública deveria tornar-se acessível para 

todos, única e laica. O termo educação integral já aparece expressamente, integrando 

os fins da educação.  

 
Assentado o princípio do direito biológico de cada indivíduo à sua 
educação integral, cabe evidentemente ao Estado a organização dos 
meios de o tornar efetivo, por um plano geral de educação, de 
estrutura orgânica, que torne a escola acessível, em todos os seus 
graus, aos cidadãos a quem a estrutura social do país mantém em 
condições de inferioridade econômica para obter o máximo de 
desenvolvimento de acordo com as suas aptidões vitais 
(MANIFESTO DOS PIONEIROS, 1932, p. 193). 

 

 Conforme indicado, o termo educação integral já havia sido utilizado por Paul 

Robin para se referir à concepção de formação humana como um processo 

permanente e de superação da alienação, concebendo a educação na dimensão 

intelectual, física e moral. No entanto, foi em 1947, com o projeto de reforma do 

ensino francês conhecido como Plano Langevin-Wallon, que uma estruturação 

completa para a realização de uma educação integral foi apresentada, reconhecendo 

"o direito de nossos jovens a um desenvolvimento completo" (LANGEVIN-

WALLON, 1947) e a máxima de que a educação deveria estar à altura de seu tempo, 

adequando-se à situação econômica e social da época. "Uma pedagogia nova, 

fundada sobre as ciências da educação, deveria inspirar e renovar suas práticas" 

(MERANI, 1969, p. 157).  

 Fundamentado nos princípios da justiça, no direito de todos a uma educação 
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completa, na orientação escolar e na orientação para o trabalho, indicava uma 

articulação entre formação geral e específica dos jovens, o que foi detalhado no Plano 

de Reforma de acordo com os diferentes níveis de ensino ou ciclos  

 Segundo o Plano Langevin-Wallon, os princípios gerais aplicados à estrutura 

e organização do ensino com os objetivos de assegurar o melhor desenvolvimento de 

cada aluno de acordo com suas aptidões; prepará-lo para as atividades profissionais 

mais acessíveis e para aquelas que melhor poderiam servir à coletividade; e elevar ao 

máximo o nível cultural da nação.  

 
La escuela -- dice Paul Langevin -- es una verdadera empresa de 
cultura de la que el individuo sólo se aprovecha plenamente si es 
llevado y apoyado por el medio escolar. La escuela hace realizar al 
niño el aprendizaje de la vida social y, particularmente, de la vida 
democrática...Así se desprende la noción de grupo escolar con 
estructura democrática, em la cual el niño participa como futuro 
ciudadano y donde puede formarse en él, no por los cursos e 
discursos, sino por la vida y la experiência, las virtudes cívicas 
fundamentales: sentido de la responsabilidad, disciplina consentida, 
sacrificio por el interés general, actividades concertadas y en las 
que se emplearán las diversas experiencias de "autogobierno" en na 
vida escolar (MERANI, 1969, p. 187). 

  

 Partindo de uma perspectiva de formação que visava a integralidade do 

desenvolvimento do ser humano, o Plano de Reforma Langevin-Wallon descrevia a 

escola como um centro de difusão de cultura.  

 Na cronologia dos Movimentos e dos Planos de Reforma citados até aqui, é 

interessante perceber o alinhamento entre algumas concepções, especialmente 

àquelas atreladas ao Movimento pela Escola Nova no início do século XX.  

 Seguindo em perspectiva histórica, algumas experiências de escolas públicas 

em tempo integral se consolidaram no Brasil. A primeira delas ocorreu por iniciativa 

de Anísio Teixeira, com o Centro Educacional Carneiro Ribeiro fundado em 1950 em 

bairro pobre da periferia de Salvador, de modo a inscrever-se como "ensaio de 

solução" (TEIXEIRA, 1962. p. 1) do problema da escola primária para todos no 

contexto da sociedade moderna.  

 Nessa proposta, a jornada escolar era de 7h30 horas às 16h40 horas, com o dia 

dividido em dois períodos, um dedicado à instrução em classe e outro para trabalhos, 

educação física, atividades sociais e artísticas.   

 O projeto arquitetônico foi pensado de modo a otimizar as instalações de 
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acordo com o projeto pedagógico, remetendo a uma referência de "uma universidade 

infantil" (TEIXEIRA, 1962, p. 1). 

 A educação era compreendida no sentido de "oferecer à criança um retrato da 

vida em sociedade, com as suas atividades diversificadas e o seu ritmo de 

"preparação" e "execução", dando-lhe as experiências de estudo e de ação 

responsáveis". Conforme declarado por Teixeira (1962), a organização da escola-

classe traz o sentido preparatório da escola; a escola-parque, o sentido de "atividade 

completa... não só de estudo mas de leitura e de fruição dos bens do espírito" 

(TEIXEIRA, 1962, p. 2). 

 
Deste modo, praticará na comunidade escolar tudo que na 
comunidade adulta de amanhã terá de ser: o estudioso, o operário, o 
artista, o sportsman, o cidadão, enfim, útil, inteligente, responsável 
e feliz. Tal escola não é suplemento à vida que já leva a criança, 
mas a experiência da vida que vai levar a criança em uma sociedade 
em acelerado processo de mudança. (TEIXEIRA, 1962, p. 2). 

 

 A partir da experiência das Escolas-Parque em Salvador, o projeto foi também 

implementado no Distrito Federal na década de 1960, coincidindo com a inauguração 

da cidade de Brasília e pautado na proposta de Anísio Teixeira.  

  O projeto de Anísio Teixeira inspirou outros projetos, como os "Ginásios 

Vocacionais" implantados no Estado de São Paulo na década de 1960 e os Centros 

Integrados de Educação Pública (CIEPs) no Rio de Janeiro na década de 1980 e 1990. 

 Como Secretário da Cultura do Estado do Rio de Janeiro, na década de 1980, 

Darcy Ribeiro assentou as bases para o Programa Especial de Educação, assumindo a 

responsabilidade de implantar 500 CIEPs, escolas de horário integral para crianças e 

adolescentes, com forte inspiração na proposta de Anísio Teixeira. Seu ponto de 

contato com este educador estava em não se conformar com a tradição seletiva e 

elitista do sistema educacional brasileiro, assim como pretender um projeto de 

educação que buscasse o desenvolvimento de uma política educacional mais 

democrática, justa e humanizadora. 

 Denominada "escola integral em tempo integral", segundo análise histórica 

trazida por Maurício (2002), na proposta dos CIEPs, "a educação integral prevê a 

socialização, a instrução escolar e a formação cultural, vista como parte essencial do 

processo de aprendizagem". A escola é vista como um "espaço social privilegiado 

para a formação do cidadão" (MAURÍCIO, 2002, p. 115). 
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 Em 1980 destacou-se a experiência dos Centros Educacionais Unificados 

(CEUs) na cidade de São Paulo. Segundo o texto de referência para o debate nacional 

sobre educação integral, apesar de não ter pretendido o tempo integral, o projeto dos 

CEUs tem sua importância reconhecida pela "perspectiva de que os centros se 

constituíssem em experiências de convivência comunitária" (BRASIL, MEC, 2009, 

p. 16). Isso foi possível pela articulação dos atendimentos de creche, educação 

infantil e fundamental, e pelo desenvolvimento de atividades educacionais, 

recreativas e culturais no mesmo espaço físico.  

 Assim como previsto pela Constituição Federal (1988),  a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Brasileira (BRASIL, 1996) pauta-se na finalidade de promover "o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho", ampliando e reorganizando os princípios da educação, 

conforme apresentado nas políticas educacionais. 

 O tempo de permanência na escola, conforme prevê o conjunto de artigos da  

LDB (BRASIL, 1996), deve ser gradativamente ampliado no Ensino Fundamental, 

incluindo "pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo 

progressivamente ampliado o período de permanência na escola" (BRASIL, 1996, 

Art. 34). O mesmo artigo, em seu segundo parágrafo, acrescenta que "o ensino 

fundamental será́ ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos 

sistemas de ensino" (BRASIL, 1996, Art. 34). Ou seja, a boa qualidade da educação 

fica relacionada à ampliação da jornada escolar.  

 Em 2007, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, estabeleceu 

uma estratégia de fomento às escolas de tempo integral no Brasil por meio da Portaria 

Interministerial no. 17/2007, que estabeleceu o Programa Mais Educação, 

regulamentado posteriormente pelo Decreto No. 7.083, de 27 de Janeiro de 2010.  

 No texto que o justifica, estabelece a finalidade do programa em "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, MEC, 2010).  

 Segundo o texto de referência para o debate nacional sobre Educação Integral, 

"educação integral se caracteriza pela ideia de uma formação ‘“mais completa 

possível”’ para o ser humano" (BRASIL, MEC, 2009, p. 16). No entanto, o texto 

demonstra a falta de consenso sobre o que significa "formação completa" e sobre o 

que a fundamenta, em termos de pressupostos e metodologias.  
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 No contexto social, cultural, político e econômico emerge o desafio educação-

proteção associado à "Educação Integral em Tempo Integral". Segundo o texto do 

debate nacional, "ampliam-se as possibilidades de atendimento, cabendo à escola 

assumir uma abrangência que, para uns, a desfigura e, para outros, a consolida como 

um espaço realmente democrático" (BRASIL, MEC, 2009, p. 17). 

 Independentemente de opiniões, é certo afirmar que a escola pública em 

tempo integral, especialmente destinada a crianças e jovens em situação de maior 

vulnerabilidade "passa a incorporar um conjunto de responsabilidades que não eram 

vistas como tipicamente escolares, mas que, se não estiverem garantidas, podem 

inviabilizar o trabalho pedagógico" (BRASIL, MEC, 2009, p. 17).  

 No contexto das políticas públicas, vale registrar a importância da integração 

entre diferentes setores da sociedade e nas políticas articuladas, uma vez que a 

formulação de uma proposta de Educação Integral traz, em si, a necessária 

conjugação e articulação entre a educação e proteção social, saúde, esporte, cultura, 

inclusão digital e o desenvolvimento social. 

 Para o governo, o convite ao debate sobre a Educação Integral representava o 

convite para a criação de estratégias que permitissem às crianças e jovens o acesso a 

múltiplas linguagens, incluindo a prática de leitura, a crítica  e à produção de 

comunicação como recurso para a participação na vida em sociedade, para o 

exercício da democracia.  

 
O presente debate está implicado no exame acerca do papel e da 
função social que a escola pode desempenhar na vida, conforme os 
educadores brasileiros aprenderam a reconhecer, revisitando a 
história de longo prazo da educação, de modo particular,??? na 
leitura do Manifesto dos Pioneiros. Os signatários desse documento 
anteciparam que, ao longo dos anos, tanto a escola quanto as 
demais instituições sociais, a seu modo, assumiriam papéis focais – 
e, hoje reconhecemos, às vezes paralelos, nos processos educativos 
– sem a preocupação de desenvolver um projeto comum, onde cada 
uma consiga dialogar, compartilhar responsabilidades, inter-
relacionar-se e transformar-se no encontro com o outro. Para 
desenvolver esse projeto comum, a escola e demais instituições 
sociais podem ser orientadas a se constituir como uma 
“comunidade de aprendizagem” (BRASIL, MEC, 2009, p. 30). 

 

 O texto de referência anuncia a importância de não se oferecer "mais do 

mesmo" e sobre a importância de se considerar que o aumento do tempo escolar não 

pretende resolver as dificuldades de aprendizagem, uma vez que nem sempre um 
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processo de hiperescolarização tem garantido o aumento no desempenho dos alunos 

nas avaliações padronizadas. 

 O tempo integral ou a ampliação da jornada escolar, na perspectiva da 

Educação Integral, deve auxiliar as escolas a repensar a própria organização do 

currículo, voltando-se para conceber as aprendizagens esperadas como um corpo de 

"práticas e significados multirreferenciados, inter-relacionais e contextualizados, nos 

quais a ação educativa tenha como meta tentar compreender e modificar situações 

concretas do mundo" (BRASIL, MEC, p. 36). 

 
Assim, faz-se necessária uma nova organização do currículo 
escolar, em que se priorize muito mais a flexibilização do que a 
rigidez ou a compartimentalização, o que não significa tornar o 
currículo frágil e descomprometido com a aprendizagem do 
conjunto de conhecimentos que estruturam os saberes escolares. É 
somente a partir do projeto político-pedagógico, construído 
coletivamente, que a escola pode orientar e articular as ações e 
atividades propostas na perspectiva da consecução da Educação 
Integral, baseada em princípios legais e valores sociais, 
referenciados nos dessa os concretos da comunidade onde está 
inserida a escola (BRASIL, MEC, p. 36). 
 

 O Plano Nacional de Educação (BRASIL, MEC, 2014) reconhece os desafios 

traçados para o decênio 2015-2025 no que se refere às desigualdades sociais, às 

desigualdades no acesso e na permanência na escola,  e incorpora os princípios de 

reconhecimento dos direitos humanos, da sustentabilidade socioambiental, da 

valorização da diversidade e da inclusão e na importância de se valorizar os docentes, 

responsáveis pela educação de milhares de pessoas. 

 As Novas Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, MEC, 2013) 

estabelecem que a "a educação deve proporcionar o desenvolvimento humano na sua 

plenitude, em condições de liberdade e dignidade, respeitando e valorizando as 

diferenças" (BRASIL, MEC, 2013, p. 4). 

 O mesmo documento debate sobre a necessidade de se problematizar a 

organização escolar, uma vez que esta não tem conseguido atender às 

particularidades dos indivíduos que a integram.  

 

Compreender e realizar a educação, entendida como um direito 
individual humano e coletivo, implica considerar o seu poder de 
habilitar para o exercício de outros direitos, isto é, para 
potencializar o ser humano como cidadão pleno, de tal modo que 
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este se torne apto para viver e conviver em determinado ambiente, 
em sua dimensão planetária. A educação é, pois, processo e prática 
que se concretizam nas relações sociais que transcendem o espaço e 
o tempo escolares, tendo em vista os diferentes sujeitos que a de- 
mandam. Educação consiste, portanto, no processo de socialização 
da cultura da vida, no qual se constroem, se mantêm e se 
transformam saberes, conhecimentos e valores (BRASIL, MEC, 
2013, p. 16). 

 

 Por fim, a Nova Base Comum Curricular para a Educação Básica (BRASIL, 

MEC, 2017), informa que o documento está "orientado pelos princípios éticos, 

políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva” (BRASIL, MEC, 2017, p. 6). Em suas 

páginas iniciais, o documento "expressa o compromisso do Estado Brasileiro com a 

promoção de uma educação integral" (BRASIL, MEC, 2017, p. 6). 

 
 A BNCC expressa o compromisso do Estado Brasileiro com a 

promoção de uma educação integral voltada ao acolhimento, 
reconhecimento e desenvolvimento pleno de todos os estudantes, 
com respeito às diferenças e enfrentamento à discriminação e ao 
preconceito. Assim, para cada uma das redes de ensino e das 
instituições escolares, este será um documento valioso tanto para 
adequar ou construir seus currículos como para reafirmar o 
compromisso de todos com a redução das desigualdades 
educacionais no Brasil e a promoção da equidade e da qualidade 
das aprendizagens dos estudantes brasileiros (BRASIL, MEC, 
2017, p. 6). 

 

 Os fundamentos pedagógicos da Nova Base concentram-se em dois pilares. O 

primeiro traz o foco no desenvolvimento de competências. E o segundo, o 

compromisso com a Educação Integral, remetendo-se ao Manifesto dos Pioneiros 

como primeira referência para o termo.  

 
Nesse contexto, a BNCC afirma, de maneira explícita, o seu 
compromisso com a educação integral.Reconhece, assim, que a 
Educação Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento 
humano global, o que implica compreender a complexidade e a não 
linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões 
reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) 
ou a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir uma visão plural, 
singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto 
– considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e promover 
uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e 
desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades. 
Além disso, a escola, como espaço de aprendizagem e de 
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democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva de 
não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e 
diversidades (BRASIL, MEC, 2017, p. 14). 
 

 O documento afirma que a concepção de educação integral adotada pelo 
governo, conforme explicitado, independe da jornada escolar.  

 O compromisso se refere à construção intencional de processos 
educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as 
necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes e, 
também, com os desafios da sociedade contemporânea. Isso supõe 
considerar as diferentes infâncias e juventudes, as diversas culturas 
juvenis e seu potencial de criar novas formas de existir (BRASIL, 
MEC, 2017, p. 14). 

 

 Em suma, até os dias atuais é possível perceber a forte influência do ideário 

do Manifesto dos Pioneiros como referência de Educação Integral no Brasil. E é certo 

que, ao se tratar a Educação Integral em Tempo Integral, é imperativo reconhecermos 

a importância de se discutir, segundo proposto por Cavaliere (2002), "uma nova 

identidade para a escola brasileira". 

 Segundo a mesma autora, há um enigma proposto às sociedades 

contemporâneas:  

como é possível que sociedades pretensamente baseadas na 
utilização intensiva de métodos racionais para todas as esferas da 
vida produzam homens despreparados para pensar e agir por si 
mesmos, homens despreparados para a vida pública? 
(CAVALIERE, 2002, p. 265). 

 
A solução apresentada, de que a racionalidade com respeito a fins, 
em que se baseia a ciência e a técnica, é uma racionalidade restrita 
a uma área da vida, exatamente a menos caracteristicamente 
humana, impõe a consideração de que será descolonizando aquela 
área especificamente humana, relacionada ao falar e ao agir 
comunicativo, que se poderá favorecer as tendências ao surgimento 
de uma vida social cada vez mais atenta aos riscos de retroceder à 
barbárie, exatamente e ironicamente pela via da hiper-
racionalização desumanizante? (CAVALIERE, 2002, p. 265). 

 

 No conjunto de premissas fundantes e de práticas ainda não consolidadas e 

que não são amparadas por uma "identidade auto-reconhecível" dessa escola que se 

pretende realizar, o que está em pauta é a necessidade de que as  
escolhas das experiências significativas estejam indissociavelmente 
relacionadas a mecanismos públicos e amplos de discussão para 
que a própria prática educativa "aprenda" com os processos que a 
geraram (CAVALIERE, 2002, p. 266). 
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 Como sugestões, Cavaliere propõe que a escola se organize como uma 

pequena comunidade, como um centro cultural e social, de modo a organizar a vida 

escolar em torno de cinco "sugestões provisórias": 

 

a) experiências diversificadas que envolvam aspectos cognitivos, 
morais, estéticos, políticos e práticos; b) permeabilidade aos 
fenômenos da vida pública que correm fora da escola; c) 
permeabilidade às injunções sócio-comunitárias locais e específicas 
que afetam a população infantil da escola; d) estruturas e regras 
definidas de maneira a envolver o conjunto da escola, ensejando 
um funcionamento democraticamente sustentado; e) recepção de 
cada indivíduo em suas múltiplas dimensões psicológicas e sociais 
(CAVALIERE, 2002, p. 266). 

  

 Após tantos anos com referências e textos de estímulo ao debate nacional 

sobre a educação integral, pode-se concordar com a afirmação de Cavaliere (2002) de 

que, das proposições por ela indicadas, nenhuma é  desconhecida da escola brasileira. 

Na verdade, estão presentes nas orientações legais e curriculares, conforme já 

apresentado. Porém, como analisa a autora, "tais orientações inovadoras, quando 

postas em prática no cotidiano escolar, ainda assumem, muitas vezes, feições de 

simulacro, pela estranheza que causam à própria comunidade escolar". Aí está a 

justificativa de Cavaliere (2002) para se pensar na identidade dessa escola, pois a 

"ausência de uma identidade auto-reconhecível da escola fundamental pública 

brasileira parece deixar esvair-se tudo o que a ela chega". 

 Ao observar uma das bases da concepção da educação integral como a 

predisposição em perceber e receber as crianças e jovens como indivíduos 

multidimensionais, a concepção de Cavaliere parece integrar a perspectiva de uma 

escola pública de tempo integral, capaz de "oferecer uma experiência que vá além das 

experiências individuais não-escolares, isto é, que conquiste a adesão das crianças 

pela percepção destas de que a vivência que ali tem é original, insubstituível e 

enriquecedora" (CAVALIERE, 2002, p. 262).  

 

1.3.2 Organização e gestão da escola de tempo integral 

 

 Nesse item é apresentada a produção atual, considerando as concepções de 

educação integral associadas às escolas de tempo integral e, por conseguinte, a 
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necessidade de se repensar a organização e gestão das escolas com novos elementos 

incorporados.  

 Entre o "embalo ideológico do discurso de prioridade à educação como 

solução de todos os problemas brasileiros" (BRANDÃO, 2009) e a real oportunidade 

e possibilidade que a escola de tempo integral (no contexto sócio, histórico, cultural 

brasileiro) pode representar, as pesquisas e sua disseminação são essenciais para 

nortear o percurso de novas experiências, para redefinir políticas públicas e para que 

seja revista a forma de organizar e gerir as escolas em tempo integral, com ênfase na 

melhoria da qualidade da educação. 

 
[...] Enfim, o tempo integral parece-me ser uma condição de 
cidadania escolar para crianças e jovens que são, até hoje, 
penalizados pela baixa qualidade do ensino que o sistema público 
lhes oferece, apesar de honrosas exceções. É preciso, no entanto, 
que não se perca o horizonte da especificidade da instituição 
escolar e que não se descuide da qualidade das instalações e 
equipamentos didático-pedagógicos que tornam o espaço  escolar 
um ambiente rico de possibilidades de aprendizagem, seja para os 
alunos, seja para os professores e as equipes administrativas 
(BRANDÃO, 2009, p. 106). 

 

 Conforme já mencionado, pretende-se relacionar a ampliação da jornada 

escolar com a melhoria da qualidade. Porém, conforme Demo (2007), "não estamos 

interessados em aumentar uma escola muito ruim. Queremos uma escola boa 

aumentada". Por conseguinte, a discussão sobre currículo torna-se fundamental no 

sentido de pensá-lo de modo comprometido com a aprendizagem dos alunos. Para o 

autor, "importa acima de tudo que se aprenda bem", de modo que "é sempre 

importante, pelo menos interessante, que os alunos dancem, cantem, façam teatro, 

pratiquem momentos culturais, exercitem capoeira, etc., mas desde que aprendam 

bem" e por isso, "a escola de tempo integral precisa estar apetrechada com 

instrumentações relevantes do processo de aprendizagem." (DEMO, 2007, p. 9). 

 
    Ideia importante é construir uma escola que aprende - olhe 
    para o passado e saiba superar os equívocos; olhe para frente 
    e saiba integrar pedagogicamente as inovações; olhe para os 
    lados e saiba corresponder aos alunos e suas famílias  
    (DEMO, 2007, p. 9). 
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 É importante considerar o conjunto de estudos e pesquisas realizados no 

sentido de mapear as experiências existentes e aprender por meio de seus legados. A 

questão da organização e gestão da escola pública de tempo integral parece ficar cada 

vez mais relevante quando se identifica que nos artigos e mapeamentos publicados há 

mais de  dez anos, já se indicavam condições para que se pudesse relacionar a 

ampliação da jornada escolar ao aumento da qualidade do ensino e da aprendizagem 

de crianças e jovens nas escolas de tempo integral. Demo (2007) indicou alguns 

fatores determinantes para se organizar a escola de tempo integral de modo a atender 

a premissa da melhora na qualidade da oferta educacional, como professores em 

tempo integral; com uma proposta curricular integral entendida de forma mais 

holística, mais completa, com foco na aprendizagem formal e política; a organização 

curricular, por sua vez, equilibrando aulas em um período e outras atividades 

didáticas em outro período. Acima de tudo, "cuidar dos professores é a estratégia 

mais promissora, tendo em vista que sua qualidade é a pedra de toque da qualidade da 

aprendizagem dos alunos" (Demo, 2007, p. 12).  

 As questões sociais, políticas e ideológicas hoje determinantes para indicar a 

escola de tempo integral - com especial atenção para atender às comunidades mais 

vulneráveis, - não deveria desviar a responsabilidade da escola na disseminação do 

conhecimento poderoso (YOUNG, 2007). "Embora seja importante para pais 

trabalhadores deixar os filhos o dia inteiro na escola, esta razão não é a maior delas, 

mas a oportunidade de educação de qualidade mais elevada" (DEMO, 2009, p. 3). 

 Para Brandão (2009), há um argumento central para justificar e validar a 

proposta da escola pública em tempo integral.  

 
Meu argumento, ao propor a escola de tempo integral como 
horizonte da melhoria da educação, centra-se no respeito à 
especificidade social dessa instituição - a de oferecer ao cidadão 
uma escolaridade de qualidade - o que significa acesso aos 
conhecimentos legitimados pelos currículos dos sistemas escolares. 
Essa legitimidade não me parece ser mera imposição das elites - 
como uma determinada visão da sociologia do currículo defende -, 
mas um desejo legítimo da população marginalizada pela má escola 
de ter acesso aos instrumentos culturais e sociais que lhes garantam 
a cidadania escolar (BRANDÃO, 2009, p. 105). 

 

 Assim sendo, para essa autora o tempo integral justifica-se para suprir o apoio 

pedagógico para o acompanhamento das atividades escolares das crianças das 
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camadas populares, com famílias em menor condição de oferecê-lo; para orientação e 

estratégias de estudo; para realizar atendimento diferenciado a crianças com 

habilidades ou necessidades específicas; desenvolver trabalhos em equipe, projetos 

coletivos e projetos interdisciplinares combinando diferentes áreas; desenvolver 

estratégias e habilidades de pesquisa, assim como atividades e práticas culturais e 

desportivas de qualidade e com recursos adequados. 

 Segundo Cavaliere (2006), a ampliação da jornada escolar relacionada à 

relação com a democratização social e emancipação estaria condicionada à 

compreensão dos tempos escolares em outras dimensões; da oferta curricular em 

outra organização, o que também se torna pertinente no escopo do estudo em questão.  

 

No caso brasileiro, o que poderia efetivamente colocar a ampliação 
do tempo escolar a serviço da emancipação seria a compreensão 
dessa ampliação como condição para a incorporação de uma nova 
lógica de organização do tempo: um tempo que propicie vivências 
multidimensionais, não comprimidas numa grade horária 
padronizada e  esterilizante. Dessa forma, certos tipos de 
experiências e saberes que normalmente não frequentam as escolas 
- mas que são fundamentais tanto aos processos individuais quanto 
coletivos de emancipação, ou seja, saberes e práticas normalmente 
presentes em contextos familiares ou privados - poderiam penetrar 
com sucesso nas escolas. Por exemplo, a leitura, a pesquisa, e a 
expressão escrita livres, a utilização da internet, a apreciação de 
obras de arte, filmes, música, a prática de esportes, enfim, um 
conjunto de atividades que não fazem parte do cotidiano das 
escolas públicas brasileiras (CAVALIERE, 2006, p. 95). 

 

 Pelas perspectivas apresentadas, pode-se dizer que caberá à equipe gestora das 

escolas em tempo integral, não somente a compreensão, mas uma diferente 

organização e gestão das distintas dimensões dos tempos, dos saberes, das práticas, 

das experiências e dos conhecimentos a serem vividos e veiculados. E caberá, acima 

de tudo, o alinhavo entre a organização e a gestão do currículo com os diferentes 

sujeitos que o realizam no cotidiano escolar. 

 Fica evidente, pelo mapeamento realizado e evidenciado no capítulo anterior, 

que o tema da Escola de Tempo Integral, além de não ser recente, possui uma série de 

contextos estudados, assim como dados e informações diversas, obtidos  por 

diferentes perspectivas. 

 Porém, assim como já indicado no mapeamento bibliográfico realizado, há 

pouca pesquisa diretamente relacionada à organização e gestão do currículo das 
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escolas de tempo integral. Aponta-se, sim, a presença de problemas e questões em 

relação a esse foco, mas soma-se a isso, o fato de as próprias pesquisas indicarem a 

necessidade de se investigar com mais profundidade as tensões e os desafios 

enfrentados no cotidiano das unidades escolares, para que melhor se compreenda as 

implicações das escolas em tempo integral no que se refere à gestão escolar. 

 No conjunto das pesquisas ainda não se percebe a relação da gestão do 

currículo da escola de tempo integral com a concepção de currículo como uma 

construção social e como veículo para disseminação do conhecimento de fato 

poderoso, com informações relevantes que sustentem essa perspectiva. Assim 

justifica-se o tema, circunscrito a questões de organização e gestão de currículo. Esse 

subtema  problematiza de que forma está sendo realizada a organização e gestão do 

currículo nas escolas em tempo integral, de modo a obter informações e verificar 

quais são as facetas de conhecimento presentes ou ausentes na oferta das atividades 

do contra-turno. 

 No mapeamento de estudos e pesquisas sobre Escola de Tempo Integral, fica 

evidenciado que existem diferentes desafios a serem articulados pela gestão escolar, 

assim como impactos para seu exercício.  A gestão é impactada porque a implantação 

da jornada ampliada em escolas de tempo parcial modifica a cultura da escola, traz 

novas demandas, novos elementos ao cotidiano escolar, novas formas de uso dos 

espaços, novas formas de relações sociais na escola, novos tempos, nova dinâmica de 

mobilidade e, principalmente, novas perspectivas sobre o currículo. Por conseguinte, 

há necessidade de organizá-lo de forma distinta e de repensar a gestão integrada de 

todos os elementos citados.  

 Este estudo está sendo realizado para analisar a organização e gestão do 

currículo em escolas públicas de tempo integral, por entender que o modo como o 

currículo é organizado e gerido pode trazer impactos às práticas pedagógicas e, 

consequentemente, incidir sobre as relações entre escola e igualdade social. Para 

evitar a naturalização do próprio termo, vale recorrer a Marin (2014) para esclarecer a 

premissa ao se referir à "organização da escola e suas relações com a organização do 

trabalho pedagógico" (MARIN, 2014, p. 67). 

 "O primeiro ponto que quero por em destaque diz respeito ao conceito de que 

falar de organização da escola é diferente de falar em organização do trabalho 

pedagógico" (MARIN, 2014, p.67). Ao citar Oliveira (2010), a autora esclarece que 

abordar a organização da escola implica verificar como o trabalho interno - realizado 



	 64	

pelos profissionais que atuam nas escolas - desenvolve suas respectivas e específicas 

funções. A autora afirma ainda que "a divisão do trabalho pelos agentes da escola 

segue, em primeiro lugar, algumas regulamentações representadas por uma divisão 

formal, legal, burocrática versus outras regras informais, as regras criadas pelas 

próprias escolas" (MARIN, 2014, p. 66). 

 Esse movimento de criação de regras informais na organização do trabalho 

interno realizado nas escolas, incide em processos classificatórios dentro da escola e 

na ordem, tão enraizada nas escolas e que, apesar de necessária e de fazer parte das 

exigências da própria vida em sociedade, consolida-se como rigidez, por exemplo, na 

forma de organizar os tempos e espaços,  nas formas de organização do 

conhecimento; nas formas de agrupar os alunos. Segundo a autora: 

 
Na desnaturalização, então, o que se percebe que a escola não faz? 
Ela não auxilia a maioria da população estudantil a adquirir o capital 
cultural a que tem direito e cuja transmissão é sua função precípua; 
ela não auxilia a adquirir e a manter o ethos necessário a isso, ou 
seja, valores que facilitem a aquisição e a propensão a essa aquisição, 
mas trabalha no sentido contrário, destruindo aquilo que o alunado 
traz" (MARIN, 2014, p. 80). 

 

 Portanto, no cerne das questões relacionadas à organização e à gestão do 

currículo,  emergem as contradições no interior das próprias escolas e que são 

favoráveis à manutenção das desigualdades sociais. Segundo Marin (2014), "não se 

trata de uma questão só morfológica, mas de perceber as sutilezas da morfologia no 

que tange à manutenção, pela escola, das desigualdades sociais" (MARIN, 2014, p. 

81).  

 Falar de organização e gestão do currículo tomando como ponto de partida 

estudos da referida autor, - que relacionam dados organizacionais com práticas 

pedagógicas, - pode indicar, para este trabalho, abordar organização do currículo 

segundo as seguintes formas de agrupamento: "1) organização da escola e relações 

com a organização do trabalho pedagógico; 2) organização dos espaços; 3) 

organização dos tempos; 4) organização das turmas; 5) os procedimentos de ensino e 

materiais; 6) avaliação" (MARIN, 2014, p. 66). 

 Aliadas às formas de organizar o trabalho pedagógico, vale também 

considerar a relação da organização, sob a perspectiva mencionada, com as diferentes 

formas de categorizar a escola como objeto de estudo.  Lima (2008) afirma que o 
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estudo da ação no contexto escolar é o que permite considerar a escola como 

organização em ação e torna possível a interligação entre as dimensões macro e micro 

nas análises. Essa definição abre espaço para novas categorias e concepções de 

escola, na medida em que haverá uma enorme possibilidade de opções e de 

perspectivas, que serão explicitadas e justificadas pelo pesquisador a partir da 

problemática e da metodologia a serem por ele adotadas. Segundo o autor: 

 
[...] mais do que o estudo das estruturas e dos atores escolares, o 
estudo da ação em contexto escolar, seja qual for o seu domínio de 
intervenção e os sujeitos  envolvidos na interação social, remete, 
mediata ou imediatamente, para a consideração da escola como 
organização em ação (LIMA, 2008, p. 325). 

 

 Compreendendo as múltiplas competências demandadas pela complexidade 

das escolas em tempo integral e o aumento da exigência sobre a melhoria da 

qualidade do ensino, ficam evidentes as implicações e os desafios para a organização 

e gestão do currículo nessa modalidade de escola. 

 Se é possível afirmar que a gestão tem como finalidade a aprendizagem 

efetiva dos alunos (LUCK, 2009), é preciso dedicar-se à forma como o currículo é 

organizado e gerido em todas as dimensões, seja pela natureza do conhecimento, pela 

organização e gestão dos tempos, espaços, das relações e especialmente a 

organização da dinâmica e da condição oferecida aos alunos, pais, professores, 

demais funcionários e equipe gestora: o escopo geral do ambiente de aprendizagem 

oferecido de forma coesa e coerente, continuamente. 

 Luck (2009) compreende a gestão escolar como "o ato de gerir a dinâmica 

cultural da escola" (LUCK, 2009, p. 24). Segundo essa autora, 

 A gestão escolar constitui uma dimensão e um enfoque de atuação 
 em educação, que objetiva promover a organização, a mobilização 
 e a articulação de todas as condições materiais e humanas    
necessárias para garantir o avanço dos processos socioeducacionais 
 dos estabelecimentos de ensino, orientados para a promoção efetiva 
 da aprendizagem dos alunos, de modo a torná-los capazes de 
 enfrentar adequadamente os desafios da sociedade complexa, 
 globalizada e da economia centrada no conhecimento. Por 
 efetividade entende-se,  pois, a realização de objetivos avançados, 
 em acordo com as novas necessidades de transformação 
 socioeconômico-cultural, mediante a dinamização do talento 
 humano, sinergicamente organizado (LUCK, 2009, p. 24). 

 



	 66	

 As demandas para a gestão escolar consideram o conhecimento, a articulação 

e implementação do projeto político-pedagógico da escola em consonância com a 

legislação e normatização vigentes; os critérios, objetivos e a própria organização da 

oferta cultural escolar no contexto específico de cada escola; a mobilização e o 

engajamento da comunidade escolar em torno dos objetivos educacionais 

pretendidos; resolução de conflitos distintos; planejamento, organização e mediação 

de reuniões com diferentes públicos. Portanto, vislumbram-se diferentes dimensões 

da gestão escolar.  

 Luck (2009) propõe dez dimensões da gestão no contexto escolar, pensadas a 

partir da interação entre as áreas da organização e da implementação.  

 As dimensões referentes à organização compreendem os fundamentos e 

princípios da educação e da gestão escolar; o planejamento e organização do trabalho 

escolar; o monitoramento de processos; a avaliação institucional; e a gestão de 

resultados educacionais. 

 As dimensões referentes à implementação, vinculadas aos resultados, 

integram a  gestão democrática e participativa; a gestão pedagógica; a gestão 

administrativa; gestões da cultura escolar e gestão do cotidiano escolar.  

 Segundo Luck (2009), as dimensões organizacionais da gestão educacional 

interagem e se  inter-relacionam com as dimensões de implementação, sendo 

interdependentes entre si, em função de cada contexto e situação. O planejamento e a 

organização do trabalho escolar depende de dois pilares: de um lado, a 

fundamentação conceitual e legal que norteia as concepções e o direcionamento da 

gestão; de outro, o monitoramento dos processos e dos resultados de avaliações 

institucionais da escola. Assim, esses pilares sustentam a gestão dos resultados.  

Trata-se de um processo em constante movimento e articulação, dentro da 

complexidade da gestão escolar. 

 Conforme já apresentado, este trabalho considera hipóteses que integram três 

perspectivas. Considera que as atividades programadas no contra-turno se 

caracterizam por trazer um conhecimento não veiculado na parte curricular e 

relacionado com o "conhecimento poderoso" (YOUNG, 2007); que  a escola 

reproduz a ideologia vigente no turno regular também no contra-turno, comprovando 

a estreita relação entre ideologia e currículo (APPLE, 1979, 1983); e, considerando o 

currículo como construção social (GOODSON, 1997), as atividades no contra-turno 
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são selecionadas de acordo com as condições sociais e culturais em que a escola se 

encontra. 

 O trabalho se fundamenta na concepção da pesquisa iluminativa (PARLETT e 

HAMILTON, 1989), que apresenta um paradigma sócio-antropológico de pesquisa 

em contextos educacionais e se traduz como uma concepção e um método de 

pesquisa.  

              Conforme identificado no histórico da escola de tempo integral, seja pela 

oscilação e falta de continuidade das políticas públicas ou, ainda, divergência em suas 

proposições, é impossível negar a relação entre escola e sociedade, tanto em sentido 

genérico, como para compreender as relações específicas em cada país e, dentro dele, 

em cada esfera, até a localização mais estrita de uma comunidade ou um bairro. 

              Atestar a relação entre escola e sociedade significa compreender e estender a 

relação entre escola, sociedade e currículo. Por consequência, é importante atentar 

para o fato de que o conhecimento disseminado, veiculado, pretendido e produzido 

nas escolas está distante de ser despretensioso, além de muitas vezes ocultar as 

referências filosóficas e ideológicas que o determinam. 

 Por esse motivo, esta pesquisa utilizou como referenciais teóricos a relação 

entre ideologia e currículo (APPLE, 1979, 1983), o conceito de currículo como 

construção social (GOODSON, 1997) e a concepção de conhecimento poderoso 

(YOUNG, 2007) para analisar a dimensão do conhecimento na escola pública em 

tempo integral, apresentados a seguir. 

