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RESUMO 

 

 
SILVA. Darlyene Iviane da Costa. Tempo, espaço e processos pedagógicos na escola pública de 

tempo integral. 2014. 171 p. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Educação) – Faculdade de 
Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015.  

 

 
A expansão da escola de tempo integral no Brasil, legitimada por diversos documentos e 

ordenamentos jurídicos, configura uma reforma educacional que tem instigado constantes estudos e 

debates. A pesquisa que se apresenta na presente dissertação, inserida na linha de pesquisa 

“Fundamentos dos Processos Educativos”, objetiva abordar a temática da escola de tempo integral 
tendo em perspectiva apreender a especificidade das relações estabelecidas entre tempo, espaço e 

processos pedagógicos imbricados em quatro escolas de tempo integral da Rede Municipal de 

Educação em Goiânia e seus possíveis desdobramentos para o ensino-aprendizagem. Trata-se de um 
estudo de casos comparativos de natureza qualiquantitativa que contou como principais instrumentos 

de investigação: a análise dos Projetos Político-Pedagógicos das instituições pesquisadas; observações 

realizadas in loco nos agrupamentos B e C do ciclo I de cada escola; e análise dos resultados 
apresentados por cada agrupamento nas avaliações diagnósticas de apropriação escrita realizadas pelo 

Núcleo de Avaliação e Pesquisa – NAP – da Secretaria Municipal de Educação no primeiro e segundo 

semestre do ano de 2014.  As reflexões tecidas tiveram como aporte teórico, recentes estudos e 

pesquisas que discutem a temática em questão (PARO, 1988; CAVALIERE, 2009; SANTOS, 2009; 
NUNES, 2011; SILVA, 2011, MAURICIO, 2013; entre outros) e também os estudos que discorrem 

sobre as reformas educacionais emergidas em um contexto político, econômico, social e cultural 

marcado por um processo de reestruturação produtiva que redefine, entre outras, as relações no mundo 
do trabalho, da economia, da política, e da educação na qual a escola de tempo integral está inserida 

(GENTILI, 1992; HARVEY, 1992; ARELARO, 2000; CARVALHO, 2009; FRIGOTTO, 2010; 

SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011; e outros). A investigação definiu que a jornada diária 

ampliada, a reorganização dos espaços no interior da escola e as atividades que se realizam a mais no 
tempo que se tem a mais (alimentação, descanso e oficinas componentes do currículo diversificado) 

constituíram as especificidades inerentes às escolas de tempo integral pesquisadas. Observou-se que a 

ausência de espaços adequados para o atendimento das demandas que emergem no tempo ampliado 
como refeitório, ambiente para descanso com condições para higienização do corpo como banho, salas 

temáticas apropriadas para o desenvolvimento das oficinas realizadas, entre outros, se revelaram como 

um dos principais desafios enfrentados. A melhoria das condições para garantir a adequada 
permanência dos alunos na escola por mais de oito horas diárias revela-se assim de suma importância. 

Em meio aos desafios enfrentados em relação ao espaço, recursos, dificuldade de planejamento 

coletivo para realização de um trabalho articulado entre os conhecimentos, formação, entre outros, as 

oficinas revelaram múltiplas possibilidades potencializadoras do processo de ensino-aprendizagem ao: 
1) demonstrarem exercer um trabalho complementar as disciplinas regulares do currículo de base 

nacional comum, auxiliando no desenvolvimento dos conteúdos explorados nelas; 2) proporem 

conteúdos diversificados que se constituem em novidades da escola; 3) possibilitarem mais tempo de 
estudo para alguns conhecimentos que antes eram trabalhados de forma aligeirada em meio a tantos 

outros conteúdos e atividades desenvolvidos pela escola; 4) e propiciarem aulas conduzidas por 

professores que empregam relações favoráveis ao ensino-aprendizagem. 

 

 

Palavras-chaves: Escola de tempo integral; espaço, tempo e processos pedagógicos; ensino-

aprendizagem. 
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ABSTRACT 

 

 
SILVA. Darlyene Iviane da Costa. Time, space and pedagogical processes in full time public school. 

2014. 171 p. Dissertation (Post Graduation Program in Education) – College of Education, Federal 
University of Goiás, Goiânia, 2015.  

 

 
The full-time school‟s expansion in Brazil, legitimized by various legal documents and juridical 

orders, set up an educational reform that has instigated constant studies and debates. The research that 

is presented in this dissertation, belongs to the research‟s line of  “Fundaments of the Processes 

Educationals” and intent to address this issue with the perspective to learn the relations‟ specificity 
established in between time, space and pedagogical processes in four full-time public schools in 

Goiania and their possible consequences for teaching and learning. It is a study of comparative cases 

of Qualiquantitative nature which had as its main research tools: the political-pedagogical projects‟ 
analysis of the surveyed institutions; observations made on site in groups B and C of cycle I of each 

school; and analysis of the presented results by each group in diagnostic evaluations of writing 

appropriation, performed by the Evaluation and Research Center – NAP – of the City Department of 
Education in the first and second semester of 2014. The reflections made had as theoretical support, 

recent studies and research that discuss the issue in question (PARO, 1988; CAVALIERE, 2009; 

SANTOS, 2009; NUNES, 2011; SILVA, 2011 MAURICIO, 2013; among others) and also the studies 

that discuss about the educational reforms emerged in a political, economic, social and cultural context 
marked by a productive restructuring process that redefines, among others, the world relations of 

work, economics, politics, and education in which the school full-time is inserted (GENTILI, 1992; 

HARVEY, 1992; ARELARO 