 

1.3.3 Ideologia e Currículo: Os significados sociais da Escola  

 

 A escola em tempo integral está posta a serviço e por determinação de um 

contexto social, histórico, cultural e político. Pesquisar como vem ocorrendo a 

organização e a gestão do currículo, assim como suas implicações na escola em 

tempo integral é, necessariamente, refletir sobre o que, de fato,  o que está sendo  e o 

que deve ser ensinado 

 A cultura da escola brasileira está atrelada ao modelo de instituição 

educacional de uma só língua, em meio período de cerca de  quatro  horas diárias. A 

escola de tempo integral não traz apenas o tempo ampliado, mas uma nova relação da 

sociedade com a escola, uma nova relação de significados sociais nessa relação, um 

nova ideologia que permeia a proposta da ampliação gradativa do tempo escolar, o 
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currículo e sua organização. Segundo Apple (1983), para uma análise mais apurada 

sobre o que as escolas ensinam, deve-se compreender a relação do ensino com o 

capital cultural no contexto mais amplo da sociedade, para se perceber como o 

significado e o controle se constituíram na história do currículo, integrando essas 

perspectivas à relação da ideologia com o currículo real praticado nas escolas. O 

mesmo autor entende, ainda, que a perspectiva histórica indica a maneira como os 

significados sociais chegaram à escola em função da reprodução de um modelo 

necessário para atender às demandas da modernização e da industrialização. "Nas 

sociedades industriais avançadas, as escolas são especialmente importantes, sendo 

distribuidoras destes capitais culturais,  com um papel decisivo ao legitimar as 

categorias e formas de conhecimento" (APPLE, 1983, p. 38). 

 Segundo Apple, os educadores não conseguem  "separar completamente sua 

atividade educacional dos programas institucionais de tendências diversas e das 

formas de consciência que dominam economias industrialmente desenvolvidas..." 

(APPLE, 1979, p. 9). 

 Assim, o currículo oculto da escola deve garantir o controle e a 

homogeneidade social.  A estrutura do currículo escolar deve promover uma 

organização pautada na eficiência organizativa e em conhecimentos burocráticos e 

práticos, como resposta ao funcionalismo econômico. Desse modo, o que fazer   com 

o tempo ampliado dessa escola que precisa ser revisitada, para atender às demandas 

brasileiras? De um lado, no mesmo país, além da dualidade no sistema educacional 

com a coexistência de dois universos paralelos trazidos pelas escolas públicas de um 

lado, e as escolas particulares de outro; ainda, enquanto no universo das escolas 

públicas, as escolas de tempo integral são indicadas com prioridade para alunos e 

escolas em situação de maior vulnerabilidade e índices de qualidade educacionais 

mais baixos, as escolas particulares fazem o mesmo movimento de ampliação do 

tempo dos alunos na escola, porém, atrelado a uma oferta cultural escolar 

diferenciada.  

 Portanto, ao afirmar que a escola reproduz a mesma desigualdade econômica 

existente na sociedade sob a forma de desigualdade cultural, por meio das ideologias 

presentes no currículo oculto e pela prática da sala de aula, para nossa compreensão, 

Apple (1983) elucida o enorme desafio brasileiro na tentativa de equilibrar essa 

questão. Sob a perspectiva da função capital, a escola é compreendida como 

instituição voltada para a preparação para a vida adulta, para o mercado de trabalho. 
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Porém, segundo Apple, se a escola  é concebida como instituição que reflete as 

tradições coletivas e as intenções humanas que, por sua vez, representam ideologias 

sociais e econômicas de certos grupos, torna-se um desafio ainda maior analisar o que 

e como a cultura escolar das escolas de tempo integral é repensada, reestruturada, 

reorganizada e retrabalhada no cotidiano de cada instituição. Isso só é possível com a 

consciência dos educadores e da equipe gestora, foco de atenção nesta pesquisa.   

 

Um dos nossos problemas básicos como educadores e como seres 
políticos está em apreender formas de compreensão do modo como 
os tipos de recursos e símbolos culturais, selecionados e 
organizados pelas escolas, estão dialeticamente relacionados com 
os tipos de consciência normativa e conceitual "exigidos" por uma 
sociedade estratificada (APPLE, 1983, p. 10). 

 

 Portanto, segundo o autor, além de compreender as questões relacionadas à 

estratificação social vinculadas aos aspectos econômicos da sociedade -  como a 

mobilidade, a seleção, a reprodução do trabalho - é necessário incluir uma 

perspectiva cultural e ideológica nas análises, se desejamos "entender as formas 

complexas em que as tensões e as contradições sociais, econômicas e políticas são 

"mediadas" nas práticas dos educadores no desempenho de suas atividades nas 

escolas" (APPLE, 1979, p. 11). 

 Segundo Apple, a escola trabalha para responder, representar e disseminar um 

capital cultural, agindo ao mesmo tempo como instrumento de controle social e de 

manutenção das desigualdades.  Tal ideia se sustenta  na concepção do currículo 

manifesto, que é explícito, prescrito, e do currículo oculto, constituído pelas 

ideologias, normas, convenções e expectativas sociais e econômicas, transmitidas na 

prática da sala de aula, onde os significados dos objetos e das vivências se formam 

pela interação entre professor e alunos. E "... é precisamente o oculto mesmo que 

pode nos ajudar a descobrir a relação histórica existente entre o que se ensina nas 

escolas e o contexto mais amplo das instituições que a rodeiam" (APPLE, 1983, p. 

42).   

 Essa pesquisa aborda aspectos tanto do currículo manifesto como do 

currículo oculto das escolas de tempo integral. 

 Assim, a estrutura curricular da escola e o conhecimento escolar passam a ser 

o meio de incutir as noções de poder e, por meio deste, o controle social. No entanto, 

vale salientar que "é quase impossível se imaginar a vida social sem nenhum 
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elemento de controle social" uma vez que as escolas "tendem a dar uma resposta a 

um conjunto de regularidades das interações humanas" (APPLE, 1983, p. 41).  

 Enfim, essas são as questões que permeiam o currículo real praticado, 

compreendidas como a estrutura profunda da experiência e que atribuirá os 

significados. E  
somente observando esta estrutura profunda podemos começar a 
apontar de que forma as normas sociais, as instituições e as regras 
ideológicas se alimentam através da interação diária dos atores, 
exercendo esses suas práticas correntes (APPLE, 1983, p.43).  

E ainda,   
as definições sociais do conhecimento escolar, que estão 
dialeticamente relacionadas e estabelecidas pelo contexto muito 
mais amplo das instituições sociais e econômicas, se mantém e se 
recriam por meio das práticas de ensino e de avaliação nas salas de 
aula (APPLE, 1983, p. 43). 
 

 Portanto, a relação do ensino com o capital cultural e a relação da ideologia 

com o currículo na prática da sala de aula determinam o currículo oculto da escola e a 

maneira como os significados sociais são determinados pelas relações na sala  de 

aula, onde atributos e comportamentos adequados como obediência, persistência, 

participação são valorizados acima da qualidade do trabalho escolar, a partir da 

prática docente.  Pensar sobre o currículo manifesto e sobre o currículo oculto no 

contexto das Escolas de Tempo Integral é imprescindível, se o que se pretende é 

analisar de que forma o currículo de tais escolas é organizado e gerido.  
 	

Pode-se relacionar a estrutura profunda da experiência nas Escolas de Tempo 

Integral com a função capital da escola no sentido de preparação para o trabalho 

adulto ou, "a iniciação na dimensão social do mundo do trabalho" (APPLE, 1983, p. 

49). As noções de trabalho e do brincar são contextualizadas na prática a partir dos 

critérios docentes que determinam a importância do primeiro em detrimento do 

segundo,  sendo o trabalho direcionado pela professora, de caráter obrigatório e 

simultâneo para todos, prevendo a homogeneidade na maneira de realizá-lo, assim 

como no produto final. "A finalidade dessas lições é a adaptação progressiva de um 

modo natural do que se entende por conhecimento importante ou pouco importante, 

do trabalho e do brincar, da normalidade e da divergência" (APPLE, 1983. p. 49). 

Nesse aspecto, é imperativo refletir sobre os objetivos e os critérios que regem as 

escolhas do currículo que compõem o período estendido na relação entre as 

disciplinas do turno regular e as oficinas no contra-turno das Escolas de Tempo 
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Integral, pois o currículo real praticado ensina as relações de poder e a importância do 

trabalho por meio das relações e interações sociais na sala de aula e na escola. 

Portanto, nesta pesquisa vale propor uma reflexão mais ampla sobre as ideologias e 

os interesses a cujo serviço estão os responsáveis pela organização e gestão das 

escolas de tempo integral uma vez que, segundo Apple (1979),  "educar é 

inerentemente um ato ético e político". 

 Apple também utiliza os conceitos de ideologia, hegemonia e de tradição 

seletiva elaborados por Gramsci como ponto central de sua pedagogia crítica, 

afirmando que só podem ser compreendidas numa análise relacional. Ou seja, se a 

seleção e a organização do currículo estão vinculadas a escolhas ideológicas e sociais 

conscientes e inconscientes, o estudo do currículo deve relacionar tais princípios de 

seleção às formas de interação no interior da escola e vincular "o processo de 

distribuição cultural às questões de poder e de controle fora da escola" (APPLE, 

1979, p. 31). 

 A relação entre ideologia e currículo parte da premissa da neutralidade da 

educação ou da atividade dos educadores. Para o autor, as duas questões centrais que 

norteiam a ausência de neutralidade ideológica da escola residem no fato de que, 

primeiramente, a escola reproduz as relações de classe, econômica e culturalmente, 

em uma sociedade socialmente estratificada como a nossa. A segunda questão refere-

se à seleção do conhecimento no interior da escola.  
 
 O conhecimento que agora se introduz nas escolas já é uma 

escolha de um universo muito mais vasto de conhecimento e 
princípios sociais possíveis. É uma forma de capital cultural que 
provém de alguma parte, e em geral reflete as perspectivas e 
crenças de poderosos segmentos de nossa coletividade social. Já 
na sua produção e propagação  como mercadoria econômica e 
pública -- na forma de livros, filmes, materiais, e assim por diante 
-- é continuamente filtrado através de vínculos ideológicos e 
econômicos. Valores sociais e econômicos, portanto, já estão 
engastados no projeto das instituições em que trabalhamos, no 
"corpus formal do conhecimento escolar"que preservamos em 
nossos currículos, nas nossas maneiras de ensinar, e em nossos 
princípios, padrões e formas de avaliação (APPLE, 1979, p. 
19). 

  

 Segundo Apple, tais valores sociais são ensinados pelos dos educadores, de 

modo quase sempre inconsciente e a questão central estaria em quais valores 

escolher.  
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 Para Apple, "qualquer tratamento sério da ideologia tem que lutar tanto com 

seu campo de ação quanto com sua função, com seu papel duplo como um conjunto 

de regras que conferem significado, e sua força retórica em discussões sobre poder e 

recursos" (APPLE, 1979, p. 37). 

 E a concepção de hegemonia está inserida nesse quadro. Refere-se aos 

modelos utilizados pelas pessoas para organizar seus próprios universos. É o que lhes 

permite acreditar que a escola lhes oferece uma instrumentalização neutra, mas que, 

no entanto, estaria a serviço de interesses ideológicos e econômicos não claramente 

manifestados. Existe, portanto, "a ideia de que uma saturação ideológica permeia 

nossa experiência vivida..." (APPLE, 1979, p. 38), e traz uma estabilidade ideológica 

ou, um pensamento hegemônico, que segue naturalmente, pelas vias do currículo 

oculto e pelas formas de interação nas escolas, atuando no processo de reprodução 

social dos valores, normas e tendências que preservam as desigualdades econômicas 

e sociais. Assim ocorre a relação entre a hegemonia e a reprodução das 

desigualdades. 

 
... Em virtude das formas econômicas e políticas existentes que 
agora fornecem os princípios segundo os quais é organizada boa 
parte de nosso cotidiano, esse processo reprodutivo é uma 
"necessidade lógica" para a contínua manutenção de uma ordem 
social desigual. O desequilíbrio econômico e cultural segue-se 
naturalmente (APPLE, 1979, p. 65). 

 

             Por fim, a educação tem uma força ativa que visa legitimar ideologias e a 

escola não pode ser vista como um "espelho passivo".  A pedagogia crítica proposta 

por Apple alerta para que os educadores percebam as relações de causa e efeito da 

educação sob a perspectiva da estabilidade ideológica que a permeia. 

 

1.3.4 O currículo como construção social  

  

 A Escola de Tempo Integral suscita a discussão sobre o propósito da escola, 

num quadro social, político e econômico marcado por desigualdades sociais abissais 

e inúmeras tensões entre os interesses políticos e econômicos e as demandas sociais 

mais diversas. Num país marcado por acentuadas diferenças regionais no que se 

refere ao acesso e à qualidade da oferta educacional, a proposta da Escola de Tempo 

Integral deseja dialogar com todas as realidades, direcionando-se às crianças e jovens 
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em situações e locais de maior vulnerabilidade social, assumindo a intenção ou 

pretensão de trabalhar pela superação das desigualdades sociais.  

 Conforme observado no mapeamento bibliográfico inicial, o conjunto de 

pesquisas explicita a ausência de infraestrutura, a falta de clareza dos objetivos para 

as oficinas trabalhadas na oferta do turno ampliado aos alunos, à ausência de 

recursos, de verba ou o descompasso entre as demandas e prazos para que as escolas 

sejam devidamente atendidas. Essencialmente para a questão do currículo, muitas 

vezes há relatos de processos de implementação do período integral sem o devido 

planejamento, preparo, formação dos professores, além dos demais itens já 

mencionados. Os critérios para a seleção das atividades do currículo do tempo 

estendido não são abordadas nas pesquisas, o que indica o caminho para a reflexão 

acerca do real propósito das escolas de tempo integral, quando se emparelha tal 

questão com as demais dificuldades já identificadas em distintas pesquisas pelo 

Brasil. 

 Este estudo trabalha com a concepção de que o currículo é socialmente 

construído. Goodson (1997) indica  que "o currículo é reconhecida e manifestamente 

uma construção social", "é um artefato social, concebido para realizar determinados 

objetivos humanos específicos" (GOODSON, 1997, p. 17).  

 Segundo o autor, por meio de uma perspectiva histórica sobre a evolução do 

currículo, o ensino mantido pelo Estado nasceu do encontro entre mentalidades, 

currículo e capital cultural.  

 O autor analisa o aparecimento de determinadas concepções de 

"mentalidades", ao que afirma que "a mentalidade está relacionada ao micro-conceito 

de habitus desenvolvido por Bourdieu e Passeron (1977) ou resistência como uma 

opinião característica das classes trabalhadoras no trabalho de Paul Willis (1977)" 

(GOODSON, 1997, p. 97). 

 Goodson recorre aos estudos de Shapin e Barnes - sobre a retórica da 

pedagogia no contexto da Grã-Bretanha - para apresentar as "diferentes mentalidades, 

consoante as pessoas que viessem das classes mais altas" ou das "classes mais baixas" 

(GOODSON, 1997, p. 98). 

 As diferentes mentalidades estariam expressas em três dicotomias: 

 
Em primeiro lugar, a natureza sensual e concreta do pensamento 
das classes baixas contra as qualidades intelectuais, verbais e 
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abstratas do pensamento das classes altas. Em segundo lugar, a 
simplicidade do pensamento das classes baixas e a complexidade e 
sofisticação dos seus superiores... A terceira dicotomia central diz 
respeito à resposta passiva das classes baixas à experiência e 
conhecimento em comparação com o uso ativo das classes altas 
(GOODSON, 1997, p. 98). 

  

 Segundo Goodson, "...com o tempo, essas mentalidades polarizadas foram 

integradas nas estruturas profundas do currículo - foram, melhor dizendo, 

internalizadas" (GOODSON, 1997, p. 104). 

 E assim o autor contextualiza o privilégio da "cabeça mais do que as mãos". 

Ou seja, o currículo destinado a "formar a mente", destinado às classes sociais mais 

elevadas e fazendo a seleção do acesso às mentes destinadas à Universidade. E o 

currículo com orientação mais básica e prática, destinada a níveis inferiores de ensino 

e às classes sociais menos privilegiadas, impondo uma hierarquia de classes 

associada à organização curricular ou melhor, uma organização curricular atrelada a 

tal hierarquia. "É como se a "divisão de trabalho" mental/manual fosse 

institucionalizada numa  "divisão de currículo"" (GOODSON, 1997, p. 105),  criando 

um mecanismo de diferenciação dentro da própria escola. E, segundo o autor, mesmo 

sob uma aparente neutralidade do currículo estruturado para a escola pública de 

massas, a lógica da "cabeça mais do que as mãos" estava internalizada, encobrindo 

um  "processo social de promoção e privilégio".  

 Para Goodson (1997), o currículo é composto por matrizes de padrões de 

diferenciação que, sob a aparente flexibilidade,  está a serviço de interesse s e do 

direcionamento dos recursos financeiros. (GOODSON, 1997, p. 105). Portanto, 

 
A ênfase dada aos conflitos no âmbito do currículo responde a esta 
internalização da diferenciação social. Resumindo, para que 
possamos compreender totalmente o processo que é o ensino, temos 
de examinar o currículo por dentro. Parte do complexo enigma que 
é a educação será compreendida ao apreendermos o processo 
interno da estabilidade e mudança curriculares (GOODSON, 
1997, p. 105). 
 

 Especificamente em relação aos padrões de estabilidade e mudança, o autor 

contextualiza tais concepções a partir do estudo das disciplinas escolares, afirmando 

que "a disciplina escolar é construída social e politicamente e os atores envolvidos 

empregam uma gama de recursos ideológicos e materiais para levarem a cabo as suas 

missões individuais e coletivas" (GOODSON, 1997, p. 27). É dessa forma que se 
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criam categorias de professores e "tipos estandardizados de professores, alunos, 

temas e atividades",  que são inseridos num sistema educacional produtivo em função 

de sua certificação, de sua formação educacional. Esta, por sua vez, funciona como 

uma classificação e passa a ser valor percebido no "mercado da identidade social".  

 
Essencialmente, aquilo que é necessário para compreender a 
estabilidade e mudança curriculares são formas de análise que 
procuram examinar os assuntos internos em paralelo com as relações 
externas, como um modo de desenvolver pontos de vista sobre a 
mudança organizacional e sobre as mudanças em categorias 
institucionais mais amplas (GOODSON, 1997, p. 30). 

 
 

             Por isso é tão importante analisar a oferta de disciplinas no contexto de uma 

análise curricular e, especialmente para o que este trabalho se propõe a analisar ao 

abordar uma relação conflituosa entre permanência e mudança. Estabilidade e 

relações de poder que sustentam a permanência das estruturas e ações curriculares 

fazem, assim, o contraponto com a mudança que exige a "invenção de (novas) 

tradições". 

 

1.3.5 Conhecimento poderoso - A dimensão do conhecimento escolar 

 

 Segundo Young (2007), não existe contradição entre ideias de democracia e 

justiça social e a ideia de que as escolas devem promover a aquisição de 

conhecimentos. Essa afirmação revela o contexto do questionamento sobre o 

propósito da escola e, para fins do estudo em questão, o propósito da escola de tempo 

integral. Permite pensar que a ideia de que a escola deve promover a aquisição de 

conhecimentos conduz à reflexão sobre que tipo de conhecimento cabe à escola 

ensinar. 

 No contexto desta pesquisa, poderia seguir questionando: que tipo de 

conhecimento, em que tipo de escola ? Escola de meio período ou escola de tempo 

integral? Segundo Young (2007), aceitando que as escolas têm a responsabilidade de 

transmitir conhecimentos, "fica implícito que os tipos de conhecimentos são 

diferenciados".  

 Em outras palavras, alguns tipos de conhecimento são mais valiosos que 

outros, e as diferenças formam a base para a diferenciação entre conhecimento 
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curricular ou escolar e conhecimento não escolar. Existe algo do conhecimento 

escolar que possibilita a aquisição de alguns tipos de conhecimento. 

 Sob essa perspectiva, conhecimento refere-se ao que Young concebe como 

conhecimento poderoso, compreendido como "o que o conhecimento pode fazer, 

como por exemplo fornecer explicações confiáveis ou novas formas de se pensar a 

respeito do mundo" (YOUNG, 2007, p 1294). Para o autor, nas sociedades modernas 

isso está cada vez mais relacionado ao conhecimento especializado. É o que o autor 

denomina de conhecimento independente de contexto ou conhecimento teórico. 

 
É desenvolvido para fornecer generalizações e busca a 
universalidade. Ele fornece uma base para se fazer julgamentos e é 
geralmente, mas não unicamente, relacionado às ciências. É esse 
conhecimento independente de contexto que é, pelo menos 
potencialmente, adquirido na escola e é a ele que me refiro como 
conhecimento poderoso (YOUNG, 2007, p. 1296). 

 

 Considerando a afirmação acima destacada, quando Young considera não 

haver contradição entre ideias de democracia e justiça social e a ideia de que as 

escolas devem promover a aquisição de conhecimentos, na perspectiva do 

conhecimento poderoso, a Escola de Tempo Integral teria realmente um considerável 

potencial para alargar as possibilidades de uma escola pública melhor para mais 

crianças e jovens. Young no entanto ressalta que, do ponto de vista do currículo como 

portador do conhecimento teórico, independente de situação, "o sucesso dos alunos 

depende altamente da cultura que eles trazem para a escola... Isso significa que, se as 

escolas devem cumprir um papel importante em promover a igualdade social, elas 

precisam considerar seriamente a base de conhecimento do currículo, mesmo quando 

isso parecer ir contra as demandas dos alunos (e às vezes de seus pais). As escolas 

devem se perguntar: "Este currículo é um meio para que os alunos possam adquirir 

conhecimentos poderosos?"" (YOUNG, 2007, p. 1297). 

 Ao lado da concepção de currículo atrelado à aquisição do conhecimento 

poderoso pelos alunos, está o conceito de diferenciação do conhecimento, que 

significa dizer que grande parte do conhecimento que os alunos deveriam adquirir na 

escola, ou que compete à escola ensinar, será descontextualizado, "não será local e 

será contrário à sua experiência" (YOUNG, 2007, p. 1299). 

 A diferenciação do conhecimento no âmbito do currículo escolar traz 

implicações para a definição e explicitação do propósito da escola, no sentido de 
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permitir criar condições para que o aluno adquira o conhecimento poderoso; . 

Ddemanda o envolvimento de especialistas para estruturar, selecionar, organizar o 

currículo e aborda a tensão entre a estabilidade e a flexibilidade na função da escola. 

Estabilidade no sentido de conservar as condições estáveis para a manutenção do 

conhecimento poderoso. Flexibilidade no sentido de resistir às pressões políticas e 

econômicas sobre a escola. 

 Para Young, apesar das tensões e dos diferentes interesses que mobilizam as 

políticas públicas para a educação, é necessário se pensar no propósito das escolas e 

na relação existente entre o acesso à escola e ao conhecimento poderoso com a 

emancipação de um povo. Ainda, a diferenciação do conhecimento é uma forma 

baseada em princípios de se fazer a distinção entre conhecimento escolar e não-

escolar" (YOUNG, 2007, p. 1301). 

 Contudo, tais característicassão reveladas de maneiras diferentes em cada 

escola, a partir da forma como o currículo é organizado e sua gestão realizada 

considerando os diferentes elementos que o compõem e de que modo os saberes e sua 

organização e as pessoas se combinam. É certo ponderar a existência de diferentes 

combinações em escolas de tempo integral e, consequentemente, diferentes demandas 

para o exercício da liderança do diretor e da equipe gestora de cada unidade escolar 

para enfrentar os desafios na organização e gestão do currículo manifesto, praticado, 

avaliado e o oculto.  

 

1.3.6 Pesquisa Iluminativa 

 

 Os procedimentos de pesquisa adotados para este trabalho fundamentam-se na 

concepção de avaliação iluminativa, que apresenta um paradigma sócio-

antropológico de pesquisa em contextos educacionais e se traduz como uma 

concepção e um método de pesquisa. Sua principal meta está em buscar informações 

por meio de diferentes e variadas estratégias e técnicas, de modo a "proporcionar um 

ponto de vista compreensivo da complexa realidade que rodeia o projeto: em resumo, 

a tarefa de "iluminar"" (PARLETT e HAMILTON, 1989, p. 464). Desse modo, visa 

contribuir para a tomada de decisões, que podem estar relacionadas aos participantes 

do projeto em questão, às autoridades, supervisores ou promotores do projeto ou a 

outros pesquisadores, embora esta pesquisa não tenha especificamente essa intenção. 

 O paradigma sócio-antropológico explica-se por sua finalidade de descobrir e 
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documentar o funcionamento de um projeto em curso; perceber de que forma as 

variáveis incidem sobre o mesmo e quais variáveis; de que forma os diferentes 

sujeitos envolvidos no projeto o percebem; quais vantagens e desvantagens 

identificam e de que modo o projeto afeta as experiências de aprendizagens dos 

alunos. 

 
A investigação acerca da inovação pode ser instrutiva para o 
inovador e para a comunidade acadêmica inteira porque clarifica os 
processos da educação e ajuda ao educador e às outras partes 
interessadas a identificar aqueles procedimentos, aqueles elementos 
da gestão educativa, que parecem ter obtido resultados desejáveis 
(PARLETT e HAMILTON, 1989, p. 454). 

 

 Embora este estudo não esteja concebido como análise de inovação, 

considerou-se relevante esta perspectiva de pesquisa, pois com certeza tem 

características de mudança nas realidades escolares, ajudando a entender o que vem 

ocorrendo.  

 A avaliação iluminativa tem por objetivo a investigação concreta e 

progressiva, concentrando-se nas questões que surgem. Para tanto, baseia-se na 

descrição e na interpretação, considerando o contexto em questão e partindo de um 

sistema de observação em três níveis: observação, investigação profunda e 

explicação. Segundo os autores, o paradigma sócio-antropológico adotado em tal 

concepção implica novos pressupostos, conceitos e terminologias, sendo que dois 

conceitos são fundamentais para a compreensão da avaliação iluminativa: sistema de 

instrução e ambiente de aprendizagem.  

 Por sistema de instrução entende-se o conjunto de pressupostos pedagógicos 

de um projeto, traduzido em diferentes materiais, currículo e em todo o conjunto de 

elementos que o compõem. Porém, para os autores, estará sempre interrelacionado ao 

ambiente de aprendizagem que, por sua vez, "depende de uma ação recíproca de 

muitos fatores diferentes" (PARLETT e HAMILTON, 1989, p. 454), como limitações 

legais, administrativas, financeiras, arquitetônicas e profissionais; o que ocorre de 

fato na prática, como parte da cultura da instituição em pauta; as características 

individuais dos docentes e as perspectivas e as expectativas e preocupações dos 

alunos.   

 Portanto, "conhecer a diversidade e a complexidade dos ambientes de 

aprendizagem é um requisito prévio essencial para o estudo sério das inovações 
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educativas" (PARLETT e HAMILTON, 1989, p. 455).  

 Como proposição metodológica, considera uma estratégia global de 

investigação, sendo adaptável e eclética em função dos diferentes contextos, e que o 

"problema determina os métodos utilizados, e não o inverso" (PARLETT e 

HAMILTON, 1989, p. 457). Compreende três etapas que se sobrepõem e se 

interrelacionam funcionalmente no processo de pesquisa: observação, perguntas e 

explicação. Ou seja, observar,  selecionar um determinado número de fenômenos, 

acontecimentos ou opiniões para seguir com uma investigação mais aprofundada, 

intensiva e prolongada e, por fim, buscar princípios gerais que expliquem de que 

forma o projeto se organiza; quais são os padrões de causa e efeito, situados dentro de 

um contexto mais amplo. 

 A partir dessa perspectiva metodológica, considerando as três etapas 

mencionadas - observação, investigação profunda e explicação - a observação, a 

realização de entrevistas, questionários e testes, assim como as fontes documentais e 

históricas, constituem quatro áreas para compor um perfil informativo a orientar os 

procedimentos de pesquisa.  
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CAPÍTULO II 
 

O CAMPO EMPÍRICO: PROCEDIMENTOS DE PESQUISA  

E ALGUNS RESULTADOS 

 

 Este capítulo apresenta os procedimentos de pesquisa fundamentados na 

concepção de avaliação iluminativa, conforme já mencionado. Na sequência, são 

apresentados a delimitação do campo empírico e os resultados, abordados pela 

perspectiva a partir dos dados sobre a evolução da escola pública em tempo integral 

no Brasil, o percurso metodológico e procedimental da pesquisa e resultados. 

 

2.1.  Procedimentos de pesquisa 

 

 Os procedimentos de pesquisa adotados neste trabalho fundamentam-se na 

concepção de avaliação iluminativa, conforme apresentado no capítulo anterior. No 

entanto, nesta introdução, vale reforçar seus elementos essenciais  

 A avaliação iluminativa tem por objetivo a investigação concreta e 

progressiva, concentrando-se nas questões que surgem. Para tanto, baseia-se na 

descrição e na interpretação dos fatos observados e das questões que surgem 

considerando o contexto em questão e partindo de um sistema de observação de três 

níveis: observação, investigação profunda e explicação. 

 Segundo os autores, o paradigma sócio-antropológico adotado em tal 

concepção implica novos pressupostos, conceitos e terminologias, sendo que dois 

conceitos são fundamentais para a compreensão da avaliação iluminativa: sistema de 

instrução e ambiente de aprendizagem.  

 Por sistema de instrução entende-se o conjunto de pressupostos pedagógicos 

de um projeto, traduzido em diferentes materiais, currículo e em todo o conjunto de 

elementos que o compõem. Nesta pesquisa, o sistema de instrução compreende os 

aspectos legais já indicados no primeiro capítulo e o conjunto de documentos que 

estabelecem as diretrizes da educação em tempo integral no Brasil e no município em 

que a pesquisa ocorreu, até o Projeto Político Pedagógico e os documentos que 

compõem a organização e a gestão do currículo em cada uma das escolas 

pesquisadas, como as Portarias que nortearam as mudanças na implantação do 

programa da jornada ampliada ao longo dos anos, Matriz Curricular, Grade Horária, 
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entre outros.  

 Cada escola pesquisada possui um ambiente de aprendizagem específico pois, 

conforme já indicado, o ambiente de aprendizagem depende das pessoas que atuam 

em cada espaço, das instalações, dos recursos disponíveis, da forma de utilizá-los, do 

modo como os horários das aulas são organizados, a maneira como os agrupamentos 

dos alunos são compostos, o perfil dos professores e dos alunos, suas expectativas, 

perspectivas e formas de interação. Enfim, o ambiente de aprendizagem refere-se à 

cultura de cada escola e que, segundo os autores,  "depende de uma ação recíproca de 

muitos fatores diferentes" (PARLETT e HAMILTON, 1989, p. 455). 

 Conforme já indicado, a pesquisa iluminativa compreende três etapas que se 

sobrepõem e se interrelacionam funcionalmente no processo de pesquisa: observação, 

perguntas e explicação, que se transformaram em medidas práticas construindo 

roteiro de observação, questionário e entrevistas. 

 Ou seja, observar, selecionar um determinado número de fenômenos, 

acontecimentos ou opiniões para seguir com uma investigação mais aprofundada, 

intensiva e prolongada e, por fim, buscar princípios gerais que expliquem de que 

forma o projeto se organiza; quais são os padrões de causa e efeito, situados dentro de 

um contexto mais amplo, caracterizando uma pesquisa de caráter avaliativo. 

 Portanto, esta pesquisa seguiu as três etapas já mencionadas: observação, 

investigação profunda e explicação. 

 
 É óbvio que as três etapas se sobrepõem e se interrelacionam 

funcionalmente. A transição de uma etapa para outra, enquanto a 
investigação se desenvolve, tem lugar quando as áreas 
problemáticas vão se redefinindo e clareando progressivamente. 
Não se pode conhecer o curso do estudo de antemão. A princípio, 
se começa com uma ampla base de dados, mas os investigadores 
reduzem sistematicamente a extensão de sua investigação para dar 
uma maior atenção aos resultados que surgem. Este "enfoque 
progressivo" permite dar o devido peso a fenômenos únicos e 
imprevistos (PARLETT e HAMILTON, 1989, p. 458). 

 

 Sob tal fundamentação, a implantação de uma proposta ou um modelo de 

organização curricular para Escola de Tempo Integral não ocorrerá da mesma forma 

em todas as escolas, uma vez que o currículo, entendido como um sistema de 

instrução, terá seu desenvolvimento dependente da circunstância única e pertinente a 

cada ambiente de aprendizagem no qual se realiza. 
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 Neste trabalho o  tema escola em tempo integral é circunscrito a questões de 

organização e gestão de currículo. Esse subtema está problematizando de que forma 

está sendo realizada a organização e gestão do currículo nas escolas em tempo 

integral, de modo a obter informações e verificar quais são as facetas de 

conhecimento presentes na oferta das atividades do contra-turno. Isso estabelece a 

pergunta central da pesquisa: Como está sendo organizado e gerido o currículo das 

escolas públicas em tempo integral? E, decorrente desta, a segunda pergunta: Quais 

são as facetas de conhecimento presentes na oferta do contra-turno nas Escolas de 

Tempo Integral?  

 O objetivo da pesquisa, portanto, concentra-se em identificar e analisar a 

organização e gestão do currículo no contra-turno em Escolas de Tempo Integral, de 

modo a mapear e identificar as facetas de conhecimento presentes na oferta das 

atividades complementares da formação oferecida no turno regular, problematizando-

as.  

 Tal objetivo desdobra-se nos seguintes objetivos específicos:  

• Investigar os documentos normativos que orientam a organização e a gestão 

do currículo das Escolas em Tempo Integral em âmbito nacional e municipal; 

• Identificar de que forma, a partir de quais critérios e objetivos, é realizada a 

organização e a gestão do currículo nas Escolas em Tempo Integral do 

município de São José dos Campos; 

• Compreender de que modo a educação oferecida nas Escolas em Tempo 

Integral do referido município é aferida e monitorada;  

• Identificar e analisar indicadores educacionais a partir da relação entre alunos 

matriculados, permanência dos alunos, oferta curricular (oficinas), tempo de 

manutenção de cada oferta curricular, profissionais responsáveis pelas 

atividades e  tempo de permanência dos profissionais.  

• Identificar os critérios para organização da oferta curricular (oferta, 

manutenção e supressão); 

• Identificar e analisar se há integração entre o currículo do turno regular e do 

contra-turno; 

• Conhecer as principais possíveis dificuldades enfrentadas pelas equipes 

gestoras das escolas na organização e gestão do currículo das referidas escolas 

e em que medida essas equipes  dependem de políticas públicas e instâncias 
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superiores para propor, liderar e buscar alternativas e soluções a tais 

dificuldades. 

 A partir de  tais dados, é possível fazer um diagnóstico da situação atual e da 

implementação das Escolas de Tempo Integral.  

 As hipóteses estipuladas integram três perspectivas: 

 

1- As atividades programadas no contra-turno se caracterizam por trazer um 

conhecimento não veiculado na parte curricular e relacionado com o "conhecimento 

poderoso". 

2- Também no contra-turno a escola reproduz a ideologia vigente no turno regular, 

comprovando a estreita relação entre ideologia e currículo. 

3- As atividades no contra-turno são selecionadas de acordo com as condições sociais 

e culturais em que a escola se encontra, caracterizando uma condição social. 

  

 A pesquisa considerou como campo empírico o município de São José dos 

Campos. Conforme a referência de teóricos de avaliação de currículo (UNESCO, 

1977), "nos centros de currículo de todo o mundo, o tempo dedicado ao 

desenvolvimento de um programa geralmente varia de dois a cinco anos" (LEWY, 

1977, p. 15). Considerando que a implantação do programa de Escola em Tempo 

Integral no Município de São José dos Campos teve início em 2009, as escolas que 

primeiramente implantaram o programa estariam na etapa de controle de qualidade. 

Isso significa assumir a fase de desenvolvimento em que se pretende propor 

recomendações a serem feitas, tendo em vista o planejamento do avanço do programa 

para uma fase mais elaborada em relação à sua avaliação, com vistas a sua 

implementação em maior escala, integrando possíveis mudanças para ganhos de 

eficiência e sugestões de alterações, se necessário.  

 A implementação de um programa significa "o uso disseminado de um 

programa em todo o sistema escolar" (LEWY, 1977, p. 23), seja ele compulsório ou 

opcional dentro de um sistema de ensino. 

 Após nove a dez anos de implantação do programa de Escolas em Tempo 

Integral em São José dos Campos, a etapa de controle de qualidade pode ser 

entendida como parte de um processo relevante para fins de se obter informações que 

permitam a tomada de decisões em relação à manutenção do programa nas escolas 
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em que já foi implementado e em outras que venham a implementar.  Tal 

consideração justifica a escolha pela pesquisa em duas das escolas que estão entre as 

primeiras a implantarem o programa no município. 

 Considerando o tempo de implementação das ETI em SJC e as referências 

acima indicadas, pode-se entender que um projeto de pesquisa pode se tornar uma 

ferramenta para a tomada de decisões, desde que consiga coletar, analisar,  e 

documentar informações que permitam tal percurso e seja essa a intenção de quem a 

executa.  

 

2.2 Delimitação do campo empírico e procedimentos iniciais 

  

 Tendo em vista que as experiências precisam ser observadas e mapeadas em 

seus contextos específicos, esta pesquisa elegeu duas escolas de Ensino Fundamental 

de tempo integral na rede municipal de São José dos Campos, São Paulo.  Para fins 

de delimitação mais específica do campo empírico, foram selecionadas duas escolas 

dentre as que primeiramente implementaram a jornada ampliada no município.   

 Após a etapa inicial de mapeamento bibliográfico e simultaneamente ao 

levantamento dos documentos, foi solicitada autorização para a realização da 

pesquisa junto à Secretaria Municipal de Educação do município de São José dos 

Campos.  Em 21 de março de 2017 foi realizada uma reunião com a Secretária de 

Educação do município de São José dos Campos, para apresentar o projeto de 

pesquisa e solicitar autorização, assim como obter as devidas orientações sobre os 

procedimentos necessários. Neste contato, estavam presentes a Secretária de 

Educação e equipe de Coordenadores da Educação Básica da rede municipal de São 

José dos Campos. 

 Em 27 de abril de 2017,  foi realizada nova reunião com uma equipe de quatro 

orientadoras e coordenadoras pedagógicas da rede municipal de ensino, lideradas pela 

Coordenadora da Escola de Formação de Tempo Integral de São José dos Campos 

(EFETI).  

 Foram realizadas coleta de dados e análises dos resultados históricos do IDEB 

das escolas pesquisadas, assim como do total de alunos matriculados na rede 

municipal e o histórico de adesão à jornada ampliada no município ao longo dos 

anos, compondo tabelas para facilitar a organização e análise das informações 

obtidas. 
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 Em 21 de setembro de 2017 foi realizada nova reunião com a coordenadora 

das Escolas de Tempo Integral do município, para coleta de informações sobre 

número de alunos nas escolas de tempo integral, dados que foram solicitados ao setor 

de planejamento, pois as informações não estavam disponíveis para fácil consulta. 

Em 6 de outubro de 2017, em contato pessoal com a coordenadora das escolas de 

Tempo Integral do município, foram agendadas as visitas às duas escolas 

selecionadas. 

 Considerando a concepção de pesquisa iluminativa, as etapas - de observação, 

de levantamento de questões e de explicação - foram representadas pelos seguintes 

procedimentos: 

 

1- Localizar os documentos normativos nacionais, internacionais e municipais; 

2- Localizar os documentos das escolas selecionadas; 

3- Usar questionário para caracterizar os sujeitos e questionário com questões 

fechadas para identificar aspectos relativos ao planejamento e desenvolvimento das 

atividades no contra-turno; 

4- Usar roteiros de entrevistas para realizá-las com os sujeitos selecionados; 

5 - Organizar e analisar as informações coletadas; 

6- Elaborar quadros e tabelas como decorrência das análises. 

 

2.3 Dados qualitativos e quantitativos sobre a evolução da escola pública em 

tempo integral no Brasil 

 

 Para se obter indicadores para complementar as análises desejadas é essencial   

integrar os dados qualitativos e quantitativos sobre a evolução da escola pública em 

tempo integral no Brasil ao conjunto das informações levantadas e mapeadas.  

 Como parte dos dados qualitativos, de modo complementar ao mapeamento 

bibliográfico realizado, mas sob a perspectiva das políticas públicas,  será 

apresentada uma pesquisa qualitativa encomendada pelo Ministério da Educação. Os 

dados quantitativos foram obtidos e analisados a partir do Censo Escolar (MEC-

INEP, 2016), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e com o Mapa 

de Adesão (BRASIL, MEC, 2014). 

 Iniciando pelo mapeamento qualitativo, sob a perspectiva das políticas 

públicas, vale destacar o mapeamento iniciado em 2008 e realizado por solicitação do 
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Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade, sob o título "Educação Integral / Educação Integrada 

E(M) Tempo Integral: Concepções e Práticas na Educação Brasileira (BRASIL, 

MEC, 2009).  

 Realizado por um grupo de pesquisadores de quatro universidades brasileiras 

- Universidade Federal do estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Universidade Federal 

do Paraná (UFPR), Universidade de Brasília (UNB) e Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) - esse mapeamento possibilitou um conjunto representativo das 

experiências de escolas em tempo integral em 39,2% dos municípios brasileiros que 

reuniam, no conjunto,  800 tipos de experiências de jornada escolar ampliada. 

 O trabalho teve como objetivos identificar as experiências de ampliação da 

jornada escolar em escolas de Ensino Fundamental em andamento no Brasil e 

analisar as experiências a partir de critérios específicos para subsidiar novas políticas 

públicas voltadas à implementação de educação integral em nível nacional.  

 A etapa qualitativa do referido levantamento elegeu uma amostra de 22 

municípios, em 18 Estados, contemplando as cinco regiões geográficas. Os estudos 

de caso foram realizados in loco, envolvendo municípios de diferentes portes e 

considerando cinco eixos de investigação: tempo, espaço, atividades, sujeitos e 

gestão.  

 A partir do relatório desse mapeamento  e considerando o escopo deste 

projeto em andamento, vale destacar algumas considerações específicas que, 

conforme já indicado, servirão de referência.  

 O primeiro aspecto relevante a ser destacado refere-se ao fato de haver muitas 

diferenças entre a política educacional em cada município, implicando, por 

consequência, distintas concepções sobre educação integral e distintos formatos de 

ampliação da jornada escolar, incluindo modelos diferentes dentro de um mesmo 

município.  Neste contexto, o relatório aponta que a riqueza de formatos encontrados 

propõe uma mudança de paradigma em relação à concepção e ao uso do tempo 

escolar, por meio de uma "desnaturalização do tempo escolar" (BRASIL, MEC, 

2009, p. 163),  valendo destacar o texto na integralidade, a seguir: 

 

No Brasil, nas últimas décadas, muitas propostas interrogaram a 
concepção de tempo escolar fragmentado diariamente e parcelado 
anualmente. Modelos de ciclos de formação expandiram a noção de 
tempo escolar, aproximando-a dos tempos de aprendizagem 
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vivenciados fora da escola e das idades de formação. Essas 
concepções estão presentes em algumas experiências de ampliação 
de jornada, possibilitando a leitura de que todo o tempo de vida 
pode ser um tempo de aprender. Neste sentido, pedagogizar o 
tempo não é sinônimo de estender a escola a todas as horas do dia e 
nem fixar períodos iguais para todos (BRASIL, MEC, 2009, p. 
163). 

 

 Entre os obstáculos mais citados pelas instituições focalizadas estão as 

questões relacionadas à falta de espaço e de infraestrutura, aliadas às soluções para 

formação docente continuada. 

O que as experiências evidenciam é que a ampliação da jornada 
escolar  requer que espaços educativos, como espaços públicos, 
sejam recuperados, revitalizados, reapropriados. A precariedade dos 
espaços - salas pequenas, sem iluminação e pouco arejadas, 
bibliotecas com acervo pequeno e sem espaço para leitura, até 
mesmo banheiros sem condições de banho para as crianças.... e 
equipamentos eletrônicos sem condições de uso - desestimula a 
presença das crianças... (BRASIL, MEC, 2009, p. 164). 

  

 Ainda em relação aos espaços utilizados, o relatório  menciona algumas 

iniciativas inovadoras em que os projetos das escolas integram-se ao entorno, 

estimuladas pelo entendimento de que a saída dos alunos da escola permite a 

ampliação do repertório cultural e social das crianças. Assim, nesses projetos, a 

escola se integra às propostas culturais das próprias cidades, com articulação entre 

diferentes secretarias, possibilitando uma dinâmica que ilustra a utilização do 

"território como referência político-pedagógica" (MEC, 2009, p.165). Segundo o 

relatório, somente na dinâmica do dia a dia das escolas será possível perceber a real 

relevância pedagógica versus a possibilidade de revestir  a experiência de caráter 

meramente assistencialista.  

 Um ponto crucial levantado no texto refere-se à diversidade dos sujeitos nas 

diferentes experiências documentadas, evidenciando que a forma de contratação pode 

revelar a concepção de ampliação de jornada definida pelo município. É correto 

afirmar que, independentemente do contexto, "a disponibilidade de profissionais é 

fator fundamental para o desenvolvimento e continuidade de projetos de ampliação 

da jornada escolar. Ainda em relação aos sujeitos, quando professores, são 

recorrentes as questões que envolvem formação e profissionalização, acarretando 

desafios e/ou contribuições" (BRASIL, MEC, 2009, p.165). 

 As relações entre os docentes e os não docentes foram evidenciadas na 
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pesquisa do Ministério da Educação, conforme o registro seguinte: 
Quando a experiência inclui professores e sujeitos não-docentes, 
verificou-se que a relação entre esses novos profissionais e os 
docentes das redes de ensino não se mostrou adequada. De um 
lado, professores declaram que sentem seu espaço invadido e seu 
saber pedagógico desconsiderado, já que outros profissionais 
podem lidar com a educação, mesmo sem a formação pedagógica 
adequada. Por outro lado, monitores, oficineiros, arte-educadores 
declaram que se sentem desvalorizados pelos docentes. Observa-se 
que, além da dimensão das relações de trabalho, o que está em jogo 
é a própria integração entre o tempo ampliado e o tempo regular. 
As relações entre os profissionais se modificaram em alguns casos, 
na medida em que se estabeleceram aproximações entre os tempos 
educativos (BRASIL, MEC, 2009, p. 166). 

 

 Ou seja, os dados evidenciam a necessidade de haver integração entre os 

trabalhos e as pessoas no espaço escolar. Desta forma, conforme já mencionado ser a 

intenção desta investigação acerca da organização e gestão do currículo nas escolas 

públicas em tempo integral, evidencia-se o modo pelo qual os trabalhos se efetivam 

na dinâmica de cada escola, a maneira como a organização permite ou não a 

coerência necessária para tal integração;  a forma pela qual as principais lideranças 

valorizam, facilitam e colaboram para a efetivação de tal integração no dia a dia das 

escolas. Como consta no relatório, entende-se que haja "alternativa de gestão que 

facilita essa integração dos diferentes perfis profissionais" (MEC, 2009, p. 166).  

 No eixo de gestão, o sucesso na continuidade das propostas bem sucedidas 

deveu-se ao compromisso integrado das próprias escolas, da comunidade e das 

instituições parceiras na realização dos projetos. Além disso, em tais experiências, foi 

essencial a adoção do tempo integral como política de educação do município, o que 

viabilizou mais acesso ao repasse de verba para a continuidade dos projetos. Essa 

questão conecta-se à necessidade de articular diferentes setores da gestão pública para 

permitir avançar no desafio de integrar ações e programas intersetoriais, numa 

perspectiva de gestão do território. 

 
Uma recorrência reveladora da incorporação de objetivos da 
ampliação da jornada escolar incide no fator humano e no 
compromisso assumido com a(s) proposta(s): ele é a variável que 
determina a possibilidade de sucesso dessa ampliação, segundo 
quaisquer objetivos que sejam traçados para ela. Este sentido do 
que se pode denominar de "vestir a camisa" emerge por parte tanto 
de gestores municipais - secretário, coordenador, diretor de escola - 
como das equipes escolares que, de um lado, além de professores e 
funcionários, também inclui diretor e coordenador; e de outro, 
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abrange alunos e pais. Se os objetivos são claros e compartilhados e 
se as prioridades são discutidas pelas equipes escolares, consolida-
se a possibilidade de que cada segmento incorpore como seu os 
objetivos propostos, sejam políticas municipais, como se pode 
exemplificar em Russas (CE), Natal (RN) ou São Paulo (SP), ou 
projetos pedagógicos de experiências específicas, como se vê em 
Nova Friburgo (RJ), com as experiências da Pedagogia da 
Alternância e a Pedagogia Waldorf (BRASIL, MEC, 2009, p. 169). 

  

 Outro desafio revelado pelos dados refere-se ao acompanhamento e avaliação 

das experiências. Neste aspecto o trabalho apresenta dois pontos centrais. 

Primeiramente, a necessidade de se verificar os resultados que a ampliação da jornada 

trouxe aos alunos e à escola e, em segundo, a necessidade de sistematizar tais 

resultados, de modo a identificar os impactos da ampliação da jornada para a 

formação integral dos alunos.   

 A maioria dos municípios informou que ainda utiliza o IDEB como o 

resultado mais evidente no sentido de acompanhamento e avaliação das experiências 

e apenas alguns desenvolveram um sistema próprio de avaliação. 

 O relatório aponta para a importância de se problematizar a função social da 

Escola em Tempo Integral, para além dos resultados do IDEB. Reforça, ainda, que as 

experiências focalizadas em reforço escolar têm menos perspectiva de efetivamente 

conquistá-lo do que as propostas que consideram a criança em todas as suas 

dimensões. A partir desta última, para além da escolarização, as conquistas 

identificadas pelas escolas pesquisadas em todo o Brasil referem-se a melhorias no 

nível de socialização e de cooperação entre os alunos, a vínculos mais produtivos e à 

integração entre as famílias e a escola (BRASIL, MEC, 2009, p. 170). 

 Os aspectos finais identificados pela pesquisa revelam que, 

independentemente do formato, é um desafio vincular as atividades curriculares 

flexíveis com o projeto pedagógico da escola. Para a questão da organização e gestão 

do currículo pretendida no escopo deste trabalho, esta constatação certamente é 

relevante. Portanto, vale ressaltar o texto integral do relatório da pesquisa, a seguir: 

 
A princípio, pode parecer que, nas escolas de turno único, a 
vinculação entre atividades curriculares flexíveis e o currículo 
prescrito seja mais fácil. Mas a supervalorização da aprendizagem de 
caráter escolar tende a se sobrepor com facilidade sobre as outras 
aprendizagens em todas as experiências. A dissociação entre tempos 
chamados "de regência" e os tempos de flexibilidade curricular 
(oficinas) pode comprometer a adesão dos estudantes e de suas 
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famílias à proposta. Visto, por vezes, como tempo de brincadeira, o 
contra-turno é desprovido de importância e os estudantes não 
retornam (Palmas/TO). Há casos em que se percebe nitidamente que 
não há processo sistematizado de integração entre o PPP e as 
atividades curriculares flexíveis, pois as  equipes de trabalho são 
distintas e planejam, desenvolvem e avaliam seu trabalho de modo 
relativamente independente (Mariana/ MG). O que se pode afirmar é 
que há formas de gestão da experiência que tendem a produzir 
encontros entre os tempos que a  princípio pareciam estanques. 
(BRASIL, MEC, 2009, p.171). 
 

 Além disso, nos locais onde não há possibilidade de escolha para a jornada 

ampliada, esse levantamento constatou que na implementação dos programas há mais 

insatisfação do que produtividade e que é mais interessante a existência de diferentes 

formatos. Portanto, permanece o desafio de estabelecer as diferenças entre o aluno do 

turno regular e o aluno da jornada ampliada, uma vez que não consegue a adesão de 

todos os alunos. E permanece o desafio de compreender uma nova organização e 

gestão do currículo, incorporando todos os saberes contemplados na essência do que 

se pretende com a oferta das escolas em tempo integral, conforme pontua o trecho 

abaixo, contido nas considerações finais do relatório. 

Podemos considerar que nem todos os sujeitos vão conquistar 
melhores índices de aprendizagem se estiverem em uma jornada 
escolar ampliada; entretanto  não há como negar o aumento da 
possibilidade. Por fim, as experiências nos ensinam que a 
desnaturalização dos tempos  escolares é correlata à 
desnaturalização dos saberes: o maior tempo de contato entre os 
vários alunos e entre alunos e educadores coloca em cena saberes 
diversificados que passam a ser incorporados no espaço escolar ou 
no espaço educativo ampliado para além da escola. Neste processo, 
também se educam os educadores e toda a comunidade envolvida 
no processo de ampliação da jornada escolar (BRASIL, MEC, 
2009, p. 172). 

 
 A esse levantamento qualitativo vale integrar alguns dados quantitativos 

referentes à evolução das escolas públicas em tempo integral no Brasil. 

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil 

possui 5.570 municípios. De acordo com o Mapa de Adesão (BRASIL, MEC, 2014), 

8,7% dos municípios brasileiros oferece educação em tempo integral por meio do 

Programa Mais Educação (BRASIL, MEC, 2010) em 100% de suas escolas; 10,9% 

ainda não aderiu ao programa e 53,8% dos municípios oferece o programa em pelo 

menos 35% de suas escolas. 

 Ainda de acordo com o Mapa de Adesão (BRASIL, MEC, 2014), ao se 
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analisar a evolução do número de escolas que aderiram ao programa entre 2009 e 

2014, verifica-se que houve aumento de 4.250% na adesão ao Programa Mais 

Educação por escolas de Ensino Fundamental, o que confirma a tendência e a 

consequente importância de se analisar de que forma a implantação ocorre sob a 

perspectiva da organização e gestão do currículo oferecido em cada contexto.  

 De acordo com o Censo Escolar (MEC-INEP, 2016) em 2010 havia o total de  

31.005.341 de alunos matriculados no Ensino Fundamental em todo o território 

nacional. Deste total, 27.064.103 estavam matriculados em escolas públicas, 

conforme Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 

Matrículas no Ensino Fundamental por Dependência Administrativa segundo o turno 

de escolarização entre 2010 e 2016 

____________________________________________________________________ 

  Total Geral   Pública         Privada 
___________________________________________________________________________ 
Ano  Total                Tempo           Total              Tempo         Total               Tempo 
    Integral   Integral       Integral 
___________________________________________________________________________

2011 31.005.341        1.327.129 27.064.103 1.264.309   3.941.238       63.120 

2011 30.358.640 1.756.058 26.256.179 1.686.407   4.102.461       69.651 

2012 29.702.498 2.184.079 25.431.566 2.101.735   4.270.932       82.344 

2013 29.069.281 3.171.638 24.694.440 3.079.030   4.374.841       92.608 

2014 28.459.667 4477.113 23.982.657 4.371.298    4.477.010    105.815 

2015 27.825.338 4.648.277 23.325.728 4.534.616    4.499.610    113.661 

2016 27.588.905 2.508.754 23.015.916 2.416.573    4.572.989     92.181 

____________________________________________________________________ 
Fonte: MEC/INEP (dados do Censo Escolar 2016). 
Tabela elaborada pela autora  
  

 Do total de alunos matriculados em escolas públicas de Ensino Fundamental 

em tempo integral (caracterizadas pelo tempo igual ou superior a sete horas diárias) 

no ano de 2010 havia 1.264.309 alunos matriculados, o que corresponde a 4.67% do 

total de alunos matriculados em escolas públicas estudando em tempo integral no 

Brasil.  

 Em 2016 observa-se o total de 23.015.916 alunos matriculados em escolas 

públicas de ensino fundamental, representando um decréscimo de aproximadamente 

15% no total de alunos matriculados. Porém, desse total, observa-se haver 2.416.573 
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alunos matriculados em tempo integral, o que corresponde a 10% do total de alunos 

matriculados, representando um aumento de 5.82% em relação aos índices de 2010.  

 Especificamente em relação às matrículas de alunos de Ensino Fundamental 

em tempo integral na rede pública, segundo os dados do Censo Escolar (MEC-INEP, 

2016), observou-se um crescimento anual em torno de 2% ao ano entre 2010 e 2013, 

com crescimento mais expressivo entre os anos de 2013 e 2015, sendo nesse último o 

maior índice de alunos matriculados em tempo integral nas escolas públicas do país, 

19.44%. A tabela 2.2 evidencia a evolução de alunos matriculados em tempo integral 

especificamente na rede pública, entre 2010 e 2016: 
 

Tabela 2.2     

Total de alunos matriculados no ensino fundamental em escolas públicas com a 

porcentagem de alunos matriculados no ensino fundamental em período integral. 

____________________________________________________________________ 

  Percentual de alunos em escolas públicas de ensino fundamental  
____________________________________________________________________ 
                Total                               Tempo          %        
Ano  matriculados   Integral    
____________________________________________________________________ 
2010  27.064.103    1.264.309       4.67% 

2011  26.256.179    1.686.407       6.42% 

2012  25.431.566    2.101.735       8.26% 

2013  24.694.440    3.079.030               12.46% 

2014  23.982.657     4.371.298                 18.22% 

2015  23.325.728    4.534.616                 19.44% 

2016  23.015.916    2.416.573                 10.49% 

___________________________________________________________________ 
Fonte: MEC/INEP (dados do Censo Escolar 2016).  
Tabela elaborada pela autora  
  

 Conforme observado, contrariando a curva de crescimento ascendente desde 

2010 na adesão de alunos às escolas em tempo integral, em 2016 os dados do Censo 

Escolar (MEC-INEP, 2016) evidenciaram uma redução no total de alunos 

matriculados em tempo integral em relação aos matriculados no ano de 2015, 

retomando o número de matriculados levemente superior ao total de alunos em 

escolas de tempo integral observado no ano de 2012. 

 Na análise quantitativa realizada, não estão consideradas as causas - entre elas 
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as mudanças nas políticas públicas, e a oferta de vagas nas redes estaduais e 

municipais. Mais um motivo para que os questionamentos desta pesquisa estejam 

focalizados não somente em "o que" se oferece, para quais e para quantos alunos; 

mas, sobretudo, "como" é oferecido, gerenciado e mantido, uma vez que esta análise 

pode interferir e influenciar as questões anteriores. 

 A perspectiva das políticas públicas relacionadas a investimento de recursos 

financeiros deve integrar esse levantamento.  

 No contexto das escolas públicas com jornada ampliada, a adesão aos 

Programas Mais Educação (MEC, 2010) e posteriormente ao Programa Novo Mais 

Educação (MEC, 2016) compõem o contexto dos recursos financeiros repassados 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.  

 Conforme contextualizado em políticas públicas, o Programa Dinheiro Direto 

na Escola direciona recursos financeiros adicionais às escolas, com repasse anual de 

verba para fins de despesas com manutenção predial;, material didático e pedagógico 

e pequenas reformas ou investimentos. Segundo o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação,  

 
Existem ainda   as   "Ações   Agregadas   ao  PDDE", transferências 
financeiras classificadas em três grupos: o Novo Mais Educação, 
que compreende as atividades de educação integral em jornada 
ampliada; o PDDE Estrutura, constituído das ações Água na 
Escola, Escola do Campo, Escola Sustentável e Escola Acessível; e 
o PDDE Qualidade, composto das ações Atleta na Escola, Ensino 
Médio Inovador, Mais Cultura nas Escolas e Plano de 
Desenvolvimento da Escola (PDE Escola) (BRASIL, FNDE, 2018). 

 
  

 Ainda de acordo com o mesmo documento, "segundo dados do censo escolar 

de 2016, são cerca de 145 mil escolas potenciais beneficiárias do PDDE, nas quais 

estão matriculados em torno de 39 milhões de alunos" (BRASIL, FNDE, 2018)1. Em 

termos de valores investidos na média dos últimos três anos, o órgão informa que "o 

programa e suas ações agregadas envolveram investimento da ordem de R$ 2,08 

bilhões anuais" (BRASIL, FNDE, 2018)2. 

 Especificamente em relação à estratégia estabelecida desde a Emenda 

Constitucional no. 59, de 2009 em relação aos investimentos de recursos financeiros 

																																																								
1Referência obtida no portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 
2 Referência obtida no portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 
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públicos em educação, por meio da qual foi estabelecida a meta de aplicação de 

recursos financeiros públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto 

(PIB), vale pontuar os dados expressos no relatório da Organização para Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE 2017, p. 180) publicado em 2017 sobre o 

panorama da educação mundial. 

 Entre 2005 e 2014, 21 dos 30 países associados e parceiros que 

disponibilizaram informações, aumentaram em média, 0.2% o percentual do PIB 

investido em educação.  

 No mesmo período, o Brasil aumentou em 1% a participação do PIB gasto nas 

instituições educacionais. Em 2014, os países associados à OCDE investiram em 

média, 5.2% do Produto Interno Bruto em educação, variando de 3.3% na Rússia a 

6.6%  no Reino Unido.  

 Em 2014, segundo o relatório da OCDE, o Brasil investiu 4.1% do Produto 

Interno Bruto (PIB) em educação básica nos Ensino Fundamental e Médio, e 4.9% no 

total de educação, incluindo nível superior. (OCDE, 2017, p. 180). Sob esse aspecto, 

vale ressaltar que a Meta 20 do Plano Nacional de Educação é a de ampliar o 

investimento público em educação para 7% do PIB até 2019 e chegar a, no mínimo, 

10% do PIB ao final de  2024. 

 Enfim, as considerações das pesquisas e os dados estatísticos indicam a 

importância de se compreender constantemente o contexto social, político e 

econômico que tem norteado as políticas educacionais no país, assim como de 

problematizar a diversidade, as condições de oferta, as concepções, a organização 

curricular, os resultados e, acima de tudo, a ideologia que fundamenta e mantém as 

políticas educacionais direcionadas à escola pública de tempo integral no Brasil. 

 

 

2.4 O município de São José dos Campos e a rede escolar municipal 

  

 Localizada no interior do Estado de São Paulo, a 91 km da capital paulista, o 

município de São José dos Campos é polo da região do Vale do Paraíba, em função 

de sua disposição para o desenvolvimento econômico e tecnológico. Além de 

próxima à capital paulista, encontra-se a 330 km da cidade do Rio de Janeiro, 74 km 

do Aeroporto Internacional de Guarulhos, 175 km do Aeroporto Internacional de 

Viracopos, 162 Km do Porto de Santos e 112 km do Porto de São Sebastião (SÃO 
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JOSÉ DOS CAMPOS, PME, 2015, p. 28).  

 A cidade incorpora os distritos de São Francisco Xavier e de Eugênio de 

Melo, fazendo divisa com nove cidades do Vale do Paraíba ou do Sul do Estado de 

Minas Gerais. 

 De acordo com dados do IBGE, a cidade conta com 629.921 habitantes, com 

população estimada em 703.219 em 2017 (BRASIL, IBGE, 2017). É conhecida por 

abrigar importantes institutos educacionais e tecnológicos como o Instituto 

Tecnológico da Aeronáutica (ITA), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE), o Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), o Instituto de Estudos Avançados 

(IEAV), o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IP&D) e o Departamento de 

Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA). É igualmente conhecida pelo relevante 

parque industrial, acolhendo empresas multinacionais importantes no cenário 

internacional, como Embraer, General Motors (GM), Petrobrás, entre outras, que 

regem os índices de empregabilidade na região do Vale do Paraíba, além de 

determinarem o perfil industrial e tecnológico da cidade.  

 Segundo dados do IBGE (2017), o município possui 94.3% de domicílios com 

esgotamento sanitário adequado, 94.7% de domicílios urbanos em vias públicas com 

arborização e 66.4% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização 

adequada.  

 De acordo com os registros sobre a estrutura e população escolar obtidos no 

Plano Municipal de Educação (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, PME, 2015), a cidade 

oferece todos os níveis e modalidades de educação indicados na legislação brasileira. 

 O município atende a 97,3% da população com idade entre seis e 14 anos, 

correspondente ao Ensino Fundamental (BRASIL, IBGE, 2017).  Com índice de 6,6 

no IDEB3 para os anos iniciais do segmento e 5,2 para os anos finais, o município é 

referência nesse indicador para a região. Em comparação aos índices do Estado de 

São Paulo, ocupa a 127a. posição, considerando o total de 645 municípios do Estado. 

Em relação aos índices nacionais, ocupa a 453a. posição, do total de 5.570 

municípios brasileiros.  

 Até 2016 a população escolar na faixa etária entre seis e 14 anos correspondia 

a 34.465 alunos (BRASIL, INEP, 2016). Do total de unidades escolares de todos os 

																																																								
3	Para acessar composição e cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ver nota 
técnica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (BRASIL, INEP).	
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níveis, a Rede de Ensino do Município de São José dos Campos é composta por 149 

estabelecimentos de ensino.  

 Do total de unidades escolares no município, há 47 unidades de Ensino 

Fundamental (Anos iniciais e Anos finais), das quais 12 oferecem a jornada ampliada 

como opção, o que representa 25% do total das escolas municipais de Ensino 

Fundamental com oferta de tempo integral.  

 Há uma concentração maior de escolas em tempo integral na região Sul do 

município, representando 66,7% de sua oferta de escolas com jornada ampliada. A 

região central não possui escola com jornada integral; a região Norte oferece a 

jornada ampliada em duas escolas, correspondendo a 16,7% e as regiões Leste e 

Oeste, uma escola em cada região, representando, respectivamente, 8,3% sobre o 

total de escolas de tempo integral do município. 

 

2.5 O Plano Municipal de Educação 

 

 O Plano Municipal de Educação, desdobramento do Plano Nacional de 
Educação (BRASIL, MEC, 2014),  estabeleceu as diretrizes, metas e estratégias 
voltadas para a melhoria da oferta educacional para o decênio 2015-2025. O 
documento revela, no conjunto das 20 metas estabelecidas e suas respectivas 
estratégias, que o município determinou, até 2020 e em consonância com a meta 6 do 
Plano Nacional de Educação,  "oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 
50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos(as) 
estudantes(as) da Educação Básica" (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, PME-SME, 2015, 
p. 12). 

 As estratégias relacionadas à referida meta indicam a construção de novas 

escolas e a reestruturação das existentes, de modo a adequá-las arquitetonicamente e 

com mobiliário também adequado às características e demandas da jornada integral, 

priorizando as comunidades de maior vulnerabilidade social. Pretende-se, segundo as 

demais estratégias, melhorar as condições para a efetivação da gestão democrática 

nas escolas públicas no município e atuar para reduzir a rotatividade dos docentes, 

incentivando a continuidade dos programas, e capacitando-os para atuação nos 

diferentes modelos pedagógicos. Ainda, as metas trazem a importância da 

consolidação da proposta da Escola de Formação em Tempo Integral do município, 

respeitando a autonomia de cada escola, de modo a oferecer diversidade de 
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oportunidades de aprendizagem por meio de acesso à arte, à cultura, ao esporte, 

ciência e tecnologia, em consonância com o Projeto Político Pedagógico de cada 

unidade escolar.  

 A leitura integrada das metas permite afirmar que o acompanhamento das 

melhorias na qualidade da educação é essencialmente aferido por meio do IDEB. 

 No entanto, há metas e estratégias relacionadas ao incremento nas condições 

não somente de infraestrutura e mobiliário, mas de reestruturação das salas de leitura 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, PME-SME, 2015, p.15), de implantação de laboratórios 

de Ciências (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, PME-SME, 2015, p. 15), de Educação 

Digital e Interativa (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, PME-SME, 2015, p. 14), promover 

o incentivo de tecnologias educacionais para o incremento de práticas inovadoras 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, PME-SME, 2015, p. 14),  práticas de sustentabilidade 

socioambiental (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, PME-SME, 2015, p .15), estratégias de 

avaliação e acompanhamento de resultados, estratégias para implementar mudanças e 

adequações curriculares por tipo de escola, redução da rotatividade dos professores 

entre escolas e investimentos diversos em formação docente, condições de trabalho e 

formação em serviço, assim como atualizações salariais (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

PME-SJC, 2015).  

 No conjunto das metas e estratégias para a melhoria da qualidade educacional 

do Município, vale perceber que as evidências relacionadas à  qualidade ou à 

melhoria da educação estão definidas nas metas e estratégias, conforme apresentadas 

na sequência. 

 Para o desenvolvimento da pesquisa, considera-se pertinente destacar três   

metas do Plano Municipal de Educação de São José dos Campos (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, SME-SJC, 2015), em consonância com o Plano Nacional de Educação 

(BRASIL, MEC, 2014). 

 A Meta 5 do Plano Municipal de Educação (BRASIL, MEC, 2014) estabelece 

"alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3o. (terceiro) ano do ensino 

fundamental" (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SME-SJC, 2015, p. 11). 

  A Meta 6  traz o compromisso de  
oferecer educação integral de forma que o tempo de permanência 
das (dos) estudantes na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a 
ser igual ou superior a sete horas diárias durante todo o ano letivo 
em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo 
menos, 25% dos(as) estudantes(as) da Educação Básica (SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS, SME-SJC, 2014, p. 12).   
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 Segundo o Plano Nacional de Educação, essa meta indica que  
a ampliação da jornada, na perspectiva da Educação Integral, 
auxilia as instituições educacionais a repensar suas práticas e 
procedimentos, a construir novas organizações curriculares voltadas 
para concepções de aprendizagens como um conjunto de práticas e 
significados multirreferenciados, inter-relacionais e 
contextualizados, nos quais a ação educativa tenha como meta 
tentar compreender e modificar situações concretas do mundo" 
(BRASIL, MEC, 2014, p. 28). 
 

 Por fim, a meta 7 visa  
fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de 
modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb: 6,0 nos 
anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino 
fundamental; 5,2 no ensino médio (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 
SME-SJC, 2014, p. 13).  
 

 O Plano Municipal, portanto, apresenta as metas estabelecidas em relação ao 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), indicador utilizado como 

principal referência de qualidade na oferta do ensino, conforme tabela a seguir. 

 
Tabela 2.3 

Meta estabelecida para o Município de São José dos Campos no  Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) - São José dos Campos -  2015: 

 
Rede        Ideb      2015   2017    2019      2021 

 
Municipal  Anos iniciais do Ensino Fundamental               6,4     6,7       6,9        7,1 

Municipal  Anos finais do Ensino Fundamental               6,0        6,2      6,4         6,6 

Estadual     Anos iniciais do Ensino Fundamental              6,1     6,3      6,6        6,8 

Estadual     Anos finais do Ensino Fundamental                 5,5     5,7      6,0        6,2 

Estadual     Ensino Médio      4,2     4,6      4,9        5,1 

 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. Secretaria Municipal de Educação. Plano Municipal de 
Educação, 2015).  
Tabela elaborada pela autora. 
 
 
2.6 As escolas selecionadas 

 

 Ao se definir o município de São José dos Campos como campo empírico, 
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seguiu-se o mapeamento da rede municipal escolar e foram relacionadas suas escolas 

que oferecem jornada ampliada.  

 Tal levantamento ocorreu simultaneamente à identificação dos documentos 

normativos das esfera municipal, nacional e internacional que orientam a organização 

e gestão das escolas de tempo integral no município.  

 Conforme dados já apresentados sobre o município de São José dos Campos e 

sobre seu Plano Municipal de Educação, do total de unidades escolares do município, 

há 47 unidades de Ensino Fundamental (Anos iniciais e Anos finais), das quais 12 

oferecem a jornada ampliada como opção, o que representa 25% do total das escolas 

municipais de Ensino Fundamental com oferta de tempo integral.  

 De acordo com o decreto que instituiu o Programa de Escolas de Formação 

em Tempo Integral (EFETI) no município (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2009) e com 

os relatos obtidos nos contatos iniciais realizados com a Secretária de Educação e 

com a Coordenadora do Programa, algumas das 12 escolas que atualmente oferecem 

a jornada ampliada iniciaram com projetos-piloto junto à Secretaria Municipal de 

Educação entre 2007 e 2009, antes da instituição e organização do Programa Mais 

Educação (BRASIL, 2007)  em nível nacional. 

 Com base nos dados inicialmente obtidos e considerando a referência já 

apontada na introdução deste capítulo de que "nos centros de currículo de todo o 

mundo, o tempo dedicado ao desenvolvimento de um programa geralmente varia de 

dois a cinco anos." (LEWY, 1977, p. 15); considerando, ainda, que a implantação do 

programa de Escola de Formação em Tempo Integral (EFETI) no Município de São 

José dos Campos teve início formalmente em 2009, as escolas que primeiramente 

implantaram o programa estariam na etapa de controle de qualidade. Isso significa 

assumir a fase de desenvolvimento em que devem haver recomendações a serem 

feitas, tendo em vista o planejamento do avanço do programa para uma fase mais 

elaborada. Em relação à sua avaliação, visando sua implementação em maior escala, 

seria o momento de integrar possíveis mudanças para ganhos de eficiência e 

incorporar sugestões de alterações, se necessário.  

 Após nove a dez anos de implantação do programa de Escolas em Tempo 

Integral em São José dos Campos, a etapa de controle de qualidade pode ser 

entendida como parte de um processo relevante para fins de se obter informações que 

permitam a tomada de decisões em relação à manutenção do programa nas escolas 

em que já foi implantado e em outras que venha a se implementar.  Tal consideração 
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justifica a escolha pela pesquisa em duas das escolas que estão entre as primeiras a 

implantar o programa no município, o que foi acordado com a Coordenadora da 

Escolas em Tempo Integral do Município. Entretanto, deixando claro, esta pesquisa 

se propõe apenas a fazer o diagnóstico e compreender o que está ocorrendo nessas 

instituições. Sugerir ou propor mudanças é uma função dos órgãos oficiais.  

 Para fins de confidencialidade e manutenção do anonimato das pessoas que 

participaram da pesquisa e das instituições selecionadas, as escolas serão 

identificadas como Escola A e Escola B. 

 A Coordenadora das Escolas em Tempo Integral do Município explicou a 

pesquisa às equipes gestoras das duas escolas e realizou os agendamentos, 

informando que faria o acompanhamento da visita à Escola A, dado o contexto de 

vulnerabilidade do bairro e notícias de incidentes de violência. Na visita e após as 

entrevistas, ficaria ainda esclarecido que tal escola passava por um importante 

momento de transição: desde a implantação de sua jornada ampliada, era o primeiro 

ano de operação em período integral sem a presença da Instituição que tinha sido 

responsável pela estrutura, organização e oferta das atividades no contra-turno. 

 Em 7 de novembro de 2017, entre 8h e 12h, foi realizada a visita à Escola A, 

com o acompanhamento da Coordenadora do programa EFETI do município, 

contemplando visita às instalações, com permissão para registros fotográficos para 

utilização a título de consulta e observação do contexto escolar; contato com a equipe 

de professores da jornada integral que atua com as séries iniciais e finais do Ensino 

Fundamental, sendo que o último grupo estava na escola para reunião. Por fim, 

entrevista com a orientadora pedagógica da jornada integral da escola, o que o tempo 

todo ocorreu com a presença e participação da Coordenadora das Escolas de Tempo 

Integral do município. Vale comentar que, na percepção da pesquisadora, a 

orientadora pedagógica da Escola A participou com liberdade de respostas e se 

mostrou à vontade para abordar todas as questões à sua maneira, na presença da 

Coordenadora. Esta também parecia sentir-se à vontade para complementar 

informações sobre o contexto histórico da unidade ou dar exemplos. 

 Em 8 de novembro de 2017, entre 8h e 12h foi realizada visita à segunda 

escola selecionada, a Escola B. Dessa vez, sem o acompanhamento da Coordenadora 

das Escolas de Tempo Integral do município. A visita começou pelo contato com a 

Diretora da escola, entrevistada logo após. Em seguida, a orientadora pedagógica da 

jornada ampliada se juntou à entrevista. Ao final,  a orientadora conduziu a visita à 
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escola, apresentando os espaços e suas utilizações, os alunos, que estavam em aula, e 

todos os ambientes utilizados pelo turno regular e pela jornada ampliada. 

 Em 14 de novembro de 2017, entre 14h e 15h30, nova visita à segunda escola, 

realizada para contato direto com os professores que atuam com as séries iniciais do 

Ensino Fundamental na jornada ampliada, que estavam na escola em horário de 

reunião liderada pela orientadora pedagógica do período integral. A equipe discutia a 

condução dos trabalhos para a Mostra Cultural da escola, que seria realizada no final 

do ano de 2017. 

 Em 20 de novembro de 2017, das 15h30 às 17h30, foi realizada entrevista 

com a Coordenadora das Escolas de Tempo Integral da rede municipal de São José 

dos Campos. Além da entrevista, houve coleta de dados quantitativos das escolas de 

tempo integral do município. 

 Os sujeitos que compuseram a pesquisa foram: professores de Ensino 

Fundamental que atuam na jornada ampliada nas escolas selecionadas, orientadores 

pedagógicos da jornada integral em cada uma das escolas (e diretor, quando 

possível), e coordenadora das escolas em tempo integral do município.  

 
 
2.7 As Escolas Públicas de Tempo Integral no Município de São José dos 

Campos 

 Em 2007, a Secretaria Municipal de São José dos Campos iniciou o projeto 

piloto do Programa de Escolas de Formação em Tempo Integral (EFETI) no 

município, que foi normatizado a partir de 2009. 

 Instituído em 2009 pela Portaria 029/SME/09, o projeto da Escola de 

Formação em Tempo Integral da Secretaria de Educação do Município de São José 

dos Campos foi apresentado visando, conforme texto do documento na íntegra: 
Instituir o Projeto "Escola de Formação em Tempo Integral 
(EFETI)" visando ampliar a carga horária dos alunos do Ensino 
Fundamental na escola pública municipal, de modo a intensificar as 
possibilidades de aprendizagem, com o enriquecimento do 
currículo básico, a exploração de temas transversais e a vivência de 
situações que favoreçam o aprimoramento pessoal, social e cultural 
(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2009). 
 

A mesma Portaria apresentava os sete objetivos do programa, a saber: 
 I - ampliar a carga horária do aluno na escola, assistindo-o 

integralmente em suas necessidades básicas e educacionais, 
reforçando o aproveitamento escolar, a autoestima e o sentimento 
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de pertença;  
 II - intensificar as oportunidades de socialização na escola;  
 III - proporcionar aos alunos alternativas de ação no campo do 

conhecimento cultural, tecnológico, de meio ambiente e esportivo;  
 IV - incentivar a participação da comunidade por meio do 

engajamento no processo educacional implementando a construção 
da cidadania;  

 V - adequar as atividades educacionais à realidade de cada região , 
desenvolvendo o espírito empreendedor;  

 VI - contribuir para a redução da evasão, da reprovação, da 
distorção idade/ano, mediante a implementação de ações 
pedagógicas para melhoria de condições para o rendimento e o 
aproveitamento escolar;  

 VIl - prestar atendimento educacional diferenciado a alunos de 
escolas situadas em regiões de maior vulnerabilidade social (SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS, 2009). 

 

Segundo relato da coordenadora do Projeto Escola de Formação em Tempo 

Integral do município, a escolha da escola para compor o projeto piloto deveu-se ao 

fato de, na ocasião, ser uma escola recém-aberta e que nascia em novo bairro da 

cidade, com moradias recém construídas para acolher famílias desalojadas por conta 

de alterações urbanísticas e diretrizes de zoneamento do município. A situação de 

violência e vulnerabilidade social da comunidade também foi determinante para a 

escolha da escola. Assim, o objetivo central foi tirar as crianças e jovens das ruas, 

com ofertando-lhes ensino em tempo ampliado e atividades diversificadas. O projeto 

foi estabelecido em parceria com a Fundação Hélio Augusto de Souza (FUNDHAS).  

 A Lei Municipal no. 7903/09, de 1o. de julho de 2009, autorizava "o Poder 

Executivo, por intermédio da Secretaria de Educação, a celebrar convênios com a 

Fundação Hélio Augusto de Souza (FUNDHAS) para desenvolver  atividades 

relacionadas aos eixos curriculares do Projeto..." (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2009). 

 A proposta para as escolas piloto ocorreu de acordo com a características de 

cada instituição. Uma delas, de natureza obrigatória a todos os alunos do 1o. ao 9o. 

Ano do Ensino Fundamental, contemplava as aulas do turno regular, complementadas 

por oficinas oferecidas pela FUNDHAS em suas próprias instalações. Localizada na 

mesma rua da escola, as crianças e jovens se dirigiam às instalações da instituição, 

onde realizavam as atividades do contra-turno, em conformidade com a proposição 

da própria FUNDHAS, com oficinas de culinária, marcenaria, entre outras. A oferta 

das oficinas possuía um viés prático e havia parcerias da instituição com escolas 

técnicas de Ensino Médio do município, para os alunos interessados em continuar 
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seus estudos. Segundo a coordenação das Escolas de Tempo Integral do município, 

esse era um fator de reforço positivo à jornada integral obrigatória. 

 Em 2008, utilizando sua própria estrutura para o desenvolvimento do 

programa para o projeto piloto,  foi eleita uma segunda escola, de região e população 

distintas da primeira escola.  Tratava-se então de bairro  com famílias consideradas 

de alto nível socioeconômico.  A escola foi reformada no início de 2008 e os 

professores receberam formação específica para a implantação do projeto, que 

também estabelecia a jornada ampliada obrigatória, mas para alunos entre 4o. e 7o. 

Anos. 

 Portanto, em ambos os casos, apesar de condições e estruturas físicas 

diferentes, assim como propostas distintas no contra-turno, o programa era realizado 

em caráter obrigatório para os alunos. Ou seja, como proposição curricular para todos 

os alunos de cada uma das escolas. 

A implantação gradativa de escolas em tempo integral, segundo a proposta da Escola 

de Formação em Tempo Integral, foi realizada entre 2009 e 2017 e atualmente conta 

com 12 escolas, o que corresponde a 25% do total de escolas de Ensino Fundamental 

da Rede Municipal de Educação.  

 No entanto, é importante destacar que foram feitas adequações ao longo dos 

anos, induzidas pelas políticas públicas nacionais, como o Programa Mais Educação 

(MEC, 2010) e o Programa Novo Mais Educação (MEC, 2016). Além disso, com as 

mudanças de gestão no município, a partir de 2014 a jornada integral de todas as 

escolas que o haviam implementado deixou de ser obrigatória.  

 Os quadros a seguir apresentam a comparação do Quadro Curricular em três 

importantes períodos, desde o início da implementação das Escolas em Tempo 

Integral no Município, conforme portarias no. 029/SME/09, no. 206/SME/13 e no. 

25/SEC/17. A relação das escolas de Ensino Fundamental da rede municipal de São 

José dos Campos está disponível em anexo.    
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Quadro 2.1 - QUADRO CURRICULAR 

  Matriz para as Unidades Escolares com Projeto de Formação em Tempo Integral nos anos 

de 2009, 2011, 2013 e 2017       Módulo	:	40	semanas										Duração	Hora/aula:50	minutos	

	

 
Fontes: Anexo I à Portaria No. 29/SME/09; Anexo I à Portaria no. 206/SME/2013, Anexo I à 
Portaria 319/SME/11 e Anexo I à Portaria no. 25/SEC/17.  
Tabela elaborada pela autora  
Notas:  
* Jornada Ampliada foi o termo utilizado pela autora para se referir às diferentes 
nomenclaturas utilizadas ao longo dos anos; 
**As atividades de formação de hábitos e atitudes ocorrem durante os horários das refeições, 
estudos e acompanhamento da aprendizagem.  
***O Total de 20 aulas estabelecidas na Matriz Curricular de 2017, considera 8 h/a semanais 
de Acompanhamento Pedagógico em Português e em Matemática, 5 h/aula de Atividades de 
Formação de Hábitos e Atitudes e 7h/a de atividades nos componentes de Arte, Cultura ou 
Esporte e Lazer, a depender do critério de cada escola. 
**** Acompanhamento pedagógico contido no conjunto das atividades identificadas como 
Oficina/Ateliê/Projeto.  
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Português     
História     
Geografia     
Ciências     
Matemática     
Educação Física     
Arte     

Total Aula - Base Nacional Comum 25 25 25 25 
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L.E.M . – Inglês 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Enriquecimento Curricular 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Total Aulas - Parte Diversificada 0 0 0 5  

Jo
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a 
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d
a 

* 

Oficinas/Ateliês/Projetos**** 10 17/23 15/20 7 
Atividades de Formação de Hábitos 

e Atitudes** 15  5 5 

Acompanhamento Pedagógico****    8 
Total Aulas jornada ampliada* 25 17/23 20/25 20*** 

Ensino Religioso 1 1 1 1 

 Total Aula: Base Nacional Comum + 
Parte Diversificada+ Jornada Ampliada 50 42/48 40/45  

50 

 Total Carga Horária anual 2000 1680/ 
1920 

1600/ 
1800 

2000 
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Quadro 2.2 - QUADRO CURRICULAR 
Referências de Matriz para as Unidades Escolares com Projeto de Formação em Tempo 

Integral nos anos de 2009, 2011, 2013 e 2017 
Módulo	:	40	semanasDuração	Hora/aula:	50	minutos		 

 
	
Fontes: Anexo I Portaria No. 29/SME/09; Anexo I à Portaria no. 206/SME/2013, Anexo I à 
Portaria 319/SME/11 e Anexo I à Portaria no. 25/SEC/17.  
Tabela elaborada pela autora  
Notas:  
* Jornada Ampliada foi o termo utilizado pela autora para se referir às diferentes 
nomenclaturas utilizadas ao longo dos anos; 
**As atividades de formação de hábitos e atitudes ocorrem durante os horários das refeições, 
estudos e acompanhamento da aprendizagem.  
***O Total de 20 aulas estabelecidas na Matriz Curricular de 2017, considera 8 h/a semanais 
de Acompanhamento Pedagógico em Português e em Matemática, 5 h/aula de Atividades de 
Formação de Hábitos e Atitudes e 7h/a de atividades nos componentes de Arte, Cultura ou 
Esporte e Lazer, à depender do critério de cada escola. 
**** Acompanhamento pedagógico contido no conjunto das atividades identificadas como 
Oficina/Ateliê/Projeto.  
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Total Aulas - Parte Diversificada 4 2 4 4  
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 Oficinas/Ateliês/Projetos**** 10 17/23 15/20 7 
Atividades de Formação de 

Hábitos e Atitudes** 15  5 5 

Acompanhamento 
Pedagógico****    8 

Total Aulas jornada ampliada* 25 17/23 20/25 20*** 

Ensino Religioso 1 1 1 1 

 Total Aula: Base Nacional Comum + 
Parte Diversificada+ Jornada Ampliada 50 42/48 40/45  

50 

 Total Carga Horária anual 2000 1680/ 
1920 

1600/ 
1800 

2000 
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 A análise comparativa realizada da Matriz Curricular de cada um dos anos 

indicados no quadro anterior permitiu verificar situações não claramente explicitadas 

no documento, mas que trazem impactos para a compreensão de cada proposta sob a 

perspectiva da gestão do tempo e das prioridades de cada uma. 

 Os programas oferecidos ao longo dos anos na Jornada Ampliada são 

identificados como: "Ações Articuladas aos Eixos Curriculares" (SME, EFETI, 

2009); "Atividades Articuladas aos Eixos Curriculares/Macrocampos" (SME, EFETI, 

2013) e "Atividades Complementares" (SME, EFETI, 2017). 

 Segundo observações da Matriz Curricular de 2013 as  atividades de formação 

de hábitos e atitudes ocorrem durante os horários das refeições, estudos e 

acompanhamento da aprendizagem. Nas observações contidas na Matriz Curricular 

de 2017, tais atividades ocorrem durante os horários das refeições. Ao analisar a 

somatória das aulas da Matriz Curricular de 2013, verifica-se que as aulas indicadas 

para esse item não são computadas no total geral de aulas. Na Matrizes Curriculares 

de 2009 e de 2017, segundo informado nas observações e verificado pelo quadro de 

horários das escolas pesquisadas, tais atividades compõem a somatória de aulas no 

total geral de aulas da Matriz Curricular deste ano. 

 Nas observações da Matriz Curricular de 2009 consta que nas 10 horas-aula 

diárias dos alunos, considerando a base regular e jornada ampliada, incluem 

atividades de estudo e projetos de recuperação, horários de estudo das disciplinas da 

Base Comum e da Parte Diversificada e das atividades relacionadas aos eixos 

curriculares. 

 Nas observações da Matriz Curricular de 2011 consta que "cada unidade 

escolar, conforme seu Projeto Educativo, distribuirá a carga horária semanal de cada 

componente curricular e também definirá as Atividades, os Ateliês ou Projetos” 

referentes aos Eixos Curriculares. 

 Nas observações da Matriz Curricular de 2013 consta que serão dedicadas 

duas horas-aula em Língua Portuguesa e Matemática para atividades de recuperação 

paralela e que as atividades de formação de hábitos e atitudes ocorrem durante os 

horários de refeições, estudos e acompanhamento de aprendizagem. 

 Na Matriz curricular de 2017 consta que  "As atividades complementares de 

Acompanhamento Pedagógico ocorrem em 8h/a semanais, sendo 4h/a de Matemática 

e 4h/a de Português" e que "As atividades de Formação de Hábitos e Atitudes 

ocorrem durante os horários das refeições".  
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 Conforme nota referente ao quadro anterior, o Total de 20 aulas estabelecido 

na Matriz Curricular de 2017, segundo análise da autora mediante Matriz Curricular, 

observações da Matriz e análise do quadro de horários das escolas pesquisadas, 

considera oito h/a semanais de Acompanhamento Pedagógico em Português e em 

Matemática, cinco h/aula de Atividades de Formação de Hábitos e Atitudes e 7h/a de 

atividades nos componentes de Arte, Cultura ou Esporte e Lazer, a depender do 

critério de cada escola. 

 Conforme indicado, a partir das observações encontradas nas Matrizes 

Curriculares dos anos referidos, o acompanhamento pedagógico pode estar contido 

no conjunto das atividades identificadas como Oficina/Ateliê/Projeto. O mesmo é 

válido para atividades de formação de hábitos e atitudes na Matriz Curricular de 

2011. 

 

2.8 A caracterização das escolas selecionadas 

 

            Conforme já indicado, para fins de confidencialidade e manutenção do 

anonimato das pessoas que participaram da pesquisa e das instituições selecionadas, 

as escolas serão identificadas como Escola A e Escola B. 

 

2.8.1 Escola A 

 

            A escola está localizada em área urbana com maior concentração de escolas 

em tempo integral do município. O bairro é relativamente novo e, segundo a 

coordenação das escolas de tempo integral do município, nele há tensões sociais 

relevantes, por conta de disputas entre traficantes de drogas na região. 

          É classificada como nível 5 em complexidade da gestão escolar4 e nível 

socioeconômico de nível médio5 (BRASIL, MEC, INEP, 2017).  

           Segundo dados do Ministério da Educação (BRASIL, INEP, 2017), a escola 

oferece as séries iniciais e finais do Ensino Fundamental, em dois turnos, com 689 

																																																								
4Indicador para mensurar a complexidade da gestão nas escolas, disponível na Nota Técnica 040/2014 
divulgada pela Diretoria de Estatísticas Educacionais do Institudo Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (BRASIL, MEC, INEP, 2014). 
5 Indicador de nível socioeconômico (INSE) divulgado pela Diretoria de Estatísticas Educacionais do 
Institudo Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (BRASIL, MEC).  
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alunos distribuídos em 27 turmas e 12 salas de aula. Segundo a mesma fonte, 593 

alunos estão em período integral nessa escola.  

           De acordo com o Projeto Político Pedagógico do ano de 2017, a escola conta 

com um total de 665 alunos, sendo 231 matriculados nos anos finais, 339 alunos nos 

anos iniciais, para frequência de segunda a sexta-feira, em Tempo integral.  

            A escola conta com dois prédios. Conforme constatado na visita e também 

descrito no Projeto Político Pedagógico da escola, "no primeiro são atendidos os 

alunos da Jornada Regular e, no segundo prédio, cedido pela Fundação Hélio 

Augusto de Souza (FUNDHAS), em comodato, são atendidos os mesmos alunos em 

Jornada Ampliada". 

           Durante as atividades do contra-turno, os alunos de 1o. e 2o. Anos possuem 

sala própria e trocam de espaço somente para fazer atividades na quadra de esportes 

ou específicas como judô, ou ir à sala de leitura ou de jogos. Os alunos de 3o ao 5o. 

Anos e do 6o. ao 9o. utilizam-se das salas ambiente ao longo da jornada ampliada. 

Para todos os alunos existe a oferta de reforço em Língua Portuguesa e Matemática, 

uma vez que o município aderiu ao Programa Novo Mais Educação (BRASIL, MEC, 

2016). 

            Foi possível observar diferenças na ambientação das salas de 1o. e 2o. Ano, a 

depender de cada docente e do direcionamento de cada um, como disponibilizar uma 

série de recursos e materiais recicláveis para a criação de atividades de artes, área de 

leitura em sala, entre outros.  

              Conforme o PPP da escola e informado em documentos obtidos durante a 

visita, os horários do contra-turno ocorrem no período da manhã para as séries 

iniciais e no período da tarde para as séries finais.  O período da manhã é 

desenvolvido entre 7h30 e 10h50 e o período da tarde entre 12h30 e 15h50. Vale 

indicar que o turno regular para as séries iniciais se desenvolve entre 12h30 e 17h30, 

sendo que entre 16h40 e 17h30 ocorrem atividades de reforço escolar. O horário do 

turno regular  para os anos finais é estabelecido entre 7h e 12h15, sendo que entre 

11h15 e 12h15 ocorrem atividades de reforço escolar. 

            Os blocos de atividades para alunos das séries iniciais e das séries finais, 

conforme respectivos horários para a oferta da jornada ampliada, foram ilustrados nas 

tabelas a seguir, a partir dos dados obtidos no PPP e de quadros horários fotografados 

durante as visitas, ou obtidos por informações recebidas durante as entrevistas. 
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Quadro 2.3 - GRADE HORÁRIA 

Jornada Ampliada Escola A  - 1o. e 2o. Ano do Ensino Fundamental	

 
Fonte: horário disponibilizado no mural da escola,  informações e dados obtidos em visita à 
escola e seu Projeto Político Pedagógica.  
Quadro elaborado pela autora  
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QUADRO 2.4 - GRADE HORÁRIA 

Jornada Ampliada Escola A  - 3o. ao 5o. Ano do Ensino Fundamental	

 
Fonte: informações e dados obtidos em visita à escola e no Projeto Político Pedagógico da 
escola.  
Quadro elaborado pela autora 
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Quadro 2.5 - GRADE HORÁRIA 

Jornada Ampliada Escola A-Ensino Fundamental Séries Finais (6o. a 9o. Ano) 

Turmas: A a G 

 
Fonte: informações e dados obtidos em visita à escola e no Projeto Político Pedagógica da 
escola.  
Quadro elaborado pela autora  
             

          Os alunos das séries finais possuem autonomia de escolha dentro da oferta de 

atividades no contra-turno, à exceção do reforço, quando necessário. Não ficaram 

claros os critérios para as escolhas dos alunos, assim como para a divisão dos grupos. 
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            Segundo dados do MEC (BRASIL, 2016), estão matriculados em período 

integral 593 alunos. Isso destoa dos dados do  Projeto Político Pedagógico e dos 

dados aproximados informados pela equipe gestora durante a visita à escola. A escola 

não possui sistema de gestão que permita a consulta rápida aos dados sobre número 

de alunos, alunos transferidos da escola, evasão na jornada ampliada, evolução do 

número de alunos ou de opção de atividades no contra-turno ao longo dos anos. Essas 

informações foram obtidas durante a visita à escola. 

           Segundo informado pela coordenadora das Escolas de Tempo Integral do 

município e conforme indicado nas Portarias expedidas pela Secretaria Municipal de 

Educação, entre 2007 e 2016, a jornada ampliada foi terceirizada e a instituição 

parceira assumiu total responsabilidade pela oferta de atividades e oficinas no contra-

turno, assim como pelos equipamentos, recursos e materiais para a realização dos 

trabalhos, gestão e manutenção das pessoas, instalações e recursos. A Instituição, 

Fundação Hélio Augusto de Souza (FUNDHAS) é uma instituição sem fins lucrativos 

mantida pela Prefeitura de São José dos Campos. Com atividades socioeducativas no 

contra turno escolar, a instituição atende crianças e adolescentes entre seis e 18 anos, 

em situação de vulnerabilidade social. Segundo a instituição, visa favorecer o 

desenvolvimento físico, intelectual, afetivo, cultural, recreativo e social das crianças e 

jovens atendidos por seus programas. Afirma que as atividades são estruturadas para 

o desenvolvimento de habilidades e atitudes de modo lúdico, com o objetivo de 

favorecer a emancipação social dos estudantes de seis a 14 anos, e que entende a 

família como corresponsável nesse processo.  

          Pelas informações obtidas nas entrevistas, a partir de 2014 a Secretaria 

Municipal de Educação assumiu a gestão e a responsabilidade integral pela 

manutenção das instalações, da equipe e da oferta de atividades no contra-turno, o 

que efetivamente ocorreu somente no início de 2017. Nessa ocasião a FUNDHAS 

deixou de realizar a gestão da oferta no contra-turno da escola, desocupou o prédio e 

também levou os equipamentos que antes eram disponibilizados para as atividades 

que a fundação oferecia. A coordenação da ETI do município e a orientadora 

pedagógica da jornada integral na escola comentaram, durante a visita à escola, os 

desafios que  a manutenção do prédio representa, assim como a falta de equipamentos 

e recursos para o pleno exercício das atividades no contra-turno.  

           No Projeto Político Pedagógico da Escola A, sob o título "Uma escola cidadã 

para todos: nenhum a menos", consta ainda "Adequação - 2017" e o encaminhamento 
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de documento datado de 6 de junho de 2017 direcionado à Secretaria Municipal de 

Educação, solicitando a "homologação da adequação do Projeto Político Pedagógico 

- Ano: 2017".   

O documento explica que  "em julho de 2017 a parceria com a Fundação 

Hélio Augusto de Souza foi encerrada. A Unidade Escolar passa a desenvolver suas 

atividades ... através da adesão ao Programa Novo Mais Educação". 

 É evidente que o espaço físico é bom, no que se refere a seu tamanho, quanto à área 

a ser utilizada Mas faltam recursos, equipamentos e brinquedos para as áreas de lazer 

e práticas de atividades diversas - pedagógicas, esportivas ou projetos específicos. 

Dois exemplos de espaços existentes, o da a horta e o do borboletário. A horta, 

aparentemente sem manutenção e cuidados. O outro, inoperante. 

             O prédio onde as aulas do turno regular acontecem possui acesso à internet, o 

que não ocorre no das atividades do contra-turno. 

            As instalações do prédio onde são realizadas as atividades no contra-turno são 

amplas e oferecem diferentes espaços internos e externos. O prédio possui salas de 

aula, sala de leitura, sala de ginástica com tatames, colchões e alguns equipamentos 

de ginástica artística. Também há sala de jogos, horta, pátio descoberto com casinha, 

borboletário, quadra descoberta, refeitório, banheiros, sala de professores, sala da 

coordenação da jornada ampliada, almoxarifado e depósito de materiais de limpeza. 

            Segundo informações da coordenadora das Escolas de Tempo Integral do 

município e da orientadora pedagógica da escola, os professores realizam reuniões 

semanais para planejamento, assim como definição e planejamento de projetos e 

eventos, como a Mostra Cultural. A partir de 2017 havia a intenção de integrar 

projetos da jornada ampliada, com o objetivo de aproximar as propostas dos alunos e 

professores e dos pais e trabalhar por mais valorização do projeto pela comunidade 

local. A visita realizada à escola coincidiu com o horário de reunião de professores da 

escola.  

           As mesmas pessoas acima indicadas em vários momentos mencionaram  as 

dificuldades de convivência no entorno da escola, com problemas que chegam ao 

interior da escola, com relatos de episódios de insegurança e de cuidados que a escola 

precisa ter ao chamar os pais à escola, por exemplo.   Segundo  a equipe de liderança 

que acompanhou a visita, com famílias desestruturadas e vários pais presidiários, o 

programa da jornada ampliada precisa estar direcionado a conquistar a confiança dos 

alunos e estabelecer vínculos positivos.  
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             A orientadora pedagógica responsável pela jornada ampliada é visivelmente 

empolgada com o projeto, demonstrando conhecer todos os alunos e professores. 

Durante a visita, também foi possível observar o relacionamento positivo das crianças 

com ela e demais professores. Um exemplo do ambiente foi a oferta de um grupo de 

alunos para fazerem uma apresentação musical para os professores, orientadora e a 

visitante. 

 

2.8.2 Escola B  

 

           Localizada em outra região, também em área urbana, a Escola B oferece 

jornada ampliada desde 2008. Segundo dados do MEC (BRASIL, 2017), possui 776 

alunos, distribuídos em 25 turmas. Do total de alunos, 205 estão matriculados na 

jornada ampliada. A escola é classificada como nível três quanto à  complexidade da 

gestão escolar e nível socioeconômico alto. (BRASIL, MEC, INEP, 2017).  

           Desde o início da implementação, oferece jornada ampliada para alunos entre 

4o. e 7o. Anos, muito em função do contexto socioeconômico e da positiva 

participação e da presença das famílias no cotidiano das crianças e jovens, que 

apresentavam resistências em aceitar que os alunos menores (1o. ao 3o. Anos) 

frequentassem a escola em período integral. Na outra extremidade, dado o alto nível 

socioeconômico da comunidade atendida, nas séries finais do ensino fundamental, 

várias famílias já buscavam e ainda buscam opções de cursos extracurriculares como 

inglês, computação ou esportes,  em outros espaços, também trazendo outro tipo de 

resistência à permanência mais prolongada das crianças ou jovens na escola.  

           Assim como na escola A, nas séries iniciais o turno regular ocorre à tarde e as 

atividades da jornada ampliada no turno da manhã. O inverso ocorre com os alunos 

das séries finais do Ensino Fundamental, cuja jornada regular ocorre pela manhã e o 

contra-turno no período da tarde. 

           Para todos os alunos existe a oferta de reforço em Língua Portuguesa e 

Matemática, uma vez que o município aderiu ao Programa Novo Mais Educação 

(BRASIL, MEC, 2016) em todas as escolas com jornada ampliada. Porém, como essa 

escola já trabalhava com oferta de oficinas em "ateliês", essa nomenclatura ainda 

aparece em alguns ambientes, assim como a disposição dos espaços e ambientes da 

escola, uma vez que em 2008 a instituição passou por uma reforma específica antes 

de iniciar a jornada ampliada e justamente para atender a essa demanda.  
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             Segundo relato da diretora da escola, antes da decisão de oferecer a jornada 

ampliada o prédio mal comportava o período parcial. Após a reforma, o prédio 

apresenta 13 salas de aula, sala para atendimento a alunos com necessidades 

especiais, sala de leitura, laboratório de informática com computadores disponíveis 

para os alunos, acesso à internet, laboratório de Ciências, quadra esportiva coberta, 

auditório, parque descoberto, área verde disponível para horta, sala para atendimento 

odontológico preventivo, sala dos professores, sala de direção e secretaria. 

           Devido ao fato de essa escola B ter apenas um prédio que integra a jornada 

regular e a ampliada, a presença da direção é forte e evidente, o que pode ser 

percebido  pela forma como os alunos e equipe se relacionam com a mesma, assim 

como pelo domínio que possui da história da escola e do próprio município, pois atua 

na gestão da escola há muitos anos. Apesar de a entrevista ter sido agendada com a 

orientadora pedagógica da escola, a diretora fez questão de iniciar o atendimento e 

participar da conversa. 

             Segundo informado pela direção da escola e pela coordenadora das Escolas 

de Tempo Integral do município, entre 2008 e 2013 a jornada ampliada era 

obrigatória para alunos entre 4o. e 7o. Anos. Com a mudança de gestão, a partir de 

2014, passou a ter caráter opcional em todas as escolas municipais cuja oferta era 

obrigatória. Portanto, na escola B, manteve-se a oferta do período integral para alunos 

entre 4o. e 7o. anos, mas em caráter opcional. Com isso, a Diretora expressou o 

sentimento de  perda como "luto" da equipe com relação à  mudança da política 

municipal para as escolas em tempo integral. Segundo registrou a mesma diretora no 

momento da visita, de aproximadamente 400 alunos na jornada ampliada obrigatória 

no ano de 2008, passou a ser a opção de aproximadamente 50% do total de alunos 

elegíveis ao período integral.. Representada na fala da diretora, a equipe se ressente 

hoje de perceber o desafio de ter que integrar duas propostas numa só. Há 

dificuldades para integrar os professores do turno regular e do contra-turno. Na 

percepção da diretora, apesar de os professores do turno regular perceberem 

diferenças entre os alunos que optam pela jornada ampliada, desconhecem as 

propostas realizadas. 

               Apesar das mudanças trazidas com as diferentes políticas de indução ao 

período integral, a escola mantém a possibilidade de os alunos escolherem, apesar de 

essas possibilidades de opção serem mais restritas do que já foram no passado. 

Utilizam diferentes estratégias como aulas inaugurais sobre cada eixo (Cultura, Arte, 
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Esporte e Lazer), com ideias para projetos passíveis de efetivação, além do reforço 

em Língua Portuguesa e Matemática, conforme previsto no Programa Novo Mais 

Educação (BRASIL, MEC, 2016). 

               Os alunos são agrupados de acordo com as escolhas e com as "parcerias 

produtivas", determinadas pela escola, sendo os grupos identificados por cor e 

compostos por alunos de 4o. e 5o. ou de  6o. e 7o. Anos. Cada grupo escolhe o 

projeto em parceria com os professores, em cada um dos eixos, conforme 

mencionado. Ou seja, os cerca de 115 alunos das séries iniciais participantes da 

jornada integral serão agrupados em  cinco grupos de alunos entre 4o. e 5o. Anos. O 

mesmo critério de agrupamento será feito com os 105 alunos das séries finais, 

conforme explicou a direção da escola. 

            Segundo informações da coordenadora das Escolas de Tempo Integral do 

município e da orientadora pedagógica da escola, os professores realizam reuniões 

semanais para planejamento, assim como definição e planejamento de projetos e 

eventos, como a Mostra Cultural. Uma reunião foi presenciada durante a segunda 

visita à escola B, que coincidiu com o horário de reunião de professores da escola.  

            Apesar de contar com uma comunidade de pais e alunos considerados de alto 

nível socioeconômico, a diretora e a orientadora pedagógica da escola percebem a 

importância de se trabalhar com a formação dos pais para a escola em tempo integral, 

uma vez que não faz parte da cultura brasileira.  Depoimentos como "na reunião de 

pais o que aparece é o boletim” ou "os pais valorizam caderno cheio" foram trazidos 

durante a visita à escola. Ficou evidente que não existe um sistema de gestão que 

integre os dados do turno e do contra-turno num único instrumento, como, por 

exemplo, controle de faltas no turno regular e no contra-turno; ou acompanhamento 

das matrículas na jornada ampliada ao longo dos anos ou evasões. A seguir, a 

referência da grade horária mencionada. 
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Quadro 2.6 - GRADE HORÁRIA 

Jornada Ampliada Escola B  - Ensino Fundamental Séries Iniciais (4o. e 5o. Ano) e 
Séries Finais (6o., 7o. e 8o.*  Ano) 

 
Fonte: informações e dados obtidos em visita à escola e no Projeto Político Pedagógica da 
escola.  
Quadro elaborado pela autora.  
Nota: * Abertura para alunos de 8o. Ano a partir de 2014, quando jornada ampliada passou a 
ser opcional, em função de disponibilidade de vagas para jornada ampliada das séries finais. 
 
 
2.8.3 Evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) das 

escolas 

            A partir da caracterização de cada uma das escolas, os indicadores 

quantitativos sobre a evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) de cada uma das instituições, tanto nas séries iniciais como nas séries finais 

do Ensino Fundamental trazem possibilidades de, assim como previsto na pesquisa 

iluminativa, realizar-se uma investigação aprofundada e por diferentes vertentes.  

           Uma delas, certamente, deve ser evidenciada pelo desempenho acadêmico dos 

alunos e indicadores nacionais, estaduais e municipais. 

           Utilizando a referência do IDEB6, a tabela a seguir permite a comparação entre 

os índices obtidos pelas escolas pesquisadas nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, representadas como Escola A e Escola B, com as médias nacionais, do 

																																																								
6Para acessar  composição e cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ver nota 
técnica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (BRASIL, INEP). 
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Estado de São Paulo e do município de São José dos Campos, entre os anos de 2007 e 

2015. 

Tabela 2.4 

Tabela comparativa da Evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental,  entre  2007 a 2015. Relação entre 

índices Nacionais, Estaduais, Municipais, pontuação e percentual de crescimento. 

 
Rede/Escola 2007  2009  2011  2013  2015   % 

 
Brasil  4.2  4.6  5.0  5.2  5.5     30%   

Estado SP   4.7  5.0  5.5  5.6  6.1     20% 

SJCampos 5.6  5.9  6.1  6.5  6.7     20% 

Escola A 4.9  5.6  6.2  7.0  6.8     38% 

Similar A* 5.6  6.1  6.1  6.4  6.5     16% 

Escola B 6.1  7.0  7.0  7.0  7.2     18% 

Similar B* 6.3  7.2  7.1  7.3  7.3     16% 

 
Fonte: QEdu.org.br. Dados do IDEB/INEP (BRASIL, 2015). 
Tabela elaborada pela autora. 
Nota: * Escola similar à escola pesquisada, em relação ao nível socioeconômico e região, 
mas com oferta de turno parcial apenas. 
  

 Conforme análise dos dados, verifica-se que a Escola A obteve um 

crescimento de 38% na evolução do seu índice do IDEB entre 2007 e 2015,  sendo 

que a pontuação em 2015 foi superior ao índice geral do município nos últimos três 

anos avaliados e está 22% acima de escola similar. A Escola A teve a mais 

representativa evolução no índice de desenvolvimento em comparação à média 

nacional, do Estado de São Paulo, do município, entre escola similar e também em 

relação à escola B. 

 As informações sobre a  Escola B permitem uma análise diferente. Em 2007 

já apresentava índice do IDEB superior à média em todas as esferas, e muito próxima 

da escola com perfil semelhante e obteve um crescimento de 18% na evolução do seu 

índice do IDEB entre 2007 e 2015. Apesar de evolução em termos percentuais menos 

expressiva do que os indicadores nacionais, estaduais e municipais, mantém seu 

índice elevado e ao longo dos anos apresentou crescimento acima de escola similar 

sem oferta de jornada ampliada. 
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            Vale indicar que, tanto a Escola A quanto a Escola B, ao longo da maior parte 

do período acima indicado na tabela - ou seja, entre 2007 e 2014 - ofereciam jornada 

ampliada em caráter obrigatório para todos os alunos da escola.  

 Outro aspecto a ser observado refere-se ao índice inicial de cada escola ou 

média nas diferentes esferas em 2007, indicando que os avanços mais expressivos no 

índice de desenvolvimento serão mais percebidos nas escolas com menor índice 

inicial.  

 No entanto, ao se comparar ambas as escolas pesquisadas com escolas 

similares, observa-se que o avanço na evolução tanto da Escola A quanto da Escola B 

foi superior às semelhantes.  

            No entanto, a diferença no avanço observado pela Escola A em relação à 

escola similar foi de 22%, enquanto a diferença no avanço observado pela Escola B 

em relação à escola similar foi de 2%. 

            A análise permite ressaltar que as escolas similares à Escola A e à Escola B 

em 2007 apresentavam índices iniciais superiores aos das Escolas A e B. 

          Utilizando a mesma referência do IDEB, a tabela a seguir permite a 

comparação entre os índices obtidos pelas escolas pesquisadas nas séries finais do 

Ensino Fundamental, representadas como Escola A e Escola B, com as médias 

nacionais, do Estado de São Paulo e do município de São José dos Campos, entre os 

anos de 2007 e 2015.  

          Tais resultados, certamente devem ser em função de que o quadro de atividades 

(Quadro 2.6) é centralmente definido pelo atendimento pedagógico de áreas do 

IDEB, em função do programa Mais Educação, já relatado. É muito possível que tais 

resultados tenham sido obtidos em função de que o quadro de atividades (Quadro 2.6) 

é centralmente definido pelo atendimento pedagógico de áreas do IDEB, com o já 

citado programa Mais Educação. 
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Tabela 2.5 

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

(IDEB) DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL  

PONTUAÇÃO E PERCENTUAL DE CRESCIMENTO ENTRE 2007 - 2015 

 
Rede/Escola 2007  2009  2011  2013  2015   % 

 
Brasil  3.5  3.7  3.9  4.0  4.2    20%  

Estado SP 4.0  4.3  4.4  4.4  4.7    18%   

SJCampos 5.0  5.1  5.4  5.2  5.6    12% 

Escola A 4.1  4.0  4.9  4.5  5.2    27% 

Similar A* 4.4  4.8  5.2  5.2  5.5    25% 

Escola B 6.0  6.0  6.2  6.1  6.2     3% 

Similar B* 4.8  5.7  6.0  5.7  6.2    29%

 
Fonte: QEdu.org.br. Dados do IDEB/INEP. (BRASIL, 2015).  
Tabela elaborada pela autora. 
* Escola similar à escola pesquisada, em relação ao nível socioeconômico e região, mas em 
oferta de turno parcial apenas. 
 

 Conforme análise, verifica-se também que a Escola A obteve um crescimento 

de 27% na evolução do seu índice do IDEB entre 2007 e 2015,  sendo que a 

pontuação em 2015 foi superior ao índice geral do município ao compararmos a 

evolução a partir do índice inicial em 2007 e apresenta um evolução 2% superior à 

escola similar ao compararmos a progressão dos índices de ambas.  

A Escola A teve a mais representativa evolução no índice de desenvolvimento 

em comparação à média nacional, à média do Estado de São Paulo, do município, e 

em relação à escola similar e também à escola B.   

 Assim como na análise dos anos iniciais, os índices da Escola B permitem 

uma análise diferente – a iniciar pelo desafio nacional com os indicadores de 

desenvolvimento das séries finais. No entanto, com foco específico na progressão do 

IDEB  das Escolas pesquisadas, a Escola B já apresentava índice do IDEB superior à 

média em todas as esferas e à escola similar em 2007 e obteve um crescimento de 3% 

na evolução do seu índice do IDEB entre 2007 e 2015. Apesar de evolução em 

termos percentuais menos expressiva do que os indicadores nacionais, estaduais e 

municipais, seu índice se manteve acima da média. No entanto, vale observar que a 
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escola similar sem oferta de jornada ampliada obteve um índice de crescimento de 

29% em seu IDEB no mesmo período avaliado, mantendo-se com a mesma 

pontuação da Escola B em 2015.  

 Ao longo da maior parte do período indicado na tabela - entre 2007 e 2014 - a 

Escola A e a Escola B ofereciam jornada ampliada para todos os seus alunos, em 

caráter obrigatório. Outro aspecto a ser observado refere-se ao índice inicial de cada 

escola ou média nas diferentes esferas em 2007, indicando os avanços mais 

expressivos no índice de desenvolvimento nas escolas com menor índice inicial.  

 Considerando  os procedimentos de pesquisa apresentados neste capítulo e 

alguns resultados iniciais, o capítulo seguinte dará continuidade por meio dos 

procedimentos e resultados da coleta de informações nas escolas, integrados às 

análises. 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMENTOS E RESULTADOS DA COLETA DE INFORMAÇÕES  

NAS ESCOLAS E ANÁLISES 

 

3.1 Procedimentos e resultados da coleta de informações nas escolas 

  

 Conforme já apresentado, fundamentado teoricamente na pesquisa 

iluminativa,  o percurso deste trabalho considerou a utilização de alguns instrumentos 

para auxiliar a mapear as questões a serem investigadas nas duas escolas 

selecionadas. Este capítulo relata os procedimentos e os resultados da coleta de 

informações por meio das visitas, dos questionários e das entrevistas. Em seguida 

estão as análises integrando as manifestações dos sujeitos participantes da pesquisa. 

 

3.1.1 As visitas 

  

 Para possibilitar as primeiras informações sobre as escolas, foram realizadas 

visitas às escolas, sendo uma visita à escola A e duas visitas à Escola B, além de 

reuniões presenciais com a coordenadora das escolas de tempo integral do Município. 

 Conforme já indicado, as três etapas da pesquisa iluminativa se sobrepõem e 

se interrelacionam funcionalmente ao longo do processo, considerando a etapa de 

observação, de investigação profunda e de explicação.  

 A observação foi realizada durante as visitas às duas instituições de ensino 

selecionadas, e os dados registrados em caderno de campo da pesquisadora. Também 

houve registro por meio de fotografias de cada ambiente e uma filmagem de 

apresentação de alunos durante a visita em uma das escolas. Os dados obtidos nessa 

etapa foram considerados nos quadros apresentados neste capítulo. 

 A investigação foi desenvolvida por meio de entrevistas com as orientadoras 

pedagógicas de cada uma das escolas pesquisadas, e numa delas incluiu sua diretora e 

a coordenadora das escolas em tempo integral do município. Questionários foram 

apresentados aos professores disponíveis nos dias das visitas às escolas - que haviam 

sido agendadas de modo a coincidir com dias e horários de Horário de Trabalho 

Compartilhado (HTC) dos professores da jornada ampliada em cada uma das escolas. 

No total, 11 professores responderam aos questionários, sendo seis da escola A e 

cinco da escola B. Diversas coletas e análises foram feitas, considerando fontes 
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documentais, legais e históricas do município, como Portarias específicas, Projeto 

Político Pedagógico de cada escola pesquisada, Matrizes Curriculares, dados obtidos 

do Ministério da Educação e da Secretaria Municipal de Educação de São José dos 

Campos como, por exemplo o número de alunos, Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), entre outros. Tais procedimentos compuseram, assim, o 

perfil informativo que orientou a pesquisa. Os resultados dos questionários e das 

entrevistas organizados em tabelas estão ao longo deste capítulo. Os dados e 

informações obtidos por meio das fontes documentais diversas foram descritos ou 

organizados em tabelas específicas, também apresentadas adiante. 

 As visitas às escolas permitiram registros fotográficos para auxiliar a compor 

o material para investigações mais aprofundadas e respectivas análises posteriores às 

visitas.  

 Durante as visitas, foi possível observar alguns aspectos específicos, 

apresentados no quadro a seguir: 

 

Quadro 3.1  

Observações realizadas a partir das visitas às escolas 

  

Escola A 

 

Escola B 

 
Total alunos da 
escola segundo o 
Censo Escolar 
(MEC, 2016) 
 

 

 

689* 

 

 

776** 

 
Total de alunos 
segundo o PPP da 
escola (PPT de 2017 
Escola A e 2016 
Escola B) 
 

 

 

665 

 

 

834 

 

 
Total de alunos 
atendimentos em 
tempo integral 
 

 

593* 

 

205** 

 
Séries atendidas na 
jornada ampliada 
(opcional) 
 

 

1o. ao 9o. Ano 

 
4o. ao 7o. Ano 
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Espaço físico  

 

e ambientes  

 

de 

 

 aprendizagem 

A Escola A trabalha com dois 
prédios, um em frente ao outro. Um 
é dedicado à jornada regular e o 
outro à jornada ampliada. Visita 
apenas no prédio da jornada 
ampliada. É evidente a boa área 
oferecida e boa condição de espaço 
físico disponível, apesar de 
problemas de manutenção, 
especialmente nas áreas externas. 
Não foi possível observar recursos, 
equipamentos e brinquedos nas 
áreas de lazer. Para práticas 
esportivas na quadra e na sala de 
ginástica foi possível observar 
alguns recursos e equipamentos, 
aparentemente necessitando de 
manutenção. Dois exemplos podem 
ser trazidos pela disponibilidade de 
dois ótimos espaços existentes para 
a horta e para o borboletário. Esse 
último, inoperante. A horta, 
aparentemente sem manutenção e 
cuidados. Há também uma casinha 
para brincadeiras no meio do pátio 
externo, sem acessórios ou 
brinquedos disponível. Não há 
parque infantil. 
No prédio das aulas do turno 
regular há acesso à internet, o que 
não ocorre no prédio das atividades 
do contra-turno. 
As instalações do prédio das 
atividades no contra-turno são 
amplas, com diferentes ambientes 
internos e externos. Nesse prédio há 
salas de aula, de leitura, de 
ginástica com tatames, colchões e 
alguns equipamentos de ginástica 
artística; sala de jogos com mesa de 
tênis de mesa, horta, pátio 
descoberto com casinha, 
borboletário, quadra descoberta, 
refeitório, banheiros, sala de 
professores e  da coordenação da 
jornada ampliada, almoxarifado e 
depósito de materiais de limpeza. 

A escola é ampla e aberta e permite  
ver vários espaços simultaneamente.  
Antes de oferecer a jornada ampliada, 
segundo relato da direção da escola, o 
prédio mal comportava o período 
parcial. Após reforma, o prédio tem 13 
salas de aula, sala para atendimento a 
alunos com necessidades especiais, 
sala de leitura, laboratório de 
informática com computadores para os 
alunos, acesso à internet, laboratório 
de ciências, quadra esportiva coberta, 
auditório, parque descoberto, área 
verde disponível para horta, sala para 
atendimento odontológico preventivo, 
salas dos professores e de direção e 
secretaria. 
Como essa escola foi preparada em 
2008 para acolher todos os seus alunos 
em tempo integral, a reforma foi feita 
contemplando a proposta de oficinas 
trabalhadas em ateliês. A disposição, o 
tamanho dessas salas (ateliês) e o 
mobiliário é diferente das salas de aula 
do turno regular, pois tem mesas de 
trabalho e cadeiras coloridas. Apesar 
de atualmente não serem mais 
chamadas ateliês, essa nomenclatura 
ainda aparece nas placas de sinalização 
pela escola.  
No momento da visita havia alunos das 
séries iniciais em atividades da jornada 
ampliada e alunos das séries finais em 
aulas do turno regular. Alguns espaços 
como o parque infantil ou a horta 
indicam impossibilidade de uso por 
falta de manutenção. Há visível 
organização em todos os espaços da 
escola, a começar pela secretaria e sala 
da Direção, por onde a visita teve 
início. A visita foi interrompida por 
alunos e colaboradores, evidenciando 
relacionamento aberto e acessível por 
parte da direção, assim como firmeza e 
forte liderança em todo o contexto da 
vida escolar. Observou-se ambiente de 
respeito na escola. 

 

 

Professores 

Os professores foram solícitos e se 
mostraram disponíveis para 
responder ao questionário. A escola 
preparou uma mesa com café, bolo 
e demais quitutes para a visita, que 
havia sido agendada pela 
coordenadora das escolas de tempo 
integral do município e estava 

Os professores e a coordenadora 
pedagógica da jornada ampliada 
estavam reunidos em um dos horários 
semanais dedicados às reuniões de 
professores, levantando ideias e 
possibilidades para a Mostra Cultural 
que aconteceria ao final do ano, com a 
mostra de trabalhos dos alunos da 
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presente na ocasião. Vale indicar 
que a mesma não permitiu que a 
visita fosse feita sem seu 
acompanhamento em função do 
contexto social do bairro e seu 
receio quanto a aspectos de 
segurança. Com a boa acolhida pela 
orientadora pedagógica da escola e 
equipe, no dia da visita a reunião 
dos professores foi em grande parte 
consumida com o preenchimento 
do questionário e interações durante 
o lanche oferecido pela escola. 

jornada ampliada integrados aos 
demais projetos e trabalhos do turno 
regular da escola.  Os professores 
revelaram muito interesse em fazer 
perguntas sobre outras escolas de 
tempo integral e foram solícitos e 
disponíveis para responder ao 
questionário. Todos faziam questão de 
mencionar a visão positiva que tinham 
da jornada ampliada na escola, mas 
destacaram a forma como essa escola 
em questão trabalhava. Percebe-se a 
equipe se orgulha por trabalhar nela. 

 

 

Alunos 

A visita ocorreu pela manhã, 
durante momento de jornada 
ampliada de alunos das séries 
iniciais do Ensino Fundamental. 
Havia uma turma de 1o. Ano e uma 
de 2o. Ano em salas próprias e 
específicas para essas séries. 
Alunos de 3o. ao 5o. Anos 
realizavam outras atividades em 
outros espaços, como na sala de 
ginástica e em folga no pátio. 
Liderados por uma menina, alguns 
alunos se ofereceram para uma 
apresentação de música para a 
coordenadora da jornada ampliada 
do município, a orientadora 
pedagógica da escola, professores e 
a pesquisadora. A aluna liderou e 
cantaram três canções religiosas. 
Não havia oferta de jogos, 
brinquedos ou proposta de 
brincadeiras no momento de pátio. 
Durante a visita foi possível 
observar uma turma em aula de 
Educação Física. A professora o 
tempo todo auxiliou o professor 
especialista, o que foi importante, 
dado o número de alunos na quadra, 
alguns iniciando discussões ou se 
empurrando na fila enquanto 
aguardavam vez para entrar no 
túnel de tecido. O material utilizado 
estava bem desgastado e o túnel de 
tecido, solto. As crianças estavam 
visivelmente alegres.  

 
Os alunos foram observados 

brevemente durante a visita, quando 

estavam em aula. Ao abrir as salas de 

aula (ateliês), onde os alunos da 

jornada ampliada se encontravam, a 

coordenadora cumprimentava o 

docente e os alunos, recebendo em 

coro  resposta respeitosa.  

 

 

Organização  

 

Além de quadro de horário fixado 
na entrada da escola, perto da área 
de acesso à sala de professores e da 
orientadora pedagógica, não foi 
possível obter materiais que 
mostrassem a organização 
curricular da jornada ampliada no 

 
Não foi possível obter materiais que 

demonstrassem a organização 

curricular da jornada ampliada no dia 

da visita à escola. 
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curricular da jornada  

 

ampliada 

dia da visita. Vide quadros de 
horários elaborados pela autora e 
Projeto Político Pedagógico. A 
autora fotografou documentos 
disponíveis nos murais. 

Vide quadros de horários elaborados 

pela autora e Projeto Político 

Pedagógico. 

 
 

 

Gestão  

 

escolar 

 
Forte presença da orientadora 
pedagógica da jornada ampliada, 
principal referência de liderança, 
devido à situação de prédios 
distintos. Segundo relatos da 
própria, sentem-se isolados do 
contexto da escola, tanto pela 
separação física, como por estarem 
sem acesso à internet. A 
orientadora assumiu a gestão da 
jornada ampliada sem qualquer 
experiência anterior. Declara-se 
apaixonada pelo projeto, e diz 
perceber nitidamente as diferenças 
e benefícios para a formação das 
crianças. 

Além de exercerem forte liderança e 

direcionadas às questões formativas e 

pedagógicas, a direção e a 

coordenadora pedagógica da jornada 

ampliada são defensoras da jornada 

ampliada e se ressentem da "perda" de 

conquista de anos como escola em 

tempo integral com currículo 

integrando turno e contra-turno numa 

visão integrada da formação 

pretendida para todos os alunos de 4o. 

a 7o. Ano do Ensino Fundamental. 

 

 

 

Tecnologia 

 
 
O prédio da escola possui acesso à 

internet e recursos tecnológicos; 

mas o prédio onde funciona a 

jornada ampliada não tem acesso à 

internet -  possui apenas um 

computador na sala da orientadora 

pedagógica e recursos da escola 

regular não podem ser utilizados 

pela jornada ampliada. 

Segundo o PPP, "Utilizam o 
Laboratório de Informática para as 
atividades da Plataforma Khan 
Academy (Matemática 4ºs à 9ºs anos) e 
Programa (exploração da linguagem de 
programação na Jornada Ampliada – 
4ºs à 8ºs anos), além de pesquisas nas 
outras áreas do conhecimento. Desde 
novembro de 2014, nossa escola 
participa do Programa Escola 
Interativa, tendo projetores, 
computadores e lousas digitais em 
todas as salas de aula. Os alunos 
possuem tablets para que possam 
participar das aulas interativas. Os 
docentes participam de formações que 
contemplam o uso das tecnologias, 
apropriando-se progressivamente dessa 
ferramenta e transpondo à prática 
pedagógica." Esses dados não foram 
observados ou obtidos dessa forma na 
entrevista e na visita.  

 

 

Objetivos  

 

Da 

O Projeto Político Pedagógico da 
escola A - "adequação 2017" 
contém a informação de que em 
julho de 2017 foi encerrada a 
parceria com a instituição que havia 
assumido a programação da jornada 
ampliada desde o início do 
programa na escola. "A Unidade 

Segundo o PPP da escola, os objetivos 

da jornada ampliada "visam não 

apenas ampliar o tempo dos alunos na 

escola, mas sim reorganizar os tempos-

espaços do viver a infância-
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jornada  

 

ampliada 

Escolar passa a desenvolver suas 
atividades de acordo com um novo 
Quadro Curricular, adotando o 
Plano de Ação através da adesão ao 
Programa Novo Mais Educação" 
Os objetivos da jornada ampliada 
não constam no PPP. O final do 
documento traz a informação de 
que o Projeto Escola de Formação 
em Tempo Integral está 
homologado. Portanto, entende-se 
que a escola siga, a partir de agora, 
o formato do programa adotado 
pela Secretaria de Educação, com o 
Novo Mais Educação (BRASIL, 
MEC, 2016) 

adolescência. Essa escola integral nos 

exige que sejam vivenciados sistemas 

de valores e construção do 

conhecimento, no qual o desafio dos 

educadores fica centrado no 

acompanhar esse vivenciamento, tendo 

como premissas fundamentais: o 

respeito, a solidariedade e a 

cooperação em todos os espaços da 

escola". 

 
Fonte: entrevistas com equipes gestoras, observações, registros fotográficos e leituras dos 
Projetos Político Pedagógicos de cada instituição. 
Quadro elaborado pela autora. 
Notas: 
* Dados obtidos no último Censo (BRASIL, MEC/INEP, 2016). Segundo dados obtidos na 
entrevista com a orientadora pedagógica da jornada ampliada, o número de alunos 
matriculados na escola é de aproximadamente 900 alunos e o total da jornada ampliada 405, 
"só que deu uma boa caída..." 
** Dados obtidos no último Censo (BRASIL, MEC/INEP, 2016). 
 

3.1.2 Os questionários e os dados 

  

 Os questionários para os professores foram estruturados a partir dos objetivos, 

geral e específicos, além de considerar as hipóteses traçadas para a pesquisa em 

questão.  

 Para cada objetivo, foram pensados grupos de questões e analisadas em 

conjunto com a professora orientadora, quando algumas perguntas foram revistas e 

determinados termos alterados de modo a trazer mais clareza e precisão à resposta 

que se pretendia obter. Também foram analisadas questões que deveriam ou não 

conter "Não sei responder" como alternativa de resposta, o que poderia permitir o não 

posicionamento dos professores e, consequentemente, ofuscar os dados de realidade 

(no caso de perguntas para as quais não seria possível tal opção de resposta). 

 O questionário foi elaborado com afirmações, e as respostas deveriam ser 

dadas segundo uma escala de concordância - algumas questões incluíram a alternativa 

"não sei responder". 

 O documento final continha 36 questões, com a orientação de que deveria ser 

testado com alguns professores antes da aplicação geral. 
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 No entanto, logo em seguida da finalização do questionário, a Secretaria de 

Educação indicou as datas possíveis para as visitas às escolas e contato com os 

professores, o que inviabilizou a testagem e calibragem do questionário. 

 A pesquisadora considerou a sugestão de mudança de data para as visitas às 

escolas e contato com os professores, mas por se tratar do mês de novembro, próximo 

ao encerramento do ano letivo, uma eventual mudança de data poderia impedir a 

realização da pesquisa ainda em 2017. Portanto, tal contexto foi determinante para a 

não realização do teste com o questionário dos professores.  

 As visitas às escolas foram agendadas em cada uma das escolas para dias e 

horários coincidentes com o horário semanal de trabalho compartilhado (HTC) dos 

professores da jornada ampliada. Desse modo, o grupo de professores de Ensino 

Fundamental que atua na jornada ampliada de cada uma das escolas -  que estava em 

horário de HTC nas respectivas instituições - respondeu ao questionário, incluído em 

apêndice.  

 Os professores já se encontravam na sala onde realizam as reuniões 

regularmente. Na escola A, não tinham iniciado a reunião e aguardavam a 

pesquisadora. Na escola B, os professores já estavam reunidos com a orientadora 

pedagógica, discutindo possibilidades para a "Mostra Cultural" da jornada ampliada. 

Informada sobre a nova visita da pesquisadora, num primeiro momento a orientadora 

integrou à reunião e, em seguida, abriu espaço para a realização da pesquisa com os 

professores. 

 As orientadoras pedagógicas de cada escola fizeram a apresentação da 

pesquisadora aos professores presentes e, em seguida, a pesquisadora contextualizou 

a pesquisa, prestou esclarecimentos e fez as orientações para o preenchimento 

individual pelos professores. Orientou que lessem as questões e ficou presente na sala 

e disponível para responder a eventuais dúvidas ou para realizar esclarecimentos. 

Somente no grupo da escola A houve um pedido de esclarecimento sobre uma 

questão. No total, onze professores do Ensino Fundamental participaram, sendo seis 

da Escola A e cinco da Escola B.  

 Dos 11 professores participantes, nove trabalham nas respectivas escolas por 

um período de até dois anos e dois professores estão nas respectivas escolas há mais 

de dois anos, entre dois e quatro anos. Vale esclarecer que todos os professores que 

responderam a pesquisa são professores com formação acadêmica em Pedagogia 

(anos iniciais) ou licenciatura em áreas específicas (Educação Física, Artes, Música), 
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uma vez que a rede municipal de São José dos Campos usa este critério de formação 

para os professores que atuam na jornada ampliada das escolas. 

 Em 2017, devido à recente  adesão da rede municipal ao Programa Novo Mais 

Educação (MEC, 2016), as escolas do município que atuam em período integral ainda 

não tinham  professores com formação específica em Pedagogia (anos iniciais) ou em  

Língua Portuguesa e em Matemática (anos finais) para realizar o acompanhamento 

pedagógico previsto no programa, mas a Coordenadora das Escolas em Tempo 

Integral do município e as orientadoras pedagógicas das escolas pesquisadas 

informaram que a partir de 2018 somente professores com formação específica em 

Língua Portuguesa e em Matemática farão o acompanhamento pedagógico nestas 

disciplinas. Ou seja, até 2017, um professor de Educação Física poderia ser 

responsável por reforço de Português ou Matemática. 

 Nas tabelas - nos itens que integram as análises – os resultados foram 

consolidados por questão segundo as respostas dos professores participantes, 

classificadas pelos indicadores e siglas: Concordo Totalmente (CT), Concordo 

Parcialmente (CP), Discordo Parcialmente (DP), Discordo Totalmente e Não sei 

responder (NR). 

 

 

3.1.3 As entrevistas  

  

 Foram desenvolvidos dois modelos de questionários para a equipe gestora, 

utilizados como roteiro de entrevistas e elaborados segundo os mesmos critérios 

utilizados no desenvolvimento do questionário para os professores - a partir dos 

objetivos e após estruturadas as questões dos professores. 

 Foi elaborado um roteiro de entrevistas para as Orientadoras Pedagógicas de 

cada escola e/ou Diretor, quando possível, e um roteiro para a entrevista com a 

Coordenadora das escolas de tempo integral do município. 

 Após a aplicação dos questionários aos professores, foram realizadas 

entrevistas com as Orientadoras Pedagógicas de cada uma das escolas, a partir do 

roteiro pré-definido e apresentado em anexo.  No entanto, a foram feitas daptações ao 

roteiro ao longo das entrevista, em função das respostas, das falas, e das informações 

trazidas pelas pessoas. Algumas questões  eram respondidas integradas a outras, à 

medida que as entrevistadas davam exemplos e explicações detalhadas, como prevê a 
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orientação teórico-metodológica. A pesquisadora teve que explicar melhor algumas 

perguntas, como por exemplo foi o caso sobre a utilização de indicadores na Escola 

A. 

 Ambas as visitas foram agendadas por meio da Coordenadora das Escolas de 

Formação em Tempo Integral (EFETI) do município, sendo que ela fez questão de 

acompanhar a visita da pesquisadora à Escola A, dado o receio pelas condições de 

segurança no entorno da escola, segundo explicação da própria Coordenadora nos 

contatos realizados.  

 Assim, foi realizada a visita à Escola A, seguida de contato com os 

professores, que preencheram os questionários. A entrevista foi realizada somente 

com a Orientadora Pedagógica da jornada ampliada da Escola A, com a presença 

constante da Coordenadora Pedagógica das escolas de tempo integral da rede 

municipal na sala e contando com algumas observações de sua parte durante a 

entrevista, complementando as respostas da Orientadora Pedagógica da jornada 

ampliada da Escola A quando necessário. Como os prédios do turno regular e da 

jornada ampliada são distintos, não houve contato com a  Direção da escola, que 

também não participou da entrevista.  

 Na Escola B a entrevista foi realizada antes do questionário ser respondido 

pelos professores. A Direção da escola recebeu a pesquisadora, que não precisou ser 

acompanhada pela Coordenadora das escolas de tempo integral do município nessa 

visita. Após o horário combinado, a Orientadora Pedagógica da jornada ampliada na 

Escola B chegou à sala onde estava sendo realizada a entrevista com a Diretora da 

escola. Assim, ambas foram entrevistadas em conjunto.  

 Conduzida por sua Coordenadora Pedagógica, a  visita à Escola B ocorreu ao 

término das entrevistas. 

 Após as visitas às escolas selecionadas, respondidos os questionários pelos 

professores e realizadas as entrevistas com as orientadoras pedagógicas de cada 

unidade, foi agendada uma entrevista final com a coordenadora das escolas de tempo 

integral do município. Ao final da entrevista, a mesma entregou um relatório 

elaborado pela equipe do planejamento contendo informações sobre o número de 

alunos da jornada ampliada de cada uma das escolas de tempo integral do município 

entre os anos de 2007 e 2017, solicitado pela Coordenação para atender a esta 

pesquisa, uma vez que antes  não estavam disponíveis. 

 



	 131	

3.2 As manifestações dos sujeitos da pesquisa e as análises 

  

 Conforme indicado na introdução e retomado no capítulo dos procedimentos 

da pesquisa, para este trabalho foram estabelecidas três hipóteses. 

 Este item articula as hipóteses inicialmente levantadas com os resultados dos 

questionários e as manifestações das entrevistas.  

 Segundo as hipóteses de que a escola reproduz a ideologia vigente no turno 

regular e também no contra-turno, comprovando a estreita relação entre ideologia e 

currículo; que as atividades programadas no contra-turno se caracterizam por trazer 

um conhecimento não veiculado na parte curricular e relacionado com o 

"conhecimento poderoso". Por fim, considerando o currículo como construção social, 

as atividades no contra-turno são selecionadas de acordo com as condições sociais e 

culturais em que a escola se encontra. 

 Para compor as análises, o item será iniciado com as manifestações dos 

professores, conforme suas respostas ao questionário apresentado, e a consolidação 

das respostas articuladas em conjunto com as respostas obtidas nas entrevistas em 

cada um dos eixos de análise. 

 

3.2.1 Análises iniciais a partir da tabulação dos questionários dos professores 

 

 A partir das questionários respondidos pelos professores foi realizada uma 

tabulação por meio da contagem simples das respostas dos sujeitos em cada uma das 

opções de resposta: Concordo Totalmente, Concordo Parcialmente, Discordo 

Parcialmente e Discordo Totalmente, conforme tabela a seguir. 

 

Tabela 3.1 

Tabulação do questionário respondidos pelos professores participantes  
por questão e opção de resposta 

 
Questões apresentadas CT CP DP DT NR 
1- A equipe de profissionais que atua no turno regular e do 
contra-turno da escola foi apresentada às diretrizes e os 
documentos normativos do MEC e do município , que 
orientam a organização da proposta de tempo integral 
oferecida aos alunos da sua escola. 

 
10 

 
1 

   

2- A equipe de professores da escola participou da 
organização curricular do contra-turno na escola junto com a 
equipe gestora. 

 
8 

 
2 

 
1 
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3- Toda a equipe que atua nas atividades do contra-turno 
conhece os objetivos do programa e de cada atividade.  

11     

4- Toda a equipe da escola conhece o programa proposto no 
contra-turno. 

4 7    

5- Os critérios que nortearam a seleção das atividades 
oferecidas no contra-turno foram discutidos e acordados 
entre a equipe gestora e professores, a partir do perfil e 
interesse levantado junto aos alunos e pais. 

 
7 

 
3 

 
1 

  

6- Os dados sobre a evolução das inscrições de alunos no 
contra-turno, assim como a análise da melhora acadêmica 
dos alunos que estudam na escola em tempo integral tem 
sido analisada ao longo dos anos pela equipe de professores e 
gestores. 

 
9 

 
1 

 
1 

  

7- Os dados acima mencionados são utilizados pela equipe 
gestora e de professores para propor mudanças e melhorias. 

9 2    

8- A escola de tempo integral tem sido decisiva para a 
melhora no desempenho acadêmico dos alunos no turno 
regular da escola. 

 
10 
* 

    

9- A escola de tempo integral tem sido decisiva para reforçar 
o vínculo dos alunos com a escola. 

11     

10- Os critérios de seleção e organização das atividades no 
contra-turno estão claros para toda a equipe da escola, pais e 
alunos. 

 
4 

 
7 

   

11- A organização das atividades tendo em vista tempos, 
espaços, recursos e profissionais é feita visando o melhor 
aproveitamento dos alunos no contra-turno. 

 
10 

 
1 

   

12- As atividades programadas no contra-turno se 
caracterizam por trazer um conhecimento não veiculado na 
parte curricular e relacionado com o escopo de conhecimento 
diferenciado que, por sua vez, contribui de forma 
enriquecedora e complementar à formação dos alunos. 

 
9 

 
2 

   

13- As atividades, a dinâmica e a estrutura das atividades 
oferecidas no contra-turno são totalmente diferentes das 
atividades, da dinâmica e da estrutura oferecida no turno 
regular da escola. 

 
6 

 
5 

   

14- As atividades no contra-turno são selecionadas a partir da 
oferta e das condições sociais e culturais encontradas no 
entorno da escola.  

 
5 

 
4 

 
1 

 
1 

 

15- Os momentos de transição, almoço e intervalos são 
considerados como parte integrante da organização e gestão 
da proposta do tempo integral na escola. 

 
11 

    

16- Há interação e conhecimento dos profissionais que atuam 
no turno regular da escola sobre as propostas realizadas no 
contra-turno e vice-versa. 

 
2 

 
5 

 
3 

 
1 

 

17- Há momentos de HTC que integram as equipes do turno 
e do contra-turno. 

3 5 2 1  

18- As observações dos profissionais que atuam com os 
alunos no contra-turno subsidiam as observações e o 
planejamento dos professores no contra-turno, assim como 
oferecem subsídios para o processo de avaliação dos alunos.  

 
5 

 
5 

 
1 

  

19- A qualidade da proposta educacional oferecida é 
acompanhada e monitorada periodicamente pela equipe de 
professores e gestores da escola. 

 
9 

 
2 

   

20- Existe uma relação entre a manutenção dos alunos no 5 6    
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tempo integral e a satisfação com as atividades oferecidas.  
21- Existe um acompanhamento sistemático da equipe de 
professores e de gestão sobre a qualidade oferecida nas 
atividades do contra-turno. 

 
10 

 
1 

   

22- Existe o monitoramento da satisfação dos alunos, pais e 
profissionais responsáveis pelas atividades no contra-turno.  

5 6    

23- Existe uma relação entre o histórico do IDEB da escola 
com a oferta da escola em tempo integral ao longo dos anos, 
com registros acompanhados anualmente pela equipe de 
professores e de gestão da escola.  

 
1 

 
9 

 
1 

  

24- É possível constatar uma avaliação qualitativa positiva 
em relação ao aumento do vínculo dos alunos que 
frequentam o contra-turno com a escola.  

 
10 

 
1 

   

25- A participação dos alunos nas atividades do contra-turno 
os deixa mais engajados com as demais atividades 
acadêmicas oferecidas no turno regular.  

 
7 

 
4 

   

26- A oferta das atividades no contra-turno já fazem parte da 
identidade dessa escola. 

10 1    

27- A oferta das atividades no contra-turno oscila com 
frequência em função das políticas públicas e/ou dos 
profissionais, recursos materiais, financeiros e espaços 
disponíveis. 

 
3 

 
6 

 
2 

  

28- As dificuldades na organização do currículo do contra-
turno são analisadas em conjunto pela equipe de professores 
e equipe gestora. 

 
8 

 
3 

   

29- Em geral, as soluções para as dificuldades são 
identificadas, analisadas, discutidas e alternativas propostas 
pela própria equipe de professores e de gestão da escola.  

 
10 

 
1 

   

30- Compreendo os motivos e critérios pelos quais são 
estabelecidas as séries indicadas para a oferta e tempo 
integral na escola. * 

 
8 

 
2 

   

31- Os critérios para a oferta de tempo integral nessa escola 
não abrangem a totalidade das séries e dos alunos. 

3 2 3 3  

32- É correta a escola pública de tempo integral organizar 
atividades a partir da adesão opcional dos alunos e famílias. 

7 2  1  

33- Os profissionais que atuam nas atividades do contra-
turno participam de todas as atividades de formação 
oferecidas aos profissionais do turno regular, assim como de 
todos os eventos da escola. 

 
7 

 
2 

 
1 

 
1 

 

34- As características da organização da escola são as 
mesmas nos dois turnos.   

3 4 1 3  

35- Os critérios para recrutamento e seleção dos profissionais 
que atuam nas atividades no contra-turno são definidos de 
acordo com a proposta da escola. 

 
2 

 
5 

 
2 

 
2 

 

36- A avaliação que você faz da organização e da gestão do 
programa do contra-turno que compõe a proposta de tempo 
integral na sua escola é positiva.  

 
9 

 
2 

   

Fonte: Questionários respondidos pelas equipes municipais de educação  
Elaborado pela autora  
Nota: * Questão 30 apresentou somente 10 respostas, pois um participante deixou em branco. 
 

 A partir desta tabulação, foram feitas duas novas tabelas, identificando as 

respostas dos professores por concordância e discordância, agrupando-as em duas 
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novas tabelas por opção de resposta: Concordância (Concordo Totalmente ou 

Concordo Parcialmente) e Discordância (Discordo Parcialmente ou Discordo 

Totalmente), conforme seguem: 

 

Tabela3.2 

Tabulação do questionário respondidos pelos professores participantes por questão e 
opção de resposta pelo critério de CONCORDÂNCIA 

 
Questões apresentadas CT CP 
1- A equipe de profissionais que atua no turno regular e do contra-turno da 
escola foi apresentada às diretrizes e os documentos normativos do MEC e 
do município , que orientam a organização da proposta de tempo integral 
oferecida aos alunos da sua escola. 

 
10 

 
1 

3- Toda a equipe que atua nas atividades do contra-turno conhece os 
objetivos do programa e de cada atividade.  

11  

4- Toda a equipe da escola conhece o programa proposto no contra-turno 4 7 
7- Os dados acima mencionados são utilizados pela equipe gestora e de 
professores para propor mudanças e melhorias. 

9 2 

8- A escola de tempo integral tem sido decisiva para a melhora no 
desempenho acadêmico dos alunos no turno regular da escola. 

10 
* 

 

9- A escola de tempo integral tem sido decisiva para reforçar o vínculo dos 
alunos com a escola. 

11  

10- Os critérios de seleção e organização das atividades no contra-turno 
estão claros para toda a equipe da escola, pais e alunos. 

4 7 

11- A organização das atividades tendo em vista tempos, espaços, recursos 
e profissionais é feita visando o melhor aproveitamento dos alunos no 
contra-turno. 

 
10 

 
1 

12- As atividades programadas no contra-turno se caracterizam por trazer 
um conhecimento não veiculado na parte curricular e relacionado com o 
escopo de conhecimento diferenciado que, por sua vez, contribui de forma 
enriquecedora e complementar à formação dos alunos. 

 
9 

 
2 

13- As atividades, a dinâmica e a estrutura das atividades oferecidas no 
contra-turno são totalmente diferentes das atividades, da dinâmica e da 
estrutura oferecida no turno regular da escola. 

 
6 

 
5 

15- Os momentos de transição, almoço e intervalos são considerados como 
parte integrante da organização e gestão da proposta do tempo integral na 
escola. 

11  

19- A qualidade da proposta educacional oferecida é acompanhada e 
monitorada periodicamente pela equipe de professores e gestores da escola. 

9 2 

20- Existe uma relação entre a manutenção dos alunos no tempo integral e a 
satisfação com as atividades oferecidas.  

5 6 

21- Existe um acompanhamento sistemático da equipe de professores e de 
gestão sobre a qualidade oferecida nas atividades do contra-turno. 

10 1 

22- Existe o monitoramento da satisfação dos alunos, pais e profissionais 
responsáveis pelas atividades no contra-turno.  

5 6 

24- É possível constatar uma avaliação qualitativa positiva em relação ao 
aumento do vínculo dos alunos que frequentam o contra-turno com a 
escola.  

10 1 

25- A participação dos alunos nas atividades do contra-turno os deixa mais 
engajados com as demais atividades acadêmicas oferecidas no turno 

 
7 

 
4 



	 135	

regular.  
26- A oferta das atividades no contra-turno já fazem parte da identidade 
dessa escola. 

10 1 

28- As dificuldades na organização do currículo do contra-turno são 
analisadas em conjunto pela equipe de professores e equipe gestora. 

8 3 

29- Em geral, as soluções para as dificuldades são identificadas, analisadas, 
discutidas e alternativas propostas pela própria equipe de professores e de 
gestão da escola.  

 
10 

 
1 

30- Compreendo os motivos e critérios pelos quais são estabelecidas as 
séries indicadas para a oferta e tempo integral na escola. * 

8 2 

36- A avaliação que você faz da organização e da gestão do programa do 
contra-turno que compõe a proposta de tempo integral na sua escola é 
positiva.  

 
9 

 
2 

Fonte: Questionários respondidos pelas equipes municipais de educação. 
Quadro elaborado pela autora 
Nota: * Questões 8 e 30 apresentaram somente 10 respostas, pois um participante deixou em 
branco. 

 

 No conjunto de respostas de concordância entre os professores participantes 

da pesquisa, identificado por respostas nas opções "Concordo Totalmente" ou 

"Concordo Parcialmente", é possível perceber que 100% dos professores que atuam 

na jornada ampliada em ambas as escolas pesquisadas manifestaram conhecer os 

objetivos do programa e de cada atividade oferecida e entendem que a escola de 

tempo integral tem sido decisiva para reforçar o vínculo dos alunos com a escola. Os 

momentos de transição, almoço e intervalos são considerados como parte da 

organização e gestão da proposta do tempo integral nas escolas. 

 Com dez respostas dos professores em "Concordo Totalmente" e apenas uma 

resposta na opção "Concordo Parcialmente", verifica-se que a equipe de profissionais 

que atua no turno regular e do contra-turno da escola foi apresentada às diretrizes e 

aos documentos normativos, tanto do MEC quanto do município, que orientam a 

organização da proposta de tempo integral oferecida aos alunos de sua escola. 

 Dez entre 11 professores concordam totalmente com a afirmação de que 

existe um acompanhamento sistemático da equipe de professores e de gestão sobre a 

qualidade oferecida nas atividades do contra-turno. Ainda dentro do mesmo critério, 

dez entre 11 professores concordam totalmente que as atividades no contra-turno já 

fazem parte da identidade dessa escola e que é possível constatar uma avaliação 

qualitativa positiva em relação ao aumento do vínculo dos alunos (que frequentam o 

contra-turno) com a escola. 

 Dez entre 11 professores concordam totalmente que a organização das 

atividades - tendo em vista tempos, espaços, recursos e profissionais - é feita visando 
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o melhor aproveitamento dos alunos no contra-turno, e que as soluções para as 

dificuldades são identificadas, analisadas, discutidas e alternativas são propostas pela 

própria equipe de professores e de gestão da escola.  

 Por fim, também seguindo o mesmo critério, dez entre os 11 professores 

concordam totalmente que a escola de tempo integral tem sido decisiva para a 

melhora no desempenho acadêmico dos alunos no turno regular da escola, e nem 

poderia ser diferente, considerando que o centro do contra-turno está nas atividades 

pedagógicas porque durante mais de duas horas os alunos ficam entre acolhida e 

almoço. 

 Apesar de haver concordância, algumas questões apresentam indícios, pela 

quantidade dos professores que respondeu como "Concordo Parcialmente", de que há 

espaço para mais esclarecimentos sobre o programa proposto no contra-turno em 

cada uma das escolas, uma vez que  sete professores responderam que concordam 

parcialmente com a questão, sendo três da escola A e  quatro da escola B. Pode-se 

dizer o mesmo sobre a concordância dos professores a respeito da clareza para a 

equipe da escola, pais e alunos acerca dos critérios de seleção e organização das 

atividades no contra-turno. 

 Duas outras questões que merecem destaque nesse mesmo sentido, são as que 

se referem à dinâmica das atividades no turno e no contra-turno e ao monitoramento 

da satisfação dos pais e alunos das escolas de tempo integral. Cinco professores 

concordam totalmente e seis concordam parcialmente (três de cada escola) que as 

atividades, a dinâmica e a estrutura das atividades oferecidas no contra-turno são 

totalmente diferentes das atividades, da dinâmica e da estrutura oferecida no turno 

regular da escola. Percebe-se a mesma opinião em relação à existência de 

monitoramento da satisfação dos alunos, pais e profissionais responsáveis pelas 

atividades no contra-turno. 

 Em contraponto às respostas que apresentam concordância entre os 

professores, no quadro a seguir, são apresentadas as respostas dos professores sob a 

perspectiva da discordância. No quadro a seguir, são apresentadas as respostas dos 

professores sob a perspectiva da discordância, em contraponto às respostas em que 

eles concordam. 
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Tabela 3.3 

Tabulação do questionário respondidos pelos professores participantes por questão e 
opção de resposta pelo critério de DISCORDÂNCIA 

 
Questões apresentadas CT CP DP DT NR 
2- A equipe de professores da escola participou da 
organização curricular do contra-turno na escola junto com a 
equipe gestora. 

 
8 

 
2 

 
1 

  

5- Os critérios que nortearam a seleção das atividades 
oferecidas no contra-turno foram discutidos e acordados 
entre a equipe gestora e professores, a partir do perfil e 
interesse levantado junto aos alunos e pais. 

 
7 

 
3 

 
1 

  

6- Os dados sobre a evolução das inscrições de alunos no 
contra-turno, assim como a análise da melhora acadêmica 
dos alunos que estudam na escola em tempo integral tem 
sido analisada ao longo dos anos pela equipe de professores e 
gestores. 

 
9 

 
1 

 
1 

  

14- As atividades no contra-turno são selecionadas a partir da 
oferta e das condições sociais e culturais encontradas no 
entorno da escola.  

 
5 

 
4 

 
1 

 
1 

 

16- Há interação e conhecimento dos profissionais que atuam 
no turno regular da escola sobre as propostas realizadas no 
contra-turno e vice-versa. 

 
2 

 
5 

 
3 

 
1 

 

17- Há momentos de HTC que integram as equipes do turno 
e do contra-turno. 

3 5 2 1  

18- As observações dos profissionais que atuam com os 
alunos no contra-turno subsidiam as observações e o 
planejamento dos professores no contra-turno, assim como 
oferecem subsídios para o processo de avaliação dos alunos.  

 
5 

 
5 

 
1 

  

23- Existe uma relação entre o histórico do IDEB da escola 
com a oferta da escola em tempo integral ao longo dos anos, 
com registros acompanhados anualmente pela equipe de 
professores e de gestão da escola.  

 
1 

 
9 

 
1 

  

27- A oferta das atividades no contra-turno oscila com 
frequência em função das políticas públicas e/ou dos 
profissionais, recursos materiais, financeiros e espaços 
disponíveis. 

 
3 

 
6 

 
2 

  

31- Os critérios para a oferta de tempo integral nessa escola 
não abrangem a totalidade das séries e dos alunos. 

3 2 3 3  

32- É correta a escola pública de tempo integral organizar 
atividades a partir da adesão opcional dos alunos e famílias. 

7 2  1  

33- Os profissionais que atuam nas atividades do contra-
turno participam de todas as atividades de formação 
oferecidas aos profissionais do turno regular, assim como de 
todos os eventos da escola. 

 
7 

 
2 

 
1 

 
1 

 

34- As características da organização da escola são as 
mesmas nos dois turnos.   

3 4 1 3  

35- Os critérios para recrutamento e seleção dos profissionais 
que atuam nas atividades no contra-turno são definidos de 
acordo com a proposta da escola. 

 
2 

 
5 

 
2 

 
2 

 

Fonte: Questionários respondidos pelas equipes municipais de educação. 
Quadro elaborado pela autora 
Nota: * Questão 30 apresentou somente 10 respostas, pois um participante deixou em branco. 
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 As questões 14, 16, 17, 31, 33, 34 e 35 apresentam as maiores divergências 

entre os professores e se relacionam às características da escola em cada um dos 

turnos, aos critérios para a definição das séries para a oferta de tempo integral e aos 

critérios para recrutamento e seleção dos profissionais que atuam nas atividades no 

contra-turno. Ainda, há mais concentração de discordâncias nas questões sobre haver 

interação e conhecimento dos profissionais que atuam no turno regular da escola 

sobre as propostas realizadas no contra-turno e vice-versa, e sobre a integração entre 

as equipes do turno regular e do contra-turno em horários de trabalho compartilhado 

nas escolas. 

 Fazendo uma análise cruzada das respostas que mais apresentam 

discordância, em geral a quantidade de respostas indicando as opções "Discordo 

Totalmente" ou Discordo Parcialmente" são equilibradas entre os professores das 

duas escolas selecionadas. No entanto, à afirmação "há interação e conhecimento dos 

profissionais que atuam no turno regular da escola sobre as propostas realizadas no 

contra-turno e vice-versa" a maioria dos professores que registraram suas respostas 

nas opções "Discordo Totalmente" ou  "Discordo Parcialmente" foram da Escola B. 

Esse dado é intrigante, uma vez que a orientadora pedagógica do contra-turno nessa 

escola é a mesma no turno regular, o que, segundo a própria orientadora, seria um 

elemento facilitador dessa integração. 

 Três professores Concordam Totalmente, dois Concordam Parcialmente, três 

Discordam Parcialmente e três Discordam totalmente que os critérios para a oferta de 

tempo integral nessa escola não abrangem a totalidade das séries e dos alunos, o que 

significa que, para os discordantes, os critérios abrangem todos os alunos, mesmo 

quando discordam parcialmente. 

 Também há bastante divergências nas respostas dos professores sobre as 

características da escola nos dois turnos. Três professores Concordam Totalmente, 

quatro Concordam Parcialmente, um Discorda Parcialmente e três Discordam 

Totalmente que as características da organização da escola são as mesmas nos dois 

turnos, representando que há questões sobre as diferenças. 

 Outra divergência relevante é apresentada em relação aos critérios para 

recrutamento e seleção dos profissionais da jornada ampliada. Dois professores 

Concordam Totalmente, cinco Concordam Parcialmente, dois Discordam 

Parcialmente e dois Discordam Totalmente da afirmação de que os critérios para 

recrutamento e seleção dos profissionais que atuam nas atividades no contra-turno 
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são definidos de acordo com a proposta da escola. 

 Dois professores Concordam Totalmente que há interação e conhecimento dos 

profissionais que atuam no turno regular da escola sobre as propostas realizadas no 

contra-turno e vice-versa. Porém, cinco professores Concordam Parcialmente, três, 

Discordam Parcialmente e um Discorda Totalmente. 

 Em relação aos momentos de trabalho compartilhado entre as equipes, três 

professores Concordam Totalmente que há momentos de HTC que integram as 

equipes do turno e do contra-turno; cinco professores Concordam Parcialmente, dois 

Discordam Parcialmente e um Discorda Totalmente. 

 Apesar de apresentarem divergências, duas questões indicam mais 

Concordância entre os professores. Cinco professores Concordam Totalmente que as 

atividades no contra-turno são selecionadas a partir da oferta e das condições sociais 

e culturais encontradas no entorno da escola. Quatro professores Concordam 

Parcialmente, um professor Discorda Parcialmente e um Discorda Totalmente. Vale 

pontuar que as discordâncias foram apresentadas somente por professores da Escola 

B. 

 Sete professores Concordam Totalmente com a afirmação de que os 

profissionais que atuam nas atividades do contra-turno participam de todas as 

atividades de formação oferecidas aos profissionais do turno regular, assim como de 

todos os eventos da escola. Dois professores Concordam Parcialmente com tal 

afirmação, um Discorda Parcialmente e um Discorda Totalmente. Se somadas essas 

discordâncias, é possível apontar a existência de várias diferenças, apesar dos 

cuidados para que isso não aconteça. 

 Os próximos itens integram os resultados dos questionários e as respostas 

obtidas nas entrevistas aos eixos de análise que, por sua vez, partem das hipóteses 

levantadas no início dessa pesquisa.  

 

3.2.2 Análises relacionadas à primeira hipótese: as atividades programadas no 

contra-turno se caracterizam por trazer um conhecimento não veiculado na parte 

curricular e relacionado com o "conhecimento poderoso".  

  

 Analisando as opções indicadas pelos professores em suas respostas, as 

questões que abordam esses aspectos são: 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 31 e 36. 
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 Os professores concordaram que as  atividades programadas no contra-turno 

se caracterizam por trazer um conhecimento não veiculado na parte curricular e 

relacionado ao escopo de conhecimento diferenciado que, por sua vez, contribui de 

forma enriquecedora e complementar à formação dos alunos; que a escola de tempo 

integral tem sido decisiva para a melhora no aproveitamento e desempenho 

acadêmico dos alunos no turno regular da escola, embora também manifestem que a 

oferta não abrange todos os alunos. 

 Essas questões foram elaboradas na perspectiva de a escola ter a função de 

disseminar o "conhecimento poderoso" que, segundo Young (2007), caracteriza-se 

pelos conhecimentos que só a escola pode ensinar, validados como parte de um 

conhecimento teórico, independente de contexto e que permitirá aos alunos se 

desenvolverem de acordo com "o que o conhecimento pode fazer, como por exemplo 

fornecer explicações confiáveis ou novas formas de se pensar a respeito do mundo" 

(YOUNG, 2007, p 1294).  

 Segundo o autor, esse conhecimento é, em geral, associado às ciências e deve 

ser desenvolvido para permitir generalizações. Ou seja, deve-se pensar em conceitos 

ou em questões que possam ser universalizadas, transferíveis a outros contextos, 

oferecendo uma base para o pensamento crítico e criterioso, ou, segundo as palavras 

do autor, conhecimento poderoso "é desenvolvido para fornecer generalizações e 

busca a universalidade. Ele fornece uma base para se fazer julgamentos" (YOUNG, 

2007, p. 1296). 

 Ao se cotejar as respostas dos professores com as respostas das lideranças 

entrevistadas, é possível perceber os elementos considerados como parte de um 

conjunto associado de habilidades e atitudes que até podem estar associadas ao 

conhecimento poderoso pela perspectiva de Young, mas talvez sem tal 

intencionalidade em todas as escolas. No entanto, o depoimento abaixo deixa claro 

como a intencionalidade pode existir, mas que, ao mesmo tempo, há a necessidade de 

formação adequada do corpo docente. 

 
... Então fizemos assembleia, eles por grupos levantaram quais eram os 
problemas, o que estava acontecendo, o que podia acontecer e num dia fomos 
para uma grande assembleia e estavam lá todas as decisões. Uma delas era 
assim: "não ter bola no descanso". Os meninos :"de jeito nenhum...descanso 
tem que ter bola!". Então perguntei o que a gente vai fazer: se tem bola vocês 
chegam suados, pingando suor e agitados....? Alunos: "então vamos fazer 
diferente, professora. Nós vamos fazer só chute ao gol, não vai mais ter jogo de 
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futebol. Porque a gente tem bola, a gente chuta e a gente não fica agitado. Saiu 
a decisão por eles. Isso aqui a gente aceita, isso aqui não...Isso aqui foram as 
meninas que colocaram...a gente não aceita, etc. Acordou, saiu, assinaram. Tem 
dois anos essa decisão e um vai passando para o outro e é isso. Então eu 
poderia simplesmente ter chegado para eles e falado "acabou a bola, não tem 
mais..." . Como é que ia ser isso? Como ia ser a reação? Não... Eles 
entenderam o processo, eles validaram, eles participaram.Aí, um mês depois, a 
professora do 5o. ano falou "agora eu entendi porque você pediu uma 
semana...". Porque para mim era tão simples, você só chegava lá e pegava a 
bola. E agora eu vi que o processo de construção é diferente. Essa professora 
está aposentada, mas assim, é um trabalho de formiguinha, não é nada 
imediato, é a longo prazo, na conversa (Orientadora Pedagógica da Escola B). 
           

 Quando se pensa no percurso do desenvolvimento crítico ou em habilidades 

que fundamentam o potencial investigativo de alunos e professores, e um percurso 

escolar que ofereça, por parte da instituição e dos docentes, condições para que o 

conhecimento poderoso seja, de fato, desenvolvido pela escola, a clareza nas 

intenções em relação ao conhecimento a ser integrado e desenvolvido no currículo 

das escolas em tempo integral fará toda a diferença. Em seguida, estruturar o 

currículo e as ações que garantam formação continuada, em serviço, em processos de 

mudança ganham outro sentido, pois os fundamentos teóricos se alteraram. 

 Nos relatos das entrevistas, o ponto central, coincidente em todas as respostas, 

refere-se ao desenvolvimento da autonomia dos alunos, tanto de pensamento, como 

de ação, possibilitado pelo trabalho desenvolvido por meio das atividades oferecidas 

na jornada ampliada.  

 No entanto, nos depoimentos das entrevistadas fica evidente que o que se 

considera como parte do escopo do conhecimento diferenciado levado em conta pela 

equipe de liderança das escolas e da rede municipal não se relaciona 

intencionalmente com a perspectiva de Young quanto ao conhecimento que compete 

à escola disseminar.  

 
... eles (referindo-se à gestão da escola estadual vizinha, para onde os alunos 
podem migrar no Ensino Médio) querem garimpar os nossos alunos, porque os 
nossos alunos já ficam mais tempo na escola, já aguentam, já estão 
acostumados... então eles querem; esse é o perfil dos alunos que eles querem. E 
quando você vê o .... (nome de um aluno) que era um menino tímido voltar (à 
escola B, depois de ter saído para o Ensino Médio) e falar numa reunião de pais 
como essa escola funciona, como é o processo seletivo para que os meninos 
escolham ir para essa escola vizinha, para mim não tem preço. Sabe um menino 
que mal falava, mal olhava para você? Isso não dá para medir (Diretora da 
Escola B). 
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De repente, eu estou trabalhando o mesmo da escola, mas eu só estou fazendo 
de um jeito assim, um pouco menos formal...então, eu penso a escola integral 
como um espaço de liberdade, mas não uma liberdade que você deixa esse 
aluno fazer o que ele  bem quer, o que ele bem entende. Não, é uma liberdade 
pra criar, um espaço que a criança tem que ter voz. Ele tem que se posicionar, 
ele tem que falar. No começo, quando eu cheguei aqui, eu tive um problema 
muito sério, e ainda tenho alguns....com a questão de virem reclamar de algum 
professor pra mim...num vinha. Eu falava...mas por que não vem falar comigo? 
"Não, você vai brigar comigo...." Mas eu falei...gente, falei nada disso. Aqui, do 
mesmo jeito que eu chamo vocês e chamo a atenção de vocês porque eu quero 
que vocês respeitem o professor, eu também vou chamar o professor e vou 
brigar com ele se ele desrespeitar vocês. Então assim, acho que aqui não existe 
"O professor". Aqui é igual... Eu tenho um conhecimento e o meu aluno tem 
outro. E esses dois conhecimentos é que vão se atrelar e vão construir outros 
conhecimentos e vai fazer essa criança se ver como um ser atuante (Orientadora 
Pedagógica Escola A). 

 

 Nos depoimentos das entrevistadas houve pouca referência a questões 

específicas sobre conhecimentos especializados, que estariam mais relacionados às 

premissas atreladas ao conhecimento poderoso, mesmo que devamos considerar as 

diferentes perspectivas para as formas de trabalho no contra-turno. Em geral, ao se 

referirem a projetos nos ateliês ou nas atividades oferecidas no contra-turno,  aludem 

a temas ou a concepções distintas do que deva ser este trabalho diferenciado, como 

quando uma das entrevistadas ilustra os objetivos de alguns encontros mensais para 

integração entre os professores do turno regular e o contra-turno. 
Então, a gente tenta aproximar nas reuniões que a gente faz. A gente tem um 
café pedagógico, que a gente se encontra uma vez por mês. Só que, assim... 
infelizmente, eles não conseguem encontrar os pares: ciclo 1 com ciclo 1 e ciclo 
2 com ciclo 2... É o contrário: encontra ciclo 1 com ciclo 2. Mas é um momento 
muito legal, que dá pra ter uma troca, e a gente apresentar para os professores 
lá de cima e os de cima para os daqui o que está sendo trabalhado na escola, 
quais são os professores. A gente leva  muito material. A gente fez isso com os 
descritores da Prova Brasil (Orientadora Pedagógica da Escola A). 

 

 Para Young (2007) não existe contradição entre ideias de democracia e justiça 

social e a ideia de que as escolas devem promover a aquisição de conhecimentos. 

Parece que existe, até o momento, há a tendência de se perceber tais questões como 

excludentes. Ou ainda que, antes de se trabalhar o corpo de conhecimentos científicos 

e especializados que competem à escola, seria necessário desenvolver um conjunto de 

competências que permitisse o desenvolvimento do currículo nessas escolas do ponto 

de vista do conhecimento poderoso.  

 Essa é uma perspectiva muito importante de ser considerada no escopo de 

responsabilidades da escola de tempo integral, ou melhor, para se pensar a 
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organização e gestão desse tipo de  escola. E faz ainda mais sentido ao se considerar 

que, segundo Young "o sucesso dos alunos depende altamente da cultura que eles 

trazem para a escola. Se pensarmos que as escolas em tempo integral estão 

direcionadas aos alunos em situações de mais vulnerabilidade, cada escola deve se 

perguntar: ‘Este currículo é um meio para que os alunos possam adquirir 

conhecimentos poderosos?’" (YOUNG, 2007, p. 1297). Parece que, nessa etapa de 

implementação das escolas de tempo integral no município, duas outras perguntas 

poderiam ser adicionadas a essa e extremamente relevante concepção do autor: quais 

são os conhecimentos poderosos trabalhados no currículo da jornada ampliada das 

escolas e de que forma se evidenciam para os aprendizes, os docentes, pais e para 

toda a comunidade? O relato de uma das entrevistadas talvez justifique, por si só, tais 

questionamentos: 
No ano passado a gente fez a opção deles escolherem as oficinas, só que aí a 
gente fechou por turma. A gente não abriu mais a questão do...você agora vai 
optar...Aí o que a gente fez para o ano passado? Eles escolheram o que eles 
gostariam que tivesse aqui...eu até tenho aqui um impressinho desse ano...Sim, 
eu faço um impressinho e eles vão optando. Eles colocam aqui o que eles 
querem. Aí a gente só  não fechou por opção de escolha. Então nós pensamos; 
nós vamos ter sete  professores, vamos ter sete oficinas. Então as sete mais 
votadas é as sete que a gente vai colocar.A gente deixa livre (as escolhas das 
oficinas). Eu levo na escola (prédio de cima). Eu não faço aqui por quê? Porque 
não são todos que frequentam e sempre tem aquele que não frequenta 
(referindo-se à jornada ampliada) e diz que quer. Olha, esse aqui eu já fiz pra 
2018, olha. Quais oficinas você gostaria de fazer na jornada ampliada? Nós 
colocamos sete, porque seria sete oficinas, né? Porque se a gente colocar mais, 
dá margem pra ele colocar aquela, mas teve adesão de dois alunos só, né?O 
aluno ainda não sabe o que vai ser oferecido. Aí vem "n" opções: futebol, 
basquete, aí tem aluno que quer uma piscina...aí eu falo: eu também queria...Aí 
a gente faz um levantamento, eu tabulei com a ...(coordenadora de projetos) e a 
gente já viu o que mais eles pedem. É o futebol mesmo, handbal, basquete, 
ginástica...só que aí, o que eu pensei? Conversando lá com as meninas, os 
outros anos a gente fechava isso já na atribuição. Esporte e lazer: atletismo; 
Esporte e lazer: luta. O professor que pegava esporte e lazer, ele já sabia que 
ele tinha que vir pra trabalhar luta. Só que aí não deu muito certo também. 
Porque, assim... no começo eles gostam, depois eles vem que aquilo ali não é 
minha praia, eu quero mudar, eu quero sair...e aí começa a virar uma bola de 
neve (Orientadora pedagógica da Escola A). 
 

 Se compete à escola a responsabilidade de transmitir conhecimentos, é 

importante avançar na análise já feita no sentido de que, conforme a perspectiva de 

Young (2007), se as escolas têm a responsabilidade de transmitir conhecimentos e há 

um corpo de conhecimentos poderosos que caracterizam o conhecimento escolar e o 

distinguem do conhecimento não escolar; mais ainda, se é certo dizer que em alguns 
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contextos sociais, os alunos não chegam à escola com o conhecimento necessário 

para aproveitar o conhecimento escolar, a oferta curricular do contra-turno assume 

um papel ainda mais relevante. Ao citar a participação dos alunos em assembleias e 

em dinâmicas da gestão democrática da escola, uma das entrevistadas evidencia que 

no turno regular isso não é possível, por falta de tempo e porque os professores tem 

outro perfil. Ainda não estão preparados para esse trabalho. Por outro lado, 

depoimentos como o próximo deixam uma névoa sobre o papel da escola quanto à 

seleção e na fundamentação da seleção curricular do contra-turno, pautadas 

unicamente na importância da escolha dos alunos. 

 

Eles (os alunos) sabem que tem que escolher entre Esporte e Lazer, Arte e 
Cultura, Acompanhamento Pedagógico de Português e Matemática e ... só.  
Porque Hábitos e Atitudes é no geral, pra todos. Mas eles sabem... que dentro 
de esporte e lazer, o que é que tem pra ser trabalhado, isso eles tem bem claro... 
Aí o que eu decidi conversando com as meninas. Esse ano eu não vou fechar o 
esporte e lazer. Não vou fechar as oficinas. Vamos colocar Esporte e Lazer, 
Arte e Cultura e aí o professor que pegar vai ter a liberdade de sentar com o 
grupo e ele montar o planejamento, pra que esse aluno tenha autonomia de 
pensar o que ele realmente quer. Porque aí a gente dá menos margem pra ele 
depois se arrepender, ou falar que está fazendo uma coisa que ele não 
gosta...porque ele vai focar naquilo que ele quer. E a partir daí a gente vai 
montar as turmas. Aí a gente vai fazer a semana toda de interação, passa por 
todas as propostas, vê qual que é mais legal, e de repente o aluno traz uma 
coisa diferente que a gente nem tinha pensado, não é? (Orientadora pedagógica 
da Escola A). 

  

 Na organização do currículo, as escolas devem atentar-se ao que Young 

nomeia de "não diferenciação da escola", tratando a escola como uma "agência de 

entregas, que deve se concentrar em resultados e prestar pouca atenção ao processo 

ou ao conteúdo do que é entregue" (YOUNG, 2007, p. 1291). Conforme o capítulo 

dos conceitos, a diferenciação do conhecimento no âmbito do currículo escolar traz 

implicações para a definição e explicitação do propósito da escola e, 

consequentemente, ao sentido que os alunos e os pais percebem nessa nova 

identidade da escola com jornada ampliada. Por isso, vale a leitura crítica do 

depoimento a seguir. : 

 A gente estava com 405 (alunos), só que deu uma caída boa, principalmente 
os 9o. Anos. As duas turmas que eu tinha aqui eram 37 alunos em 1 turma e 34 
na outra. Sabe quantos que estão vindo? três em uma e quatro em outra. Eles 
associam que com a saída da Fundhas não tem mais serventia. Eles chegavam 
no 9o. Ano e a assistente social encaminhava eles para a Fundhas de Eugênio 
de Mello. Era automática. E por ser ....(referindo-se à própria escola - Escola 
A), eles passavam na frente de toda a São José dos Campos. Acabou. Então, na 
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cabecinha, não tem porque. Outro dia uma mãe veio aqui e falou assim: Eu vou 
desligar o meu filho, ele não quer vir mais. E eu perguntei, mas por que, mãe? 
O que aconteceu? Ela respondeu: "Ah, não... agora ele não vai mais pra 
Eugênio de Mello então ele não quer vir mais...". Eu falei: mãe, mas aqui é um 
espaço legal... A mãe: "Mas ele só vinha porque ele queria ir pra Eugênio de 
Mello. A outra queria que tivesse curso de inglês e profissionalizante aqui. Aí 
falei, mãe isso aqui, nesse período, é meio difícil, no fundamental 
profissionalizante não existe. Eu falei pra ela: o que vocês da comunidade 
podem fazer um movimento pra que à noite, né, que o prédio está vazio, possa 
ter um curso profissionalizante para o Ensino Médio, pra quem está no Ensino 
Médio, aí sim é válido, né? (Orientadora Pedagógica Escola A). 
 

  A orientadora se pauta apenas no aspecto da profissionalização - nem uma 

palavra sobre a possibilidade do ensino de inglês ou apontar outros aspectos de 

aprendizagem do período, de ampliação de conhecimentos. 

  Com a mudança da obrigatoriedade do período integral em todas as escolas do 

município de São José dos Campos, passando a ser oferecido em caráter opcional, 

houve uma queda de aproximadamente 50% na adesão dos alunos à jornada 

ampliada nas escolas. O sentimento de luto da equipe de liderança da Escola B 

expressa a insatisfação pelo fato de perceberem a diferenciação na escolaridade em 

tempo integral, em função do que conseguiam garantir para todos os alunos da 

escola. 

 Com a mudança, nós entramos num luto profundo. A ...(referindo-se à 
Orientadora Pedagógica) estava chegando. Mexeu muito com a escola. Os pais 
também ficaram muito mexidos, porque eu já falei para você, todos ficavam, 
ninguém ia embora. O tal de ver o aluno indo embora tendo mais tempo para 
assistir televisão (porque você sabe como é o adolescente, a criança, quer o 
tempo livre para fazer o que ele quer..) então, a gente precisa fazer esse 
convencimento, a gente precisa encantar, para que o aluno queira ficar. Então 
a gente precisa procurar ir atrás de um professor que fale com brilho nos olhos, 
que seja apaixonado. A gente fala das dificuldades, isso é uma coisa que a ... 
(orientadora pedagógica) colocou muito para os pais e para os alunos, não é 
um mar de rosas (Diretora da Escola B). 

 
 
 Então, a gente tem aqui uma visão muito negativa desse espaço. Aqui, a 

comunidade tem muita dificuldade para entender esse espaço como uma 
ampliação da escola. Por que? Porque sempre foi Fundhas.(referindo-se à 
instituição parceira). E a gente não consegue. Gente, é um parto! O que eu 
atendo de telefone: Jornada ampliada, bom dia. "Ah! Desculpa, foi engano. 
"Passa dois minutos..."mas aí não é da Fundhas.....?" Sim...é da antiga 
Fundhas.... Então agora eu atendo:  jornada ampliada, boa tarde, antigo prédio 
da Fundhas... Porque senão o pai desliga na mesma hora. Então, a gente tem 
uma barreira muito grande, porque eles não aceitam isso. Eles não veem isso 
como o mesmo espaço. Eles me veem como a diretora daqui. O dia que eu falei 
que o ....(nome do diretor) era o Diretor..."Não...o ...(nome do diretor)  é o da 
escola.." (disseram os alunos). Eles me chamam de diretora. “Ô Diretora...” Na 
cabecinha deles e dos pais, é tudo. São duas coisas diferentes. E realmente era, 
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porque a Fundhas vinha com toda a estrutura dela, o jeito de trabalhar, as 
crianças tinham oficinas aqui, mega. Elas faziam pão aqui, faziam bolo. Tinha 
uma cozinha industrial mega. O que não é a proposta da Secretaria para a 
EFETI. É outra coisa, só que eles não conseguem entender. Que essa estrutura 
da Fundhas é uma estrutura profissionalizante. Então, assim, percebo que eles 
tem uma resistência. Para o pai, aqui é um lugar em que o filho vem para 
brincar, vem brincar, eu preciso trabalhar (Orientadora Pedagógica da Escola 
A). 
 

 Esse depoimento pode ser analisado como o resultado atribuído por Young à 

não diferenciação da escolaridade, quando os propósitos da escolaridade são 

definidos em termos cada vez mais instrumentais, como um meio para outros fins 

(YOUNG, 2007, p. 1291). 

 Nas respostas dos professores, também há concordância de que as atividades, 

a dinâmica e a estrutura das atividades oferecidas no contra-turno são totalmente 

diferentes das atividades, da dinâmica e da estrutura oferecida no turno regular da 

escola. Isso fica muito claro em alguns depoimentos das entrevistadas, conforme 

alguns selecionados, a seguir: 
 A gente pegou os descritores e viu o que o regular poderia contribuir com a 
EFETI para que os descritores fossem trabalhados de maneira lúdica. E foi 
muito 10. Saíram muitas ideias criativas de jogos, de coisas criativas que é 
possível trabalhar. Um dos projetos é o projeto de pipas, que a professora .... 
está fazendo dentro do acompanhamento de matemática, que ela fez; até tinha 
umas pipas aqui. E a proposta final é ir para o Campinho (era para o Parque 
da Cidade só que não consegui ônibus. Mas a gente vai aqui para o campinho, 
vamos soltar pipa. Então, é assim. Esses momentos de troca são importantes, 
mas a gente não monta nenhum projeto aqui sem antes conhecer o que o regular 
vai fazer, pra já não chocar e não ter esse conflito. E esse ano aconteceu isso. 
Por conta dessa demanda de começar muito tarde, a professora dos primeiros 
anos já vieram com os projetos de contos de fadas..."Orientadora, a gente 
estava pensando aqui, porque pegamos a aula lá já começamos a pensar no 1o. 
ano. " Falei pra elas, não gente, espera aí, vou subir e falar com a .... 
(Orientadora Pedagógica do regular). E como eles já tinham começado em 6/2, 
ela falou que os primeiros anos já estavam com o projeto contos de fadas; então 
nem pensar. Então vamos mudar. Vai trabalhar fábulas? (no regular...) Não? 
Então vamos trabalhar fábulas. A gente contempla. Mas é sempre nessa troca e 
nessa conversa. Precisa saber, porque senão a gente dá um tiro no pé. E os 
próprios alunos reclamam. Ah, de novo! Eu já faço isso na escola... (referindo-
se ao turno regular...) (Orientadora Pedagógica Escola A). 
 
... a gente começou um trabalho com eles com assembleias e comissões. Então 
eles que são responsáveis por uma acolhida, que é uma parte da rotina que eles 
tem, refeitório, né? Eles são responsáveis (quem faz parte da comissão) em 
ajudar a organizar e a melhorar aquele espaço, discutindo, colocando em 
votação o que precisa ser melhorado, aquilo que está bom. Então eles 
participam muito. Eles são muito autônomos nessa questão. É isso que a gente 
quer do aluno. Que o aluno questione, discuta, traga soluções para melhorar 
essa escola, para não ficar centrado no professor, no Diretor. Precisa melhor 
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quilo...traz para mim...não! Tem melhoras que depende deles, né? O espaço do 
refeitório: são eles que comem ali. O que a gente pode fazer para 
melhorar??Eles precisam pensar...Aí eu tenho o presidente, tenho o secretário, 
tem alguém que relata tem os participantes. E eles dão muita importância para 
esse colegiado. E isso não é medido, isso não aparece no IDEB  (Diretora da 
Escola B). 
 
Eu vejo a jornada ampliada como um lugar que você tem que estar aberto. Eu 
falo com os professores. Gente, a sala de aula aqui é só um modelo, é só pra 
você fazer uma acolhida. Sai com o aluno pra fora. Vem pra fora, olha o 
espaço. Então...eu entendo esse espaço como um espaço onde você tem que 
fazer o aluno ser protagonista. Não que a escola não seja. A escola eu acho que 
também tem essa função. Só que a gente entende que por conta de todo um 
currículo, de toda uma sistemática que é toda diferenciada, eu acho que é mais 
complicado, não é impossível. Mas, aqui, acho que a jornada ampliada vem pra 
isso. Pra você ampliar o tempo dele, mas não é pra você tirar ele da rua e jogar 
aqui dentro e deixar numa sala sem fazer nada e sem crescimento nenhum, né? 
Acho que aqui a gente está aqui pra ensinar ele se ver como um ser atuante na 
sociedade, ensinar ele a ser crítico, questionador, mas ele entender a crítica que 
ele está fazendo. Se essa critica é pontual, se ela cabe para aquele momento, se 
a postura dele em determinadas atitudes é a postura correta, pra escola, pra 
esse espaço, até eu conversei com os professores no dia que eu fiz a formação, e 
a gente falando do aluno que sai daqui e fala...não quero mais frequentar aqui 
porque a gente não faz nada... (Orientadora Pedagógica da Escola A). 
 

 

  Do ponto de vista do conhecimento poderoso e da responsabilidade que 

compete à escola, tanto em relação à transmissão do conhecimento como em relação 

às condições necessárias para desenvolvê-lo na escola, novamente vale considerar as 

questões postuladas anteriormente: "Este currículo é um meio para que os alunos 

possam adquirir conhecimentos poderosos?" (YOUNG, 2007, p. 1297). Por quê? 

Como o percurso de desenvolvimento e as aprendizagens serão evidenciadas? 

 Para aprofundar a análise sob a perspectiva do conhecimento poderoso, papel 

fundamental das escolas, pela premissa da organização dos tempos e horários, assim 

como as formas de comunicação dessa organização escolar, é importante que tal 

elemento da organização e gestão escolar seja integrado à perspectiva do 

conhecimento e do desenvolvimento do currículo.  

 Alguns relatos das entrevistas podem esclarecer essa perspectiva, 

evidenciando que, talvez, se possa dar mais atenção à análise sobre o modo segundo 

o qual os tempos e horários são organizados, geridos e comunicados à comunidade 

escolar. Essa é uma perspectiva que deve compor as análises no escopo deste 

trabalho, uma vez que a organização do tempo integra e impacta a organização e 

gestão escolar, da mesma forma que, consequentemente, a organização e a gestão 
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escolar impactam a aprendizagem. A perspectiva nessa análise refere-se ao fato de 

que a comunicação expressa a perspectiva de conhecimento inserida no currículo da 

jornada ampliada das escolas analisadas e pode trazer evidências, na estrutura 

organizacional, sobre a forma como o conhecimento é tratado e que tipo de 

conhecimento é valorizado.  

  Ao se considerar a análise da grade horária de cada uma das escolas 

pesquisadas, há uma diferença a ser considerada sobre a forma como a organização 

curricular fica explicitada no documento que informa os horários à comunidade 

escolar, nesse trabalho adaptado pela autora conforme quadros disponibilizados no 

capítulo anterior, para permitir melhor compreensão sobre a organização dos tempos 

em cada uma das unidades escolares.  

 Ao recompor a grade horária de cada escola, inserindo dados coletados do 

PPP de cada escola e analisando os horários do turno regular e do contra-turno, a 

matriz curricular e as oficinas oferecidas na jornada ampliada em cada escola,  foi 

possível a análise seguinte. 

 Ambas as escolas trabalham com o mesmo horário, padrão para toda a rede 

municipal de São José dos Campos. Portanto, o horário do turno regular para as séries 

iniciais do Ensino Fundamental é de 12h30 às 17h30, sendo que das 16h40 às 17h30 

é o horário destinado somente aos alunos que precisam de reforço. O horário do turno 

regular para as séries finais do Ensino Fundamental é de 7h às 12h30, sendo que das 

11h15 às 12h30 é o horário destinado somente aos alunos que precisam de reforço. 

 Na Escola A, a jornada ampliada para os alunos das séries iniciais do Ensino 

Fundamental que optam pelo período integral na escola acontece das 7h30 às 10h50. 

O período expresso no PPP e nos documentos dispostos no mural da escola com os 

horários das aulas por dia da semana para as aulas da jornada ampliada para as séries 

iniciais indicam o horário do contra-turno como sendo das 7h30 às 10h50. 

Considerando que os alunos iniciam o período regular às 12h30, não fica evidente na 

grade horária o horário destinado ao almoço dos alunos, que seria entre 10h50 e 

12h30. Portanto, um tempo considerável não devidamente informado na grade 

horária. Na mesma escola, entre 7h30 e 10h50 há apenas a indicação de atividades, 

com o Professor de Referência (deixando implícito os dias dedicados à Português e 

Matemática) e Esporte/Lazer para as turmas de 1o. e 2o. Ano; ou Português, 

Matemática, Hábitos, Dança, Esporte/Lazer para as turmas de 3o. ao 5o. Ano. 
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 Ainda no escopo dessa análise organizacional, vale destacar que em alguns 

dias da semana para algumas turmas específicas, foram alocadas  duas ou  três aulas 

seguidas de Hábitos.  

 O mesmo ocorre em relação à organização dos horários da jornada ampliada 

na Escola A para alunos das séries finais do Ensino Fundamental.  O horário do turno 

regular para os alunos deste ciclo é de 7h às 12h15, sendo que das 11h15 às 12h15 é o 

horário destinado somente aos alunos que precisam de reforço. O horário da jornada 

ampliada para alunos das séries finais do Ensino Fundamental é das 12h30 às 15h50.     

 Como nos horários disponibilizados pela escola os quatro tempos na grade 

horária deste período compreendem atividades de Português, Matemática, Hábitos, 

Dança e Esporte/Lazer, fica subentendido que o horário de almoço e intervalo é de 

11h15 às 12h30 e os alunos da jornada ampliada não devem participar das atividades 

de reforço do turno regular, - caso contrário, teriam apenas 15 minutos para almoço e 

intervalo, tendo ainda que se deslocar para o prédio onde acontecem o almoço e as 

atividades da jornada ampliada. Algumas entrevistas revelam aspectos 

complementares a essa questão organizacional: 
De 15 horas aulas, a gente tem oito horas aula de acompanhamento pedagógico 
e sete  de atividade complementar (Orientadora Pedagógica da escola B). 
 
Mas se você for pensar, complementando, são 20 horas aula, porque tem o 
tempo de acolhida, o almoço, que também é aprendizagem, tem  o descanso, 
então são cinco horas destinadas a atividades de hábitos e atitudes. A rede 
(municipal) chama e nós chamamos também. E 15 horas aula mesmo, 
distribuídas entre oito de Português e Matemática (quatro de Português e 
quatro de Matemática) e depois as sete você escolhe, Cultura... aí cada escola 
escolhe a quantidade para Cultura, Artes, Esporte, Português e Matemática. 
Aqui na escola hoje nós temos duas aulinhas de Arte, duas aulinhas de Cultura 
e três de Educação pelo movimento, levando em consideração o pedido da 
comunidade, de todos esses anos e até todos os alunos. Mas se você passar 
numa peneira, eu tenho muito mais aulas de acompanhamento pedagógico de 
português e de matemática, ou laboratório de aprendizagem de matemática 
(Diretora da Escola B). 
 
Até porque aqui ... a gente tem 30 a 40 minutos destinado a tarefa, todos os 
dias. Então se eu pegar essa meia hora/40 minutos destinados a tarefa, mais os 
ateliês, vão dar mais de oito horas/aula de acompanhamento pedagógico, mas 
eu não consigo tirar essa hora de tarefa, porque é "quase uma exigência da 
comunidade", porque o pai fala "meu filho fica tanto tempo na escola e não faz 
a tarefa? (Orientadora Pedagógica da escola B). 

 

 Podemos compreender como parte do corpo de conhecimento teórico, 

generalizável e passível de ser universalizado, o conjunto de conceitos, valores, 
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habilidades e atitudes relacionadas às Ciências Sociais e parte do conhecimento 

poderoso, conforme concebido por Young, não se concretiza. Alguns depoimentos 

deixam claro que há estratégias e instrumentos pedagógicos diversificados e 

poderosos no sentido das possibilidades de aproximar os alunos da condição de 

exercer a liberdade de expressão, o pensamento crítico, o exercício dialógico para 

resolução de conflitos, a participação democrática na sociedade a partir do exercício 

na escola, o desenvolvimento da empatia, entre outros, conforme alguns 

depoimentos. 
 Porque a cada bimestre , para ele (o aluno) participar do conselho participativo 

de classe, não é só o professor falando... ele faz uma autoavaliação. Nessa 
autoavaliação ele precisa avaliar todos os espaços da escola desde o momento 
que ele entra até o momento que ele sai. Então ele consegue avaliar se ele está 
comendo, se eles está usando o espaço dedicado à higiene de maneira correta. 
Às vezes eles falam: "eu tenho que comer mais, eu como muito pouco... eu não 
quero experimentar... na hora do estudo eu não tenho iniciativa, o professor tem 
sempre que me cobrar... (Diretora da Escola B). 
 

... algo que a gente começou a fazer de uns quatro anos para cá. Porque a gente 
quando começou a fazer o PDE, tem umas perguntas: a escola se autoavalia? 
Então a gente começou a perceber que na jornada tinha esse instrumento, mas 
no regular não. Aí nós pensamos junto com os alunos num impresso, que eles 
pudessem fazer essa autoavaliação e metas, né? Meu resultado é esse. Eles vão 
pensando em metas, o que eu preciso fazer  em cima das dificuldades que eles 
tiveram, ou de atitude ou de conhecimento, de conteúdo e tudo mais. Agora na 
jornada é amplo. Eu tenho dois impressos, eu tenho do regular e tenho o outro 
impresso da jornada ampliada, que ele vai se autoavaliando. E na verdade esse 
é um indicador pra gente, qualitativo (Diretora da Escola B). 

 

 Os retornos dos professores também evidenciaram concordância com a 

afirmação de que os critérios de seleção e organização das atividades no contra-turno 

estão claros para toda a equipe da escola, pais e alunos; que a organização das 

atividades tendo em vista tempos, espaços, recursos e profissionais é feita visando o 

melhor aproveitamento dos alunos no contra-turno; e que é positiva a avaliação que 

fazem da organização e da gestão do programa do contra-turno que compõe a 

proposta de tempo integral nas respectivas escolas. Nos depoimentos colhidos por 

meio das entrevistas, entretanto, há complementos a tais questões, conforme relatos a 

seguir, sobre os desencontros: 

 
A gente observa, assim, quando o aluno entrou e ele não olhava para a gente e 
hoje ele recita uma poesia lá no conselho, porque ele foi desafiado. E todo 
mundo bate palma.... E essas habilidades que a gente precisa evidenciar para os 
pais, porque os pais ainda valorizam o caderno cheio. É cultural isso, né? Mas 
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existe ainda, se o aluno tiver que escolher qual período faltar, ele vai faltar na 
jornada ampliada, porque a jornada ampliada ainda, para os pais, é um 
período muito leve. E a gente precisa sempre falar para eles que é um trabalho 
sério, é muito lúdico, mas é um trabalho importante. Porque na hora que os 
pais vêm para uma reunião de pais, o que aparece para os pais? O boletim... E 
o boletim é o mesmo, porque a gente faz parte de uma rede e essa rede ela não 
tem uma ficha, um boletim específico para a EFETI. Eu tenho do regular. 
Então, nós enquanto EFETI, precisamos pensar em sistemas impressos que 
deem conta do outro período, porque ele não faz parte. Então chega na reunião 
dos pais eu tenho nota e eu tenho faltas, mas do quê? Do período regular. 
Porque não se casou, não virou um sistema só”. (Diretora da Escola B) 
 
Até o ano passado a gente ainda levou em conta o pedido da comunidade. Então 
a gente ofereceu mais aulas de Educação pelo movimento, mas a gente também 
tinha que atrelar o Mais Educação, de qualquer maneira, que também tem a 
verba que o município não quer perder. Mas isso amarra a gente. Porque antes 
eu tinha 50 minutos de estudo, e o restante era ateliê, mão na massa. Agora, eu 
vou trabalhar Português e Matemática, por mais que eu trabalhe com projetos, 
vou trabalhar com jornal... (Diretora da Escola B). 
 
Hoje a gente tem mais problemas depois que a gente abriu para opcional, 
porque eu tenho aquele aluno que fica, ele quer ficar e os pais querem que ele 
fique. Eu tenho aquele aluno que o pai quer porque é conveniente e assim, às 
vezes ele quer mudar no meio do caminho. Eu estou trabalhando, é conveniente 
que eu deixe o dia todo. Eu deixei de trabalhar eu quero que ele fique em casa. 
Às vezes quer mudar durante o percurso. Isso gera, o que eu estava 
conversando com eles esse ano. gera aquilo que a gente não gostaria, do pai ir 
até o médico e pedir um atestado médico, porque eu falo que é a única condição 
de sair (Diretora da Escola B). 
 

 No entanto, apesar de haver concordância entre os professores de que há 

clareza dos critérios para a seleção das atividades no contra-turno, a condição social 

ou as necessidades não vinculadas às questões escolares, os depoimentos evidenciam 

o que Young chamou de "não diferenciação da escolaridade", uma vez que o que está 

em pauta são outras "entregas", e não as que deveriam responder à pergunta de 

Young: "Para que servem as escolas?" (YOUNG, 2007, p. 1287).  

 Os professores discordaram  em relação à oferta da jornada ampliada para a 

totalidade das séries e sobre os critérios para recrutamento e seleção dos professores. 

Também houve discordância quanto a três questões inter-relacionadas: haver 

interação e conhecimento dos profissionais que atuam no turno regular da escola 

sobre as propostas realizadas no contra-turno e vice-versa; haver momentos de HTC 

que integram as equipes do turno e do contra-turno; e, por fim, sobre a afirmação de 

que as observações dos profissionais que atuam com os alunos no contra-turno 

subsidiam as observações e o planejamento dos professores no contra-turno, assim 

como oferecem subsídios para o processo de avaliação dos alunos. 
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 Além dos relatos das Orientadoras Pedagógicas de cada escola, a 

Coordenadora do Programa das Escolas de Tempo Integral do município sintetiza a 

situação geral no depoimento a seguir. 

A gente continua desde o início, com duas escolas dentro de uma. Então ainda 
continua um desafio que a gente não conseguiu romper, porque a gente não 
consegue fazer os professores se encontrarem. Desde o início. A gente não 
consegue permitir que os professores se encontrem. No início algumas escolas 
tinham o horário de HTC à noite, então, as vezes dava para fazer uma troca de 
figurinhas, mas depois de um tempo isso não aconteceu mais e aí é difícil, 
porque você quer fazer um currículo mais aproximado e acaba que eles estão 
falando duas linguagens diferentes e o aluno é o mesmo. Esse é o desafio do 
início até agora.O professor do regular está com o menino de manhã, o 
professor da jornada ampliada está com o menino à tarde. Então nunca vai 
bater, se não for num horário à noite, por exemplo. Um modo de tentar 
minimizar esse problema na rede foi ter o mesmo orientador (pedagógico) para 
esses dois grupos. Acho que o estranhamento entre os grupos também diminuiu, 
porque no início era bem complicado. São fazeres diferentes, né? Às vezes 
filosofia de vida diferente...e isso causava um certo estranhamento.Ainda existe 
em algumas unidades, mas perto do início isso diminuiu bastante  
(Coordenadora do Programa EFETI no município). 
 

 Do ponto de vista do conhecimento veiculado na oferta do contra-turno, as 

análises  podem ser melhor finalizadas com um trecho do autor que as fundamentou, 

para lembrar a pergunta que deve levar os educadores a manterem o sentido da escola 

na diferenciação da escolaridade. E isso só será possível com a compreensão de que 

"as escolas capacitam ou devem capacitar jovens a adquirir o conhecimento que, para 

a maioria deles, não pode ser adquirido em casa ou em sua comunidade..." (YOUNG, 

2007, p. 1294.) 

 Analisando várias respostas das lideranças entrevistadas, percebe-se que a 

participação dos alunos nas escolhas das atividades é um ponto recorrente. No 

entanto, parece haver espaço para mais especificidade sobre o que deveria ser 

escolhido pelo aluno e o que deveria ser escolhido pelo professor ou pelo corpo de 

professores e equipe de liderança da escola. 
... Se o objetivo das escolas é "transmitir conhecimento poderoso", 
as relações professor-aluno acabam tendo características específicas 
em virtude desse objetivo. Por exemplo: serão diferentes das 
relações entre colegas e, portanto, hierárquicas. Diferentemente do 
que sugerem algumas políticas governamentais recentes, elas não 
serão baseadas em escolhas do aluno, pois, em muitos casos, o 
mesmo não terá conhecimento prévio necessário para fazer tais 
escolhas (YOUNG, 2007, p. 1295). 

  

 O exemplo citado por uma das Orientadoras Pedagógicas sobre a 

diferenciação da oferta no contra-turno através da utilização de outro gênero literário 
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em Língua Portuguesa é um recorte para um convite a análises mais aprofundadas 

sobre o sentido da oferta das atividades complementares sob a perspectiva do 

conhecimento poderoso. Quando a mesma Orientadora Pedagógica citou o Café 

Pedagógico e as oportunidades de trocas entre os professores, culminando em ideias 

para jogos matemáticos diferenciados pautados na matriz da Prova Brasil, será que tal 

situação poderia ilustrar a diferenciação da oferta no contra-turno à luz da 

diferenciação segundo Young? O sentido da diferenciação para este autor: 

 
... refere-se às diferenças entre o conhecimento escolar e o 
cotidiano; às diferenças e relações entre domínios do 
conhecimento; às diferenças entre o conhecimento especializado 
(por exemplo, física ou história) e o conhecimento com tratamento 
pedagógico (por exemplo, física escolar ou história escolar para 
diferentes grupos de alunos) (YOUNG, 2007, p. 1296). 
 

 Em cada contexto particular e mergulhado na cultura de cada instituição 

escolar, as escolas de tempo integral parecem se equilibrar entre as tensões 

explicitadas por Young (2007), de um lado os "objetivos da emancipação e da 

dominação" e, de outro, "quem recebe a escolaridade e o que o indivíduo recebe" 

(YOUNG, 2007, p. 1292).  

  Esses dados não permitem confirmar a hipótese, pois se percebe a 

inexistência de um eixo pautado na relevância do conhecimento, e não no 

cumprimento de definições políticas sobre rendimento, mesmo que fosse com 

esportes e seus fundamentos ou análises, mas não apenas a sua prática que não difere 

daquela à qual estão acostumados ou à prática de atitudes valorizadas já no turno 

regular. 

 

3.2.3 Análises relacionadas à segunda hipótese: a escola reproduz a ideologia 

vigente no turno regular também no contra-turno, comprovando a estreita relação 

entre ideologia e currículo. 

 

 As questões que abordam a relação entre ideologia e currículo são: 2, 4, 5, 20, 

25, 27, 28, 31, 33 e 34. 

 Conforme já enfatizado, a cultura da escola brasileira está atrelada à 

concepção de uma escola monolíngue em meio período, em torno de quatro horas 

diárias. A escola de tempo integral não traz apenas o tempo ampliado para  sete horas 
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diárias dos alunos na escola, mas uma nova relação da sociedade com a escola, uma 

nova relação de significados sociais nessa relação, um nova ideologia que permeia a 

proposta da ampliação gradativa do tempo escolar, o currículo e sua organização.  

 Além da pesquisa de campo nas duas escolas selecionadas, os capítulos 

anteriores estabeleceram os critérios para as análises e um levantamento sobre as 

recentes pesquisas sobre o tema da organização e gestão do currículo na educação 

integral no Brasil,  sobre a concepção de educação integral em perspectiva histórica e 

as políticas públicas ao longo dos anos, atreladas às diferentes ideologias.   Segundo 

Apple (1983), é importante compreender a relação do ensino com o capital cultural 

no contexto mais amplo da sociedade, para se perceber como o significado e o 

controle se constituíram na história do currículo, integrando essas perspectivas à 

relação da ideologia com o currículo real praticado nas escolas. O percurso até aqui 

deve ter permitido que o leitor leitor perceba isso.  

 Neste item, a partir dos dados obtidos nas respostas dos professores aos 

questionários e nas entrevistas realizadas no âmbito desta pesquisa, serão analisadas 

as relações entre ideologia e currículo. 

 A questão central da análise neste eixo está pautada na igualdade de 

oportunidades para todos. A oferta da escola de tempo integral feita para adesão 

opcional dos alunos e suas famílias conflita com a ideia da formação integral para 

todos, o que faz sentido quando Apple (1977) afirma que os significados sociais 

chegaram à escola em função da reprodução de um modelo necessário para atender às 

demandas da modernização e da industrialização. "Nas sociedades industriais 

avançadas, as escolas são especialmente importantes, sendo distribuidoras destes 

capitais culturais,  com um papel decisivo ao legitimar as categorias e formas de 

conhecimento" (APPLE, 1983, p. 38). 

 Tal capital cultural é evidenciado no currículo manifesto das escolas 

pesquisadas por meio da própria matriz curricular, com a atividade complementar 

nomeada atividades de formação de hábitos e atitudes, para as quais já houve 15 

aulas semanais em 2009 e, em 2017, há cinco aulas semanais dedicadas a tais 

atividades, além das que são exigidas continuamente.   

 Assim, um conjunto de hábitos e atitudes é disseminado, para que os alunos 

aprendam a se comportar na escola. Segundo Apple, nas rotinas escolares, entre as 

noções de trabalho e do brincar estabelecidas a partir dos critérios docentes, ocorre 

uma homogeneidade na maneira de os alunos realizarem as atividades escolares ou, 
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segundo Apple, "uma adaptação progressiva de um modo natural do que se entende 

por conhecimento importante ou pouco importante, do trabalho e do brincar, da 

normalidade e da divergência" (APPLE, 1983. p. 49) .  

 Conjuntamente, são ensinadas as relações de poder e a importância do 

trabalho por meio das interações no interior da escola. Por isso, vale lembrar a 

chamada de Apple (1983) para o fato de que "educar é inerentemente um ato ético e 

político". Segundo o autor, a seleção e a organização do currículo estão vinculadas a 

escolhas ideológicas e sociais conscientes e inconscientes, que se realizam por meio 

das interações na escola e estão vinculadas ao "processo de distribuição cultural às 

questões de poder e de controle fora da escola" (APPLE, 1979, p. 31), conforme fica 

evidente na seleção de depoimentos extraídos das entrevistas realizadas e 

apresentadas a seguir. 
“A Fundhas veio pra cá por conta da ociosidade dos alunos na rua e nos 
semáforos. Eles ficavam muito pedindo nas portas, fazendo malabares. Então 
a vinda da Fundhas foi pra tirar (os alunos da rua). E era desde os primeiros 
anos, desde os "piquiticos" (Orientadora Pedagógica da Escola A). 
 
A gente estava com 405 (alunos), só que deu uma caída boa, principalmente os 
9o. Anos. As duas turmas que eu tinha aqui eram 37 alunos em uma turma e 34 
na outra. Sabe quantos que estão vindo?  Três em uma e  quatro em outra. Eles 
associam que, com a saída da Fundhas, não tem mais serventia (Orientadora 
Pedagógica da Escola A). 
 
Então, a gente tem aqui uma visão muito negativa desse espaço. Aqui, a 
comunidade tem muita dificuldade para entender esse espaço como uma 
ampliação da escola. Por que? Porque sempre foi Fundhas. E a gente não 
consegue. Gente, é um parto! (Orientadora Pedagógica Escola A). 
 
Então na época a preocupação era essa; na época, algumas escolas do estado 
estavam atendendo esse período integral e essa comunidade reclamou muito. 
Porque nós tivemos uma escola vizinha colocando assim: que de um dia para o 
outro, a escola vizinha do Estado estava atendendo em período integral, sem 
uma reforma, sem uma preparação desse professor e até da equipe 
gestora....Então essa foi uma das preocupações de rede municipal de ensino, 
ampliar para poder atender porque senão a gente não teria a adesão da 
comunidade em função dessa experiência que havia começado então, no ano 
anterior a essa nossa discussão, acho que em 2006, a escolas começaram a se 
mobilizar e as escolas do Estado começaram a atender. E a gente na época 
tinha pais que tinham filhos nessa escola. Então eles comparavam. Quando a 
gente chamou a comunidade para falar sobre o projeto, porque iria mexer 
muito na vida dos alunos, né? Muitos alunos estavam fazendo cursinhos, outras 
atividades fora do período e a partir de então, quando começasse, quando fosse 
entregue o prédio, todo reformado, os alunos passariam a ficar  nove horas na 
escola. (Diretora da Escola B) 
 
É que houve muitas mudanças até então, para estar nesse formato que nós 
estamos hoje, né?, atrelado ao Mais Educação. Há uma verba que vem para 
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nós. Mas antes, nós tínhamos a liberdade de escolher o nome da oficina 
(Diretora da Escola B). 
 
Porque se a gente vai tirar os meninos aqui, do bairro do lado, que faz 
natação, atleta cidadão, futebol, uma escolinha de futebol, nós tínhamos que 
oferecer alguma atividade prática, para que os alunos não ficassem na escola 
contra a vontade, né? (Diretora da Escola B). 
 
Então, qual é a prioridade do município? É atender o ensino fundamental. O 
preferencial não é a jornada (Diretora da Escola B). 
 
E também essa jornada ela precisa ter uma caráter de participação mesmo. 
Também o professor, que também é um aprendiz, né? Chega e não tem um 
livrinho para seguir, eu preciso estudar, procurar e trazer as possibilidades 
para os alunos. O grupo escolheu dentro de mídias, eles gostariam de saber 
como se fotografava antigamente. O primário, sabe aquele processo bem 
antigo? Então, era isso o que eles queriam saber. A professora falou: "gente, o 
que eu vou trabalhar, como é que eu vou fazer?" Ela ficou apavorada. Ela foi 
buscar. E eles fizeram, né? E o resultado foi magnífico (Coordenadora do 
Programa EFETI no município). 
 
Hoje a gente tem mais problemas depois que a gente abriu para opcional, 
porque eu tenho aquele aluno que fica, ele quer ficar e os pais querem que ele 
fique. Eu tenho aquele aluno que o pai quer porque é conveniente e  assim, às 
vezes ele quer mudar no meio do caminho. Eu estou trabalhando é conveniente 
que eu deixe o dia todo. Eu deixei de trabalhar eu quero que ele fique em casa 
(Diretora da Escola B). 
 
... Os pais ainda valorizam o caderno cheio. É cultural isso, né? Mas existe 
ainda, se o aluno tiver que escolher qual período faltar, ele vai faltar na 
jornada ampliada, porque a jornada ampliada ainda, para os pais, é um 
período muito leve, E gente precisa sempre falar para eles que é um trabalho 
sério, é muito lúdico, mas é um trabalho importante (Diretora da Escola B). 
 
Se tem dinheiro, eu tenho que melhorar o resultado. Eu tenho que mostrar 
números. E isso mexe um pouco com as crianças (Diretora da Escola B). 
 
Dentro de SJC, nós temos um nível social médio. Então nós temos muitos pais 
que não preferem a jornada. que ou preferem ficar com seus filhos ou optar por 
outras atividades e aí vai desde de uma opção social ou uma opção daquela 
mãe que não quer ficar sem seu filho o dia todo. Mas a gente tem essa 
característica da escola, que a gente tem mães que não trabalham e preferem 
estar com seus filhos (Diretora da Escola B). 
 
Outra dificuldade.Eu acho que a gente precisa aparecer mais e mostrar o nosso 
valor. Acho que tem muita gente que acha que ...eu já ouvi dizer que é um "oba 
oba", é o fazer, né? Que vamos brincar... mesmo brincar, é algo tão 
importante. Mas com uma visão totalmente deturpada. Então a gente precisa 
aparecer com qualidade, um fazer consistente e com esses tais dados, e que a 
gente peca e deixa para trás, se mostrar também (Coordenadora do Programa 
EFETI no município). 
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 A relação entre ideologia e currículo parte da premissa da neutralidade da 

educação ou da atividade dos educadores. Para o autor, as duas questões centrais que 

norteiam a ausência de neutralidade ideológica da escola residem no fato de que, 

primeiramente, na prática, a escola mantém a reprodução econômica e cultural das 

relações de classe, no contexto de uma sociedade socialmente estratificada como a 

nossa. A segunda questão refere-se à seleção do conhecimento no interior da escola.  

 Segundo a concepção de Apple, a hegemonia refere-se aos modelos utilizados 

pelas pessoas para organizar seus próprios universos. É o que lhes permite acreditar 

que a escola lhes oferece uma instrumentalização neutra, mas que, no entanto, as 

pessoas estariam a serviço de interesses ideológicos e econômicos não claramente 

manifestados. A ideologia manifestada nos depoimentos denota uma escola de 

período integral para crianças e jovens que por razões variadas dela necessitam. Essa 

necessidade está atrelada à condição social, econômica e cultural, e portanto 

permeada por valores. Assim como o discurso esvaziado de sentido das 

manifestações acima. 

 O cuidado expresso pela Diretora da Escola B ao se referir ao processo de 

reforma pelo qual passou a unidade escolar antes de inaugurar o período integral deu-

se devido à pressão da comunidade, entendida como sendo de nível médio e não 

precisando, em sua maioria, que seus filhos ficassem em tempo estendido na escola 

ou muitas vezes resistindo ao formato, conforme relatos das entrevistadas 

 Em contraponto, a repentina saída da instituição parceira na Escola A, que 

ficou completamente sem recursos. Até a data da pesquisa não havia quaisquer 

recursos tecnológicos, internet na escola, livros na sala de leitura, jogos na sala de 

jogos, e assim por diante. "Tem professor que concebe isso aqui como um lugar 

alienígena, sabe?" (Orientadora Pedagógica da Escola A).  

 
... Em virtude das formas econômicas e políticas existentes que 
agora fornecem os princípios segundo os quais é organizada boa 
parte de nosso cotidiano, esse processo reprodutivo é uma 
"necessidade lógica" para a contínua manutenção de uma ordem 
social desigual. O desequilíbrio econômico e cultural segue-se 
naturalmente (APPLE, 1979, p. 65). 

 

 Assim, o pensamento hegemônico de que a escola A precisa garantir a oferta 

do tempo integral para tirar as crianças da rua é uma necessidade lógica. E a escola 

sem os recursos necessários para iniciar o ano letivo com novas atividades na jornada 
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ampliada, sem a instituição parceira, mantém uma ordem desigual, mantém uma 

escola pobre para o pobre. Essa situação explica o que Apple defende, em relação a 

não ser possível, aos educadores, "separar completamente sua atividade educacional 

dos programas institucionais de tendências diversas e das formas de consciência que 

dominam economias industrialmente desenvolvidas..." (APPLE, 1979, p. 9).  

 A escola pública de tempo integral está se consolidando com o pensamento 

hegemônico de que deve atender, prioritariamente, crianças e jovens em situação de 

vulnerabilidade. Podemos, assim, recorrer à concepção de hegemonia segundo Apple 

(1982), ao explicar que "a ideia de que uma saturação ideológica permeia nossa 

experiência vivida..." (APPLE, 1979, p. 38) e traz uma estabilidade ideológica ou, 

um pensamento hegemônico, que segue naturalmente, pelas vias possíveis, sem 

explicitar o currículo oculto e pelas formas de interação nas escolas, atuando no 

processo de reprodução social dos valores, normas e tendências que preservam as 

desigualdades econômicas e sociais. Assim ocorre a relação entre a hegemonia e a 

reprodução das desigualdade. 

 A concepção da escola de tempo integral para atender a uma demanda social 

parece se sobrepor à diferenciação da escolaridade. 

 Ainda nesse sentido, os professores apresentaram discordâncias sobre a 

participação dos docentes junto com a equipe gestora na organização curricular do 

contra-turno, bem como sobre a discussão sobre os critérios que nortearam a seleção 

das atividades oferecidas no contra turno entre equipe gestora e professores, partindo 

do perfil e interesse levantado junto aos alunos e pais. Na análise das entrevistas, 

especialmente sobre a questão da autonomia das escolas para a escolha das atividades 

sob a perspectiva da Secretaria de Educação, percebeu-se que o depoimento abaixo 

talvez ofereça pistas para melhor se compreender os possíveis motivos para a 

discordância, aliado ao fato de que a maioria dos professores que atuam na jornada 

ampliada das duas escolas pesquisadas está há no máximo dois anos nas respectivas 

escolas. 
Então, a gente está seguindo aquele molde (Novo Mais Educação). Dentro 
daquela carga horária que eu já comentei. Algumas escolas já, na atribuição 
dos blocos de aulas, por exemplo, ela já coloca o que ela quer oferecer, por 
exemplo em Arte; então ela já coloca para o professor que vai pegar esse bloco, 
que ela quer Arte Circense, Artes Plásticas, algo do tipo. Então ela já direciona. 
A escola, a equipe que define. Essa equipe pode ter ouvido a comunidade e os 
próprios alunos para poder definir isso daí. Pode acontecer também das 
equipes não definirem e quando chega no início das aulas, vou dar novamente o 
exemplo de Arte, o professor, quando chega no início, ele, juntamente com 
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aqueles alunos daquele dia eles vão determinar qual projeto vão desenvolver. 
Então tem uma autonomia grande. São eixos, âncoras, mas que você pode 
ganhar o mundo. Não tem apostila, tem eixos, âncoras, mas as escolas tem 
autonomia para escolher (Coordenadora do Programa EFETI no município). 

 
A gente já fez escolha total da gente, não funcionou; depois a gente deixou 
livre para o aluno escolher e se precipitou muito, e juntamos tudo de uma vez... 
todas as séries e também não funcionou. O que a gente não fez ainda, até por 
conta dessa demanda de começar quase em abril, foi a gente sentar para fazer 
o planejamento com o aluno.A gente até tentou, entre os professores, levantar 
o que seria mais prazeroso pra eles dentro das atividades que eles pediam. 
Então eles pediam muito futebol, muito, muito. Futebol, futebol...Aí a gente 
pensou: Ah! então vamos fazer um projeto copinha. Por que é uma coisa que, 
olha, bombou, o negócio foi mega.  Só que é um projeto que saiu da gente. 
Acabou saindo da gente, mesmo sabendo que o projeto era pra eles. Muitos 
alunos não aderiram porque não gostam do futebol. Então isso é o que eu quero 
focar agora para esse ano quem vem... porque a proposta agora é pra gente 
começar junto: regular e EFETI. Então a gente vai ter uma RPA (Reunião 
Pedagógica), que isso é fundamental. A gente nunca conseguiu ter... 
(Orientadora Pedagógica da Escola A). 
 
 A questão de conteúdos a gente não tem uma matriz. Não existem critérios. 
Como é jornada ampliada, tudo cabe dentro disso daí. Só que ele precisa estar 
de alguma maneira ancorado naqueles eixos ali, sendo Artes, Cultura, sendo 
Esporte e Lazer. Ou os acompanhamentos pedagógicos (Coordenadora do 
Programa EFETI no município). 
 
 Esse Novo Mais Educação vem com outra conformação, vem com a questão 
do IDEB escancarado e tudo mais. Mas a gente se preocupa em seguir tão 
fielmente esse documento e acabar caindo numa aula reforço de Português e de 
Matemática, sendo que a nossa jornada é para ampliar o conhecimento desse 
menino. Então fica uma questão muito contraditória, a gente vive isso aqui 
dentro. Mas, assim, tem muita discussão com a chefia, com a orientação, com os 
diretores. É preciso que os diretores também vejam esse viés pedagógico nessa 
EFETI para que a gente possa fazer algo com a nossa cara, mas que tenha 
também um molde ali que a gente segue. É um desafio muito grande. Você sabe 
que você quer estar com aquela roupa, mas você quer cortar a manga, fazer 
uma customizada, fazer algo diferente. Ganhei uma camiseta, mas eu quero 
dar uma customizada nela (Coordenadora do Programa EFETI no município). 
 

 É possível identificar nos depoimentos que a autonomia percebida pelas 

escolas não tem sido capaz de enfrentar todas as questões,  que não dependem 

somente de uma decisão acerca de o que oferecer. São questões complexas sobre qual 

setor, qual perfil de escola priorizar, como e em qual prazo suprir as demandas de 

recursos físicos, materiais, assim como de equipamentos tecnológicos diversos e tão 

necessários - se a ideia da formação integral estiver conectada às inúmeras 

possibilidades hoje conquistadas por meio de novas tecnologias e mídias diversas. Ao 

analisar a própria Matriz Curricular e as propostas de atividades complementares 

possíveis nos eixos de Arte, Cultura ou Esporte/Lazer, é possível e necessário pensar 
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e trabalhar a organização e gestão do currículo de modo a customizar a camiseta, 

tendo  um olhar crítico sobre as relações entre ideologia e hegemonia que determinam 

a seleção do currículo no interior das escolas. 

 
 O conhecimento que agora se introduz nas escolas já é uma 
escolha de um universo muito mais vasto de conhecimento e 
princípios sociais possíveis. É uma forma de capital cultural que 
provém de alguma parte, e em geral reflete as perspectivas e 
crenças de poderosos segmentos de nossa coletividade social. Já na 
sua produção e propagação  como mercadoria econômica e pública 
-- na forma de livros, filmes, materiais, e assim por diante - é 
continuamente filtrado através de vínculos ideológicos e 
econômicos.Valores sociais e econômicos, portanto, já estão 
engastados no projeto das instituições em que trabalhamos, no 
"corpus formal do conhecimento escolar” que preservamos em 
nossos currículos, nas nossas maneiras de ensinar, e em nossos 
princípios, padrões e formas de avaliação (APPLE, 1979, p. 19). 

 

              Essas considerações permitem apontar a ausência de direção no trabalho 

desse contra-turno. Com  isso, a repetição de decisões improvisadas, carregadas das 

mesmas  concepções (tem que ser pazeroso!) – mas não se trata de prazer apenas –  

sem reflexão sobre o papel que têm para agregar outros valores à educação desses 

alunos e não sucumbir às orientações das políticas citadas e não ser um turno pior do 

que o normal por não definir a que vem, e espantar os alunos que não vêem sentido 

nas atividades apenas práticas e comuns em todos os lugares. Ou seja: confirma-se a 

hipótese de que o segundo turno padece das mesmas características que as escolas 

regulares organizadas segundo a ideologia que subjaz nos currículos. 

 

3.2.4 Análises relacionadas à terceira hipótese: As atividades no contra-turno são 

selecionadas de acordo com as condições sociais e culturais em que a escola se 

encontra, caracterizando uma condição social. 

  

 As questões que abordam esse eixo de análise são: 14 e 35 

 As análises relacionam-se à perspectiva do currículo como construção social. 

 Conforme já mencionado nas análises anteriores, levantando a discussão 

sobre o propósito da Escola de Tempo Integral, num país tão diverso e desigual, a 

proposta dessa oferta escolar é justamente dialogar com todas as realidades, 

direcionando o foco, prioritariamente, às crianças e jovens em situações e locais de 
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mais vulnerabilidade social, assumindo a intenção ou pretensão de trabalhar pela 

superação das desigualdades sociais.  

 Pelas inúmeras pesquisas realizadas e pelo mapeamento feito e expresso nas 

páginas iniciais deste trabalho, já se conhece a ausência de infraestrutura de grande 

parte das escolas, a falta de clareza dos objetivos para as oficinas trabalhadas na 

oferta do turno ampliado aos alunos, a ausência de recursos, de verba ou o 

descompasso entre as demandas e prazos para que as escolas sejam devidamente 

atendidas nesse aspecto também aqui detectados. Essencialmente para a questão do 

currículo, muitas vezes há relatos de processos de implementação do período integral 

sem o devido planejamento, preparo, formação dos professores, além dos demais 

itens já mencionados. Os dois contrapontos verificados nesse sentido seriam o 

próprio processo de implementação da jornada ampliada na Escola B e o processo de 

transição entre a instituição parceira (FUNDHAS) e a Secretaria de Educação na 

Escola A,  conforme verificado.  Os critérios para a seleção das atividades do 

currículo do tempo estendido não são abordados nas pesquisas, o que indica o 

caminho para a reflexão acerca do real propósito das escolas de tempo integral, 

quando se emparelha tal questão com as demais dificuldades já identificadas em 

distintas pesquisas pelo Brasil. 

 Na perspectiva de que o currículo é socialmente construído, Goodson (1997) 

indica que "o currículo é reconhecida e manifestamente uma construção social", "é 

um artefato social, concebido para realizar determinados objetivos humanos 

específicos" (GOODSON, 1997, p. 17). Nas análises anteriores, quando foram 

recortados trechos das entrevistas sobre a escola de tempo integral - concebida para 

tirar as crianças e os jovens da rua -  pode-se pensar que está posto um objetivo ou 

uma estratégia, a depender dos interesses e da vontade política para, partindo de tal 

estratégia, atingir o objetivo de garantir a essas crianças e jovens uma oportunidade 

de desenvolvimento que lhes permita uma educação integral de qualidade: 
  

1o. ao 9o. Isso já veio com o projeto da Fundhas, porque a Fundhas veio pra 
cá por conta da ociosidade dos alunos na rua e nos semáforos. Eles ficavam 
muito pedindo nas portas, fazendo malabares. Então a vinda da Fundhas foi 
pra tirar (e era desde os primeiros anos, desde os "piquiticos"). E eram todos os 
900. Então como a gente já veio com esse sistema que era do 1o. ao 9o. a gente 
não consegue mais tirar essa questão do 1o. ao 9o (Diretora da Escola A). 
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 Segundo Goodson (1997), o ensino mantido pelo Estado nasceu do encontro 

entre mentalidades, currículo e capital cultural.  

 No vai e vem dos processos de seleção e de oportunidade de escolha aos 

alunos para as atividades complementares ao turno regular, oferecidas no contra-

turno das escolas em tempo integral, ficam evidentes as dicotomias, segundo 

Goodson, ao explicar como são expressas as mentalidades.  

 Na única casinha de brincadeira, disponível no meio do pátio da Escola A e 

sem qualquer brinquedo em seu interior,  as grades nas janelas e o cadeado na porta 

lacram as possibilidades de utilização do espaço pelas crianças nos intervalos - 

porque as crianças, ainda muito pequenas, nas séries iniciais do Ensino Fundamental, 

estariam expressando o que Goodson chamou de  "natureza sensual e concreta das 

classes baixas", com brincadeiras que simulavam, segundo relato da orientadora 

pedagógica durante a visita à escola, relações sexuais no interior da casinha. Ou, 

quando os pais da Escola A deixaram de ver a serventia da jornada ampliada com a 

saída da instituição que oferecia cursos profissionalizantes no contra-turno dessa 

escola, em parceria com a Secretaria de Educação: "Eles associam que, com a saída 

da Fundhas, não tem mais serventia" (Diretora da Escola A). Ainda, quando a 

Direção da Escola B comentou sobre a necessidade de serem oferecidas atividades 

práticas para que a escola em tempo integral adquirisse significado para os alunos e 

seus pais. Ou seja, a mentalidade  contrária ao que Goodson chamou de cabeça mais 

do que as mãos. 
Em primeiro lugar, a natureza sensual e concreta do pensamento 
das classes baixas contra as qualidades intelectuais, verbais e 
abstratas do pensamento das classes altas. Em segundo lugar, a 
simplicidade do pensamento das classes baixas e a complexidade e 
sofisticação dos seus superiores... A terceira dicotomia central diz 
respeito à resposta passiva das classes baixas à experiência e 
conhecimento em comparação com o uso ativo das classes altas 
(GOODSON, 1997, p. 98). 

 

 Para Goodson, as concepções de mentalidades estão relacionadas ao conceito 

de habitus proposto por Bourdieu e Passeron (1977) e, ao longo do tempo "essas 

mentalidades polarizadas foram integradas nas estruturas profundas do currículo - 

foram, melhor dizendo, internalizadas" (GOODSON, 1997, p. 104). Portanto, o autor 

indica que uma aparente flexibilidade  pode esconder interesses financeiros e formas 

de direcionamento de tais recursos na sociedade. Alguns depoimentos obtidos nas 

entrevistas retratam tal flexibilidade, em forma de autonomia dada à organização e 
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gestão do currículo das escolas de tempo integral pesquisadas ou evidenciam 

claramente o poder do dinheiro no direcionamento das ações no interior da escola. 

 

Então tem uma autonomia grande. São eixos, âncoras, mas que você pode 
ganhar o mundo. Não tem apostila, tem eixos, âncoras, mas as escolas têm 
autonomia para escolher (Coordenadora do Programa EFETI no município). 

 

 Portanto, o currículo é socialmente construído de forma tão estratificada 

quando a sociedade. Às classes sociais mais altas é dado o privilégio de "formar a 

mente" para o acesso à Universidade, e o currículo com orientação mais prática e 

básica, às classes sociais menos privilegiadas, fazendo criar um mecanismo de 

diferenciação dentro da própria escola. E, segundo o autor, mesmo sob uma aparente 

neutralidade do currículo estruturado para a escola pública de massas, a lógica da 

"cabeça mais do que as mãos" estava internalizada, encobrindo um  "processo social 

de promoção e privilégio" a  alguns, e não a todos.  

 A própria leitura do horário escolar, tanto do turno quanto do contra-turno, 

conforme referências trazidas no primeiro eixo de análise, representam uma faceta 

dessa questão, pois o horário escolar até as 12h30 ou as 17h30 é reduzido diariamente 

em 50 minutos para atender aos alunos que necessitam de reforço. Perspectiva 

semelhante pode ser analisada pela ausência de recursos, materiais e equipamentos 

compatíveis com as ofertas das atividades no contra-turno ou com as oportunidades 

que, por exemplo, alguns recursos tecnológicos atualmente poderiam oferecer no 

sentido de personalização do ensino, de diversificação das atividades oferecidas aos 

alunos e, principalmente, para ampliar as referências para pesquisa e para acesso a 

outros contextos, colocando crianças e jovens em diferenças abissais em relação as 

jovens de classes mais altas, que muitas vezes estudam em período integral com outra 

perspectiva. E isto traria, de fato, novos conhecimentos. 

 
A ênfase dada aos conflitos no âmbito do currículo responde a esta 
internalização da diferenciação social. Resumindo, para que 
possamos compreender totalmente o processo que é o ensino, temos 
de examinar o currículo por dentro. Parte do complexo enigma que 
é a educação será compreendida ao apreendermos o processo 
interno da estabilidade e mudança curriculares (GOODSON, 
1997, p. 105). 
 

 A escolha dos termos utilizados e das disciplinas eleitas nas escolas de tempo 

integral também merecem análise sob a perspectiva de Goodson para a compreensão 
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da construção social do currículo. Para o autor,  "a disciplina escolar é construída 

social e politicamente e os atores envolvidos empregam uma gama de recursos 

ideológicos e materiais para levarem a cabo as suas missões individuais e coletivas" 

(GOODSON, 1997, p. 27). Assim, são criadas categorias de professores e "tipos 

estandardizados de professores, alunos, temas e atividades",  que são inseridos num 

sistema educacional produtivo em função de sua certificação, de sua formação 

educacional, que funciona como uma classificação e passa a ser valor percebido no 

"mercado da identidade social".  

          À luz dessa concepção das disciplinas escolares na perspectiva das Escolas de 

Tempo Integral, a oferta das Atividades de Formação de Hábitos e Atitudes, 

conforme consta na parte da jornada ampliada Matriz Curricular das Escolas de 

Tempo Integral do município onde estão localizadas as escolas, traduz-se, na grade 

horária de cada escola, como Hábitos (Escola A) e Almoço/Acolhida (Escola B). As 

nomenclaturas comunicam muito, assim como a ausência de horários expressos na 

grade horária da Escola A para identificar os períodos de almoço e intervalo. 

Segundo o autor, a estabilidade e as relações de poder que sustentam a permanência 

das estruturas e ações curriculares fazem o contraponto com a mudança que exige a 

"invenção de (novas) tradições". A Escola de Tempo Integral não deixa de ser uma 

"invenção de (novas) tradições", no sentido de que a escola brasileira de tempo 

integral ainda está constituindo sua própria identidade, porém aponta problemas.  

 
Hoje a gente tem mais problemas depois que a gente abriu para opcional, 
porque eu tenho aquele aluno que fica, ele quer ficar e os pais querem que ele 
fique. Eu tenho aquele aluno que o pai quer porque é conveniente e assim, às 
vezes ele quer mudar no meio do caminho. Eu estou trabalhando, é conveniente 
que eu deixe o dia todo. Eu deixei de trabalhar eu quero que ele fique em casa. 
Às vezes quer mudar durante o percurso. Isso gera, o que eu estava 
conversando com eles esse ano. gera aquilo que a gente não gostaria, do pai ir 
até o médico e pedir um atestado médico, porque eu falo que é a única condição 
de sair (Diretora da Escola B). 
 

   
 Houve discordância entre os professores sobre a afirmação de que os critérios 

para recrutamento e seleção dos profissionais que atuam nas atividades no contra-

turno são definidos de acordo com proposta da escola. De fato, ao observar os 

depoimentos das entrevistas, é possível perceber um percurso de muitas mudanças 

ao longo dos anos em relação a esse aspecto. 
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No começo... as escolas se uniam para selecionar os professores. Os 
professores apresentavam currículo, proposta, tinha entrevista, aquele processo 
seletivo que você já conhece. Então ele queria. Então ele tinha que apresentar 
uma carta de intenção, ele tinha que falar um pouco do conhecimento que ele 
tinha de educação integral no país. Então ele tinha que pesquisar. E a gente 
fazia alguns encontros nos auditórios do município para falar da proposta. 
Então eu não vou entrar num ateliê e trabalhar como se eu tivesse no regular e 
eu preciso estudar para isso. Então o professor também estava em formação e 
ele precisava entender isso. Porque ele seria avaliado. E ele precisava 
encantar. Aí foram mudando, porque a rede foi vendo que não podia ser um 
processo seletivo dentro de outro classificatório, que feria algumas portarias, 
né? Aí passou o processo seletivo a ser de uma maneira mais simplificada, a 
rede abraçou, porque outras escolas passaram, foram acrescidas no montante 
de escolas como a rede. Não era só a escola B, ou só a escola A. Então as 
escolas que não tinham parceria, não tinham um projeto especial como o da 
Escola A, que é totalmente diferente do da escola B. Então, quem vai trabalhar 
com essa comunidade diferenciada tem que ser alguém que queira (Diretora da 
Escola B). 
 
Em alguns anos a gente teve como se fosse uma integração para esses 
professores. Não lembro quantos dias, acho que  três ou  quatro dias e aí foi 
bem interessante porque foram temas dos mais diversos. E esse ano (2018) a 
gente vai fazer de um modo indireto, porque o mês de fevereiro está muito 
truncado, né? Com um monte de feriado (referindo-se a 2018). E aí a gente 
pensou junto com as orientadoras pedagógicas nos primeiros temas 
importantes, porque esse ano foi uma experiência muito rica, porque nem 
sempre esse professor tem experiência nessa ETI. O que mais teve esse ano foi 
professor sem experiência. E aí a gente já, na semana passada, já sentou para 
conversar sobre isso, porque fevereiro a gente não consegue tirar da escola, é 
um momento de vínculo com o aluno de conhecer aquela comunidade, para aí 
elas começarem nas escolas com esses temas. E vai sair da Secretaria um 
documento orientador, com esses temas que foram sugeridos por elas mesmas, 
para as orientadoras replicarem nos horários dos HTCs. E em março a gente já 
vai pensar em outra conformação, na saída desses professores (Coordenadora 
do Programa EFETI no município). 
 

 Segundo a mesma Coordenadora, são garantidas seis  horas-aula de HTC 

semanalmente aos professores, tanto da jornada regular quanto da ampliada. Para 

quem está na jornada ampliada, é obrigatório, está dentro da carga horária semanal de 

cada professor. 

 Essa condição permite analisar que há determinados aspectos da organização 

e da gestão do currículo das escolas de tempo integral pesquisadas que estão contidos 

em categorias institucionais mais amplas. Ou seja, não se referem somente à escola 

de tempo integral mas se referem a uma mudança organizacional. Portanto, pode-se 

entender, com Goodson, essas questões internas das escolas de tempo integral sobre a 

seleção dos professores de acordo com o projeto pedagógico de cada unidade ou a 

seleção das atividades oferecidas no contra-turno - a partir das condições encontradas 
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no entorno da escola. Essas questões internas precisam ser compreendidas como parte 

de uma mudança de uma categoria institucional mais ampla, de modo a permitir 

diferentes e mais eficazes pontos de vista sobre a mudança organizacional que, pode-

se dizer, está em curso.  

 De fato, verifica-se que a hipótese estabelecida se confirma com os dados 

obtidos, pois são vários os indicadores de que o contexto social geral e da escola 

estão definindo tanto o turno regular quanto o contra-turno principalmente focalizado 

neste estudo: as escolhas que pertencem ao contexto cultural da região, ao 

atendimento ao que os alunos gostam, a submissão às políticas, a seleção e o 

despreparo dos professores, a dificuldade de definição curricular diferenciada entre 

outros aspectos, pois, como diz o autor aqui focalizado, as atividades estandardizadas 

selecionadas criam a identidade social pelo seu tempo de funcionamento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente pesquisa consolidou-se pelo desafio de compreender diferentes 

contextos e possibilidades para a escola pública em tempo integral, partindo da 

experiência pessoal da pesquisadora com realidades de escolas particulares em tempo 

integral, e cujo princípio do tempo ampliado na escola relaciona-se estritamente a 

premissas acadêmicas, vinculadas ao conhecimento teórico e em dois idiomas desde a 

educação infantil. Portanto, pode-se entender que a escola de tempo integral pode, de 

fato, ser um meio para contribuir para a melhoria da qualidade da educação, desde 

que seja considerada a especificidade da escola e analisada em relação à contribuição 

a ser dada à comunidade a que se destina.  

Partindo do princípio de que  há maior complexidade na organização e gestão 

do currículo em escolas de tempo integral, principalmente quando é necessário 

acoplar um contra-turno ao regular já existente,  muito pode ser coletado e analisado 

sob esse aspecto. A perspectiva assumida para este trabalho foi circunscrita à 

organização e gestão do currículo nas escolas de tempo integral, a partir da 

experiência de duas escolas públicas do município de São José dos Campos.  

 A relação da organização e gestão do currículo da escola de tempo integral foi 

pautada na concepção de que o currículo dissemina o conhecimento poderoso, 

cientifico, veicula ideologias e se caracteriza como uma construção social.  

          Foram obtidas informações relevantes acerca de indicadores educacionais que 

retratam essa perspectiva, quais sejam, as facetas de conhecimento presentes na oferta 

das atividades do contra-turno, concentrando-se em identificar e analisar a 

organização e gestão do currículo no contra-turno em Escolas de Tempo Integral. 

 Partindo dos objetivos específicos, foi possível investigar os documentos 

normativos que orientam a organização e a gestão das escolas em tempo integral em 

âmbito nacional e municipal, percebendo coerência e organização seguidas pelo 

município. No entanto, as constantes mudanças no direcionamento dado às escolas de 

tempo integral aparecem com clareza na matriz curricular dos diferentes anos, desde 

2009 a 2017. Como o município estudado possui legislação própria, pode-se pensar 

que possui meios próprios de garantir a continuidade de seus programas. Ao colocar 

ênfase na análise da matriz curricular, vale ressaltar a nessidade de os dirigentes 

ficarem atrelados ao Programa Mais Educação (BRASIL,MEC, 2010) ou ao Novo 

Mais Educação (BRASIL, MEC, 2016) interferindo poderosamente na 



	 168	

implementação da jornada ampliada na rede municipal.   

 Pelo conjunto de horas-aula contempladas no programa, mesmo com as 

mudanças, a carga horária total variou entre 42/48 a 50 horas-aula semanais. Isso 

significa um pouco mais de  oito aulas por dia, significando boa ampliação de 

permanência na escola. 

 Avançando nas considerações, é possível verificar grande diferença na carga 

horária destinada a oficinas, ateliês ou projetos agrupados, apesar das diferentes 

nomenclaturas usadas ao longo dos anos, pelo fato de permitirem às escolas bastante 

autonomia de escolha. As  dificuldades se devem à ausência de organização e gestão 

centralizada que permitam que experiências mais consolidadas sirvam de ponto de 

partida e evitem a necessidade de percurso de ensaio e erro totalmente desnecessários 

para as escolas se organizarem e fazerem a gestão da jornada ampliada em suas sedes, 

como se pode verificar na própria forma de interpretar a Matriz Curricular para todas 

as unidades escolares com Projeto de Formação em Tempo integral do município e as 

relações entre turno e contra-turno.  

 Pelas entrevistas e análises feitas, fica evidente que não estão claros os 

critérios acadêmicos que devem retratar o conhecimento poderoso e  nortear a 

organização e a gestão do currículo nas escolas de tempo integral do município. Nas 

entrevistas as lideranças ressaltaram o desenvolvimento de competências 

relacionadas à autonomia dos alunos, com as possibilidades de uma ação pedagógica 

mais dialógica e democrática,  o que consideram não ser possível na jornada regular 

por falta de tempo e pelas demandas de conteúdo. O foco da organização das oficinas 

está no desenvolvimento das competências e não em conceitos e conteúdos 

científicos próprios da escola, apesar de serem trabalhados, conforme depoimento das 

entrevistadas. Isso não seria um problema se houvesse clareza por parte da 

comunidade sobre o diferencial referente à especificidade da escola na oferta das 

atividades da jornada ampliada, o que não ocorre. Não há uma organização curricular, 

orientada pela Secretaria Municipal de Educação, que auxilie a direcionar o trabalho 

das escolas para a própria escolha das atividades sob essa perspectiva, o que se 

aproximaria da discussão necessária a ser empreendida pelas lideranças da SME e das 

lideranças das EFETIs em cada uma das unidades na direção do conhecimento 

poderoso.  

         Vale destacar a carência de recursos materiais e de equipamentos em ambas as 

escolas, porém, mais especificamente na escola que atende à comunidade mais 
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vulnerável. Na escola A, nem mesmo internet para uso da equipe administrativa ou 

docente é disponibilizado (ou era disponibilizado até a data da realização desta 

pesquisa). Ou seja, pouco ou nenhum acesso a tecnologias para os alunos, o que 

distancia, atualmente, qualquer projeto educacional de uma chance mínima de 

dialogar com as demandas atuais, com a linguagem da criança e do jovem e das 

possibilidades de aproximar outras realidades e ampliar as referências de 

conhecimentos desses alunos por meio das oportunidades trazidas pelas diferentes 

tecnologias e mídias. Estes, se bem utilizados a favor do conhecimento poderoso, 

podem se tornar um divisor de águas nesse sentido, e interferir na motivação das 

crianças para aderirem à jornada ampliada.   

 Quanto às hipóteses estipuladas, verificou-se inicialmente que as atividades 

programadas no contra-turno se caracterizam por trazer um conhecimento não 

veiculado na parte curricular e não relacionado com o "conhecimento poderoso". Em 

relação a essa hipótese, pode-se dizer que há um caminho no sentido de as escolas 

perceberem as atividades oferecidas no contra-turno como portadoras de um 

conhecimento determinante para compreensão do mundo. No entanto, as 

competências relacionadas aos aspectos sociais e de autogerenciamento se sobrepõem 

nos depoimentos e na ausência de documentos pedagógicos que apresentem a outra 

face da mesma moeda, que está no corpo de conhecimentos a serem articulados 

simultaneamente. 

 Quanto à segunda hipótese - a de que a escola reproduz a ideologia vigente no 

turno regular também no contra-turno, comprovando a estreita relação entre ideologia 

e currículo - pode-se dizer que a identidade da escola de tempo integral ainda está se 

consolidando. Portanto, também é certo afirmar que a escola reproduz a ideologia 

vigente no contra-turno e luta diariamente, principalmente por meio de suas 

lideranças nas escolas e na Secretaria de Educação para rompê-la no dia a dia das 

escolas, o que demanda profissionais qualificados, com o perfil adequado e em 

formação contínua, um dos maiores desafios manifestados por todas as entrevistadas. 

Considerando o currículo como construção social, verificou-se que as 

atividades no contra-turno são selecionadas de acordo com as condições sociais e 

culturais em que a escola se encontra. A análise dessa hipótese talvez traga a 

perspectiva mais difícil, na concepção da construção social do currículo. Se é certo 

que as escolas de tempo integral precisam se articular com seus entornos e se 

constituir a partir destes, também está nessa condição seu maior desafio e, por vezes, 
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o maior impedimento de tornar a escola um centro de referência de educação e 

cultura capaz de mobilizar tais comunidades em direções diversas das encontradas.  

 Pautada na concepção de pesquisa iluminativa (PARLETT e HAMILTON, 

1989), foi possível abraçar  um ponto de vista compreensivo da complexa realidade 

do projeto das escolas de tempo integral do município pesquisado.  

 Por fim, a análise dos documentos que atualmente constatam a organização e 

gestão do currículo nas escolas de tempo integral, aliada à consolidação das 

experiências das escolas, pode ser o ponto de partida para que se continue o percurso 

de implementação do programa das Escolas de Tempo Integral em movimento 

contínuo e sem rupturas abruptas. Além de se saber para que servem essas escolas, 

para muito além de uma perspectiva social, a tarefa contínua dos educadores e 

gestores envolvidos com a escola de tempo integral refere-se às questões éticas, ao 

compromisso assumido com a educação das crianças e jovens sob responsabilidade 

dessas escolas. Portanto, os elementos da organização e da gestão do currículo 

precisam ser tratados com o devido rigor, desde a organização e comunicação dos 

tempos, espaços e responsáveis, até o que se vai ofertar, por que, para que, como, 

com quem e com quais recursos.  

 Pode-se concluir afirmando que os objetivos deste trabalho foram atingidos e 

as hipóteses foram importantes guias pautadas nos conceitos. Há evidências em 

ambas as escolas de que, apesar de os professores e a comunidade ainda 

reproduzirem a ideologia vigente no turno regular também no contra-turno, segundo 

as lideranças, a forma como ambas as escolas estruturam o contra-turno difere muito 

do turno regular. Ainda, há clareza nas equipes de lideranças de ambas escolas sobre 

a necessidade de diferenciação na oferta das atividades no contra-turno. Também há 

evidências da busca, em ambas as equipes de liderança para que esse desdobramento 

ocorra com as equipes, gradativamente e com todos os desafios em relação às 

respectivas equipes de professores, já que a maioria atua há dois anos na escola e não 

há uma política consistente e contínua para a formação de professores para as escolas 

de tempo integral.   

 Apesar de ter ficado evidente que as atividades programadas no contra-turno 

se caracterizam por trazer um conhecimento não veiculado na parte curricular, não 

necessariamente estão relacionadas à especificidade da escola no sentido de oferecer 

o conhecimento que fará a diferença para que o aluno adquira uma compreensão de 

mundo mais ampla, o conhecimento teórico e relacionado à seleção pedagógica feita 
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pela escola com essa finalidade, mesmo que trabalhado de formas distintas, 

utilizando-se de recursos variados, mas tratando o conhecimento poderoso 

fundamentado nesse trabalho e que só a escola pode oferecer.  

 Vale pontuar que nesse sentido é perceptível haver diferenças entre o trabalho 

das escolas pesquisadas e, como não há um direcionamento único ou critérios 

definidos com clareza quanto aos conhecimentos, é possível dizer que há diferenças 

consideráveis entre as duas escolas, o que poderia ser útil no trabalho de análise do 

percurso até o momento, aproveitando as experiências bem sucedidas para maximizar 

as possibilidades de acerto e auxiliar no planejamento das escolas em outra etapa na 

estruturação de suas ofertas no contra-turno.  

 Do ponto de vista desta pesquisadora, a própria diferença de organização do 

horário em cada uma das escolas denota a forma como lidam com a questão dos 

conhecimentos e do currículo oculto, como ficou demonstrado nas análises. Os 

tempos para almoço e intervalo (assim como recepção ou acolhida dos alunos) estão 

determinados no horário da escola que atende à comunidade de nível sócio 

econômico mais elevado. Esse fato, ou sua intencionalidade, coincide com a escola 

mais estruturada quanto aos critérios para organizar, planejar e oferecer as atividades 

no contra-turno. Ou seja, no que pode parecer um procedimento de organização de 

grade horária, há uma mensagem a ser compreendida, analisada, questionada e, em 

alguns casos, repensada. 

 Há um caminho percorrido e bastante favorável no sentido de que há uma 

trajetória de experiências, há profissionais comprometidos e engajados com o 

programa das escolas de tempo integral e que desejam fazer a diferença na vida das 

crianças e jovens; há normativas municipais que garantem o programa 

independentemente das políticas nacionais e há diretrizes já feitas e alinhadas ao que 

se sabe que é determinante para o sucesso dos programas.  

 Que essas considerações possam representar um convite à reflexão e análise 

do percurso traçado por escola e por perfil de escola; permitir a discussão das 

lideranças e dos profissionais que participam do programa, pautada em princípios 

pedagógicos e educacionais fundantes da proposta que se deseja consolidar para a 

rede e para cada escola ou perfil de escola, ter meios de obter a infraestrutura e os 

recursos necessários à implementação dos projetos, e construir os pilares que darão o 

direcionamento para as escolhas da escola e para as escolhas dos alunos e familiares, 

para estas escolas e, quiçá, para outras que possam aproveitar estas análises. 
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organizacao curricular do contra-turno.

Objetivo da Pesquisa:

O Projeto atende satisfatoriamente ao que esta disposto e e recomendado na Resolucao CNS/MS no
510/2016, que trata das pesquisas que envolvem seres humanos, na area das Ciencias Humanas e Sociais.
A pesquisa e de baixo risco, envolvendo apenas adultos, em seus respectivos locais de trabalho e com
participacao consentida.
O beneficio esperado sera de aumentar o conhecimento cientifico na area, considerando especialmente as
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Os documentos estão completos, agora que foi juntada a autorização da Secretaria da Educação para a
realização da pesquisa.
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APÊNDICE 1 

Mapeamento CAPES: Escola de Tempo Integral 

USP, PUC, Universidade Estadual de Campinas 

 
____________________________________________________________________ 
 
Título      Autor    Ano 
____________________________________________________________________ 
 
Educação em tempo integral:   CUSATI, Iracema  2013 
resultados e representações    Campos 
de professores de matemática  
e de alunos do terceiro ciclo  
da rede de ensino de Belo  
Horizonte. 
 
Escola de tempo integral ou    FONTANA, Silene  2013 
escola fora do tempo escolar: 
o caso de Barretos. 
 
Educação integral: uma análise   GARCIA, Maria   2014 
do Programa Tempo de Escola,   Guilhermina 
de São Bernardo do Campo. 
 
O Programa Mais Educação,   SANTOS, Alessandra  2014  
uma proposta de educação    Rodrigues 
em tempo integral. 
 
Escola de tempo integral e    SANTOS, Juliana  2014  
currículo: desafios e     Paula Guedes de Melo 
perspectivas do núcleo gestor 
sobre o Programa do Sistema  
Municipal de Educação  
de Mogi das Cruzes – SP,  
no período de 2009 a 2013. 
 
Políticas para ampliação da    SILVA, Ana Lucia  2014 
jornada escolar: estratégia    Ferreira da 
para a construção da  
educação integral. 
 
Programa Mais Educação    ABDULMASSIH, Marilia 2015  
e Escola a Tempo Inteiro:    Beatriz Ferreira 
um olhar sobre as experiências 
de ampliação da jornada  
escolar no Brasil e em Portugal. 
 
 
Gestão democrática na Escola   QUARESMA,  
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 2015 
de Tempo Integral: Limites e   Daniel Gelini 
Possibilidades. 
 
Aprendizagens e relações   BARBOSA, Rafael  2016 
no tempo e espaço    Conde 
escolares: suas 
ressignificações no contexto 
do Programa de Ensino Integral 
do Estado de São Paulo (PEI). 
 
O Projeto Escola de Tempo   RIBEIRO, Tatiane   2016 
Integral na rede estadual de   Aparecida  
São Paulo: considerações  
acerca do direito à educação 
de qualidade 
____________________________________________________________________ 
Total: 10 pesquisas 
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APÊNDICE 2 

Mapeamento CAPES: Escola de Tempo Integral 

Sem especificação de Instituição 

 
 

 
Pesquisas realizadas entre 2013 e 2016 

 
 

Filtro pelo cruzamento das palavras-chave: Escola de Tempo Integral; currículo; 
gestão; ensino fundamental 

 
 

Grande Área: Ciências Humanas 
 
 

Área de Conhecimento: Educação 
 

 
 
____________________________________________________________________ 
 
Título      Autor    Ano 
____________________________________________________________________ 
 
Gestão da escola de tempo   DALRI, Marisa Xavier 2013 
integral: o caso de uma   Coutrim 
escola pública de ensino  
fundamental do município  
de Americana (SP). 
 
Funcionamento do projeto   LOPES, Fatima Abadia de 2013 
escola de tempo integral-   Oliveira 
-PROETI: uso otimizado do  
tempo e espaço em duas 
escolas da superintendência 
regional de ensino de 
Patrocínio. 
 
A gestão do projeto escola   PINTO, Denise Maria  2013 
de tempo integral: um  
olhar prospectivo. 
 
Educação em tempo integral: cursos e PAIVA, Flavia Russo  2013 
percursos dos projetos e ações do governo Silva 
de Minas Gerais na rede pública do ensino 
fundamental, no período de 2005 a 2012. 
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Educação integral e escola   ALVES, Vinicius Borges 2013 
de tempo integral no Brasil: 
uma análise do programa 
mais solução. 
 
Trabalho docente e educação em tempo SILVA, Ana Maria  2013 
integral: um estudo sobre o programa  Clementino Jesus e 
escola integrada e o projeto educação 
em tempo integral. 
 
Educação (em tempo) integral na  CARVALHO, Levindo 2013  
infância: ser aluno e ser criança  Diniz 
em um território de vulnerabilidade. 
 
Escola de tempo integral: os sentidos  NASCIMENTO, Gilda 2013 
e significados atribuídos pela criança . Aparecida 
 
O programa de educação em    MOTA, Cristina  2013   
tempo integral da prefeitura   Nascimento da 
municipal de Vitória: 
contribuições para a avaliação 
de suas implicações na gestão 
escolar. 
 
A questão da qualidade em   FAVERI, Regina  2013 
escolas estaduais de tempo   Carvalho Calvo de 
integral de Campinas: o olhar 
dos profissionais das oficinas 
curriculares. 
 
A prática pedagógica e a   MELO, Lohanna  2013 
formação de professores na   Carrilho de 
implementação de uma escola 
em tempo integral:  
expectativas e dilemas. 
 
Projeto educação em tempo   FERNANDES, Deide  2014 
integral: análise das    da Cunha Silva 
práticas de gestão do  
programa em duas escolas 
do norte de Minas Gerais. 
 
Oficinas curriculares nas escolas de  JACOMINI, Mariangela 2014 
tempo integral da rede pública estadual Leoardio 
de São Paulo: percepção dos gestores. 
 
O ideário de Anísio Teixeira   JESUS, Angelica  2014 
e as propostas atuais para   Candida de 
a escola pública de tempo 
integral. 
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A formação continuada dos   MACENA, Pabliane   2014 
professores de uma escola   Lemes 
em tempo integral e sua  
contribuição para o  
bem-estar docente. 
 
Educação integral em tempo   MACIEL, Cosme  2014 
integral: concepção e prática   Leonardo Almeida 
no instituto politécnico da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro – Cabo Frio-RJ. 
 
A língua inglesa nas escolas de tempo MORALES, Daniela  2014 
integral: diretrizes e práticas de ensino 
 
Uma leitura histórico-    MOURA, Romilso  2014 
-contextual da escola de    Mizael de 
tempo integral. 
 
A escola de tempo integral e a formação MELO, Monica dos  2014 
de professores/as: investigando caminhos Santos 
no programa escolas do amanhã. 
 
Alimentação na escola em   PAVIN, Thamara Copetti 2014 
tempo integral: significados  
para professores, pais e alunos. 
 
O currículo nas escolas de tempo  REZENDE, Joseana   2014 
integral: estudo de uma escola de zona de Miranda 
rural em Juiz de Fora/MG. 
 
O programa mais educação, uma proposta SANTOS, Alessandra  2014 
de educação em tempo integral?  Rodrigues dos 
 
O projeto educação em tempo   SILVA, Aparecida  2014  
integral (PROETI): lições e   Valeria da 
perspectivas para a educação 
em tempo integral na 
SRE-Divinópolis/MG. 
 
A prática educativa do professor na  SOARES, Reijane Maria 2014  
escola de tempo integral da rede estadual de Freitas 
 de Teresina-PI. 
 
O trabalho didático da escola   ALVES, Aline Mara  2015 
de tempo integral na 
escolarização do aluno 
com deficiência intelectual. 
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Educação integral e de tempo   BALDANÇA, Mary  2015  
integral: de Anísio Teixeira e  Lucia Medeiros 
Darcy Ribeiro. 
 
Educação de tempo integral:   BARROCHELO, Bianca 2015 
entre entraves e  
possibilidades. 
 
A prática do coordenador pedagógico COSTA, Antonia   2015 
no contexto da escola de tempo   Moraes da 
integral: desafios da educação integrada. 
 
O projeto escola de tempo   COSTA, Claudio  2015 
integral no Pará: caso da   Nascimento da 
escola Miriti. 
 
Tempo e trabalho docente   DIAS, Jessica Franca  2015 
nas pesquisas acadêmicas 
da região centro-oeste 
sobre educação integral 
e escola de tempo integral. 
 
Escola em tempo integral,   DIAS, Kelly Tavares  2015 
educação integral e  
currículo: um estudo de caso em 
uma escola estadual em Belo Horizonte. 
 
Experiências de educação em   FICANHA, Kathiane  2015 
tempo integral no Brasil e 
no município de Francisco 
Beltrão-PR: qual formação 
integral? 
 
Experiências em tempo integral de duas GIGANTE, Kildria  2015 
escolas públicas municipais de Teixeira  Vieira Alves 
de Freitas - Bahia : limitações e 
possibilidades 
 
Concepção de gestão e   HONORATO, Vania Maria 2015  
organização pedagógica   de Carvalho 
em documentos oficiais 
sobre escola de tempo 
integral. 
 
Escola de tempo integral e o   JUNCKES, Cris Regina 2015 
direito à infância: uma   Gambeta 
análise da produção  
acadêmica. 
 
Escola de tempo integral:   MORAES, Vania Lucia 2015 



	 189	

análise do processo de    Chelotti 
implementação em Campo 
Grande. 
 
Escola de tempo integral: investigando PANZENHAGEN, Eliston 2015 
limites e possibilidades.   Terci 
 
A concepção de aprendizagem.  SCHELLIN, Maria do  2015 
o encaminhamento    Carmo Souza Neto 
metodológico e a prática 
pedagógica na escola de 
tempo integral. 
 
Escola de tempo integral e jornada  SILVA, Cintia de Assis 2015 
ampliada: fatores e possibilidades que Ricardo da 
favorecem a democracia no cotidiano 
escolar. 
 
Tempo, espaço e processos   SILVA, Darlyene Iviane 2015 
pedagógicos na escola pública  da Costa 
de tempo integral. 
 
Apropriação dos resultados   SILVA, Herbert  2015 
de geografia do Sadeam em   Gondim da 
uma escola de tempo integral 
do ensino médio da rede 
estadual do Amazonas. 
 
Estudantes público-alvo da   VELAME, Giovana   2015 
educação especial na    Aparecida 
educação em tempo integral: 
um estudo em Vitória-ES. 
 
Programa Mais Educação:   VIANA, Solange Franca 2015 
olhares sobre a implantação   Oliveira 
e as implicações no currículo 
da escola de tempo integral 
do município de Itabuna-BA. 
 
Escola experimental de tempo  VIEIRA, Leandro Costa 2015 
integral e gestão 
democrática: 
um estudo do cotidiano escolar. 
 
O tempo escolar no currículo   VIVIAN, Danise  2015 
da escola de tempo integral:  
uma relação entre “temos  
todo tempo do mundo” e “não 
temos tempo a perder". 
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A aprendizagem e o    ADRIANO, Graciele  2016 
desenvolvimento de crianças   Alice Carvalho 
a partir da implantação de 
um clube de ciências em uma 
escola de tempo integral no 
município de Blumenau (SC). 
 
Educação em tempo integral:   AGUIAR, Maria Sousa 2016 
estudo da trajetória do Programa Mais 
Educação (PME) nas escolas estaduais 
de Santarém - PA no período de  
2009 a 2015. 
 
Um estudo sobre a    ASSIS, Taua   2016 
afetividade na escola pública   Carvalho de 
de tempo integral: a percepção  
dos sujeitos aprendentes. 
 
O cotidiano de escolas do   CHERRY, Janira Valentim 2016 
município de Governador 
Valadares no contexto da 
escola de tempo integral: 
um olhar sobre o tempo, o espaço e 
o rendimento escolar. 
 
A formação de professores   COSTA, Neiva Solange  2016 
prevista e vivenciada na   da Silva 
implementação do projeto 
da escola de tempo integral 
no município de Araçatuba: 
práticas e desafios. 
 
Educação (em tempo) integral  FURTADO, Ducenilde 2016  
na escola pública: condicionantes  da Costa 
históricos, limites e desafios atuais. 
 
As figurações na política   GASPAR, Ronan Salomao 2016 
estadual de educação em 
tempo integral no Espírito 
Santo. 
 
Escola de tempo integral: uma análise JUNIOR, Raimundo  2016  
da experiência do Programa Mais  Nonato de Carvalho 
Educação nas escolas do município 
de Barueri. 
 
Escola de tempo integral: relato de  NETTO, Valeria   2016 
uma experiência na rede estadual de  de Souza Babalim 
ensino de São Paulo. 
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Formação continuada de   PEREIRA, Erika  2016 
professores e escola de   Christianne Sousa 
tempo integral: a experiência 
do município de São José de  
Ribamar-MA. 
 
O projeto escola de tempo integral  RIBEIRO, Tatiane  2016  
na rede estadual de São Paulo:  Aparecida  
considerações acerca do direito à  
educação de qualidade. 
 
Gestão democrática e(m)   SANTO, Nathalia Cortes 2016 
escola de tempo integral:   do Espirito 
os conselhos escolares 
em foco. 
 
Desafios da educação em   SENRA, Sidilucio Ribeiro 2016 
tempo integral: uma análise 
do fluxo de abandono nos 
anos finais do ensino 
fundamental em duas 
escolas da superintendência 
regional de ensino de  
Leopoldina. 
 
A educação em tempo integral  SERETNEI, Adriane de 2016 
de Curitiba - organização do   Fatima 
trabalho pedagógico nas 
práticas educativas e a influência 
do Programa Mais Educação. 
 
 
Educação em tempo integral   WITHERS, Simone  2016 
e o Programa Mais Educação   Weinhartd 
em Curitiba/PR: representações 
 de professores e gestores. 
____________________________________________________________________ 
Total de resultados: 60 
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APÊNDICE 3 

PESQUISA QUANTITATIVA - BANCO DE PERIÓDICOS DA CAPES 

 

Para compor o levantamento e dimensionar a produção acadêmica sobre o tema, foi 

realizada uma pesquisa quantitativa no Banco de Periódicos da CAPES, a partir do 

filtro "Escola de Tempo Integral" e "Escola em Tempo Integral", podendo-se 

observar uma produção considerável de artigos publicados entre 2013 e 2016, 

seguindo o mesmo período adotado como critério para o levantamento de 

dissertações e teses, conforme revela a tabela a seguir: 

 
 

 
Ano 

 

 
Total de artigos  

 
2013 

 

 
292 

 
2014 

 

 
383 

 
2015 

 

 
300 

 
2016 

 

 
254 
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APÊNDICE 4 

RELAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

Identificação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental do Município de São 
José dos Campos por região 

Centro 

1. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Áurea Cantinho Rodrigues 
Rua Iran, 135, Jardim Oswaldo Cruz -CEP:12.216-600 
(12) 3921-8765 

2. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Maria Aparecida dos Santos Ronconi 
Rua Ana Gonçalves da Cunha, 400, Jardim Jussara -CEP:12.215-390 
(12) 3911-4549 

3. Escola Municipal Flávio Berling de Macedo (EJA/PIQ) 
Rua Paraná, 111, Vila Maria -CEP:12.12.209-250 
(12)3909-1070/ 3909-1072 

Leste 

4. Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof° Antônio Palma Sobrinho 
Rua Ângelo Scarpel, 163, Parque Nova Esperança - CEP:12.226-170 
(12) 3907-1124 

5. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Elizabete de Paula Honorato 
Rua Aurélio Portilho Castellanos, 124, Jardim Mariana I - CEP:12.226-000 
(12) 3912-9467 

6. Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof° Geraldo de Almeida 
Rua Camomila, 100, Chácara Pousada do Vale - CEP:12.226-763 
(12) 3929-2545 

7. Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof° Hélio Augusto de Souza 
Praça dos Músicos, s/n°, Jardim Valparaíba - CEP:12.221-371 
(12) 3929-5996 

8. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Ilga Pusplatais 
Rua Uberlândia, 465, Jardim Ismênia - CEP:12.220-690 
(12) 3902-3695 

9. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Leonor Pereira Nunes Galvão 
Rua José Molina, 150, Vila Industrial - CEP:12.220-300 
(12) 3929-1714 

10. Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof° Luiz Leite 
Rua Benedito Andrade, 5, Galo Branco - CEP:12.247-540 
(12) 3905-2510 

11. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Maria Amélia Wakamatsu 
Rua Virgílio Fernandes de Oliveira, 31, Campos de São José - CEP:12.226-690 
(12) 3912-4775 

12. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Palmyra Sant'anna 
Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 6907, Vila Industrial - CEP:12.220-000 
(12) 3929-2089 

13. Escola Municipal de Ensino Fundamental Possidônio José de Freitas 
Rua Felício Jabbur Nasser, 935, Galo Branco - CEP:12.247-530 
(12) 3905-1911 

14. Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof° Possidônio Salles 
Rua Benedito Eras, s/n, Jardim Americano - CEP:12.225-070 
(12) 3902-7392 

15. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Rosa Tomita 
Rua Ayrton Senna da Silva, 90, Jardim São José II - CEP:12.248-678 
(12) 3929-2995 
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16. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Silvana Maria Ribeiro de Almeida 
Rua 4 de Março, 10, Jardim Cerejeiras - CEP:12.225-570 
(12) 3907-5772 

17. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Sônia Maria Pereira da Silva 
Rua dos Alfaiates, 321, Novo Horizonte - CEP:12.225-740 
(12) 3907-4020 

18. Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof° Waldemar Ramos 
Rua México, 84, Vista Verde - CEP:12.223-410 
(12) 3929-6319 

19. Escola Municipal de Ensino Fundamental Emmanuel Antônio dos Santos 
Rua das Cerejas, 150, Frei Galvão – CEP: 12248-701 
(12) 3912-1932/3929-8970 

Norte 

20. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Ana Berling Macedo 
Rua Alziro Lebrão, 318, Alto da Ponte - CEP:12.212-500 
(12) 3921-6839 

21. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Dosulina C. Chaves de Andrade 
Avenida Pico das Agulhas Negras, 1594, Altos de Santana - CEP:12.214-000 
(12) 3921-6448 

22. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Mariana Teixeira Cornélio 
Rua Benedito Pereira Lima, 200, Jardim Telespark - CEP:12.212-700 
(12) 3913-3600 

23. Escola Municipal de Ensino Fundamental Mercedes Rachid Edwards 
Estrada Municipal Vereador Pedro David, 19251, São Francisco Xavier -
CEP:12.249-000 
(12) 3926-1634 

24. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Vera Babo de Oliveira 
Avenida Alto do Rio Doce, 801, Jardim Altos de Santana - CEP:12.214-010 
(12) 3921-5748 

25. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Vera Lúcia Carnevalli Barreto 
Avenida Olivo Gomes, 520, Santana - CEP:12.211-120 
(12) 3921-6258 
 

Oeste 

26. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Maria Ofélia Veneziani Pedrosa 
Rua Sérgio Gonzaga de Azevedo, 130, Jd. Pôr do Sol - CEP:12.241-340 
(12) 3933-0408 

27. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Sebastiana Cobra 
Rua dos Amores-Perfeitos, 95, Jardim das Indústrias - CEP:12.240-150 
(12) 3931-1814 

Sudeste 

28. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Lúcia Pereira Rodrigues 
Praça 4º Centenário, 401, Jardim Santa Fé - CEP:12.228-110 
(12) 3944-1769 

29. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Maria Augusta Moreira da Costa 
Rua dos Canides, s/nº, Jardim Uirá - CEP:12.227-621 
(12) 3911-8948 

30. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Maria Nazareth de M. Veronese 
Praça Columba, 45, Jardim da Granja - CEP:12.227-510 
(12) 3921-3424 
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Sul 

31. Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof° Álvaro Gonçalves 
Rua Albertina Pereira Lima, 151, Campos dos Alemães - CEP:12.239-740 
(12) 3966-2298 

32. Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro de Alcântara 
Avenida Adilson José da Cruz, 7581, Conj. Hab. Dom Pedro 1º - CEP:12.232-750 
(12) 3966-1964 

33. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Elza Regina F. Bevilacqua 
Rua Breno de Moura, s/nº, Jardim Estoril - CEP:12.232-040 
(12) 3916-7020 

34. Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof° Hélio Walter Bevilacqua 
Rua Oscar Ferreira da Silva, 155, Jardim República - CEP:12.234-831 
(12)3939-2310 

35. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Homera da Silva Braga 
Rua Joaquim de Paula, 670, Jardim Morumbi - CEP:12.236-450 
(12) 3937-9166 

36. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Ildete Mendonça Barbosa 
Rua Doutor Miguel Jansen Filho, 80, Residencial União - CEP:12.239-126 
(12) 3966-1688 

37. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Jacyra Vieira Baracho 
Rua Florença, 100, Jardim Veneza - CEP:12.237-060 
(12) 3933-0650 

38. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Luzia Levina Aparecida Borges 
Rua Honorato Gonçalves Teixeira, 205, Jardim Cruzeiro do Sul - CEP:12.234-813 
(12) 3966-1569 

39. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Maria de Melo 
Rua Ingá, 40, Parque Industrial - CEP:12.235-741 
(12) 3931-3593 

40. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Martha Abib Castanho 
Rua Leblon, 60, Jardim Satélite - CEP:12.230-021 
(12) 3933-3008 

41. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Mercedes Carnevalli Klein 
Rua Itapoã, 350, Jardim Satélite - CEP:12.230-011 
(12) 3931-1404 

42. Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof° Moacyr Benedicto de Souza 
Rua Maria Martins Ottoboni, 100, Campo dos Alemães - CEP:12.239-420 
(12) 3966-1829 

43. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Norma de Conti Simão 
Rua João Adão, 349, Residencial Bosque dos Ipês - CEP:12.236-811 
(12) 3937-1818 

44. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Otacília Madureira de Moura 
Praça Quiririm, 101, Vila Nova Conceição - CEP:12.231-270 
(12) 3921-5655 

45. Escola Municipal de Ensino Fundamental do Rio Comprido 
Rua São Francisco, 181, Rio Comprido - CEP:12.238-000 
(12) 3931-1428 

46. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Ruth Nunes da Trindade 
Rua Waldemar Teixeira, 900, Parque Interlagos - CEP:12.229-010 
(12) 3944-1030 

47. Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Therezinha M. J. S. do Nascimento 
Rua Francisco Carlos Barbosa, 200, Conj. Hab. Dom Pedro I - CEP:12.232-841 
(12) 3966-1582 
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APÊNDICE 5 

RELAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS QUE OFERECEM JORNADA AMPLIADA 

	

	

	

Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Rosa Tomita 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Mercedes Rachid Edwards 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Vera Babo de Oliveira 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Maria Ofélia Veneziani Pedrosa 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof° Álvaro Gonçalves 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro de Alcântara 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Jacyra Vieira Baracho 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Martha Abib Castanho 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof° Moacyr Benedicto de Souza 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Otacília Madureira de Moura 

Escola Municipal de Ensino Fundamental do Rio Comprido 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Therezinha M. J. S. do Nascimento	
	

Fonte:	Secretaria	Municipal	de	Educação,	São	José	dos	Campos,	2017.	

 

 

 

 

 

 

 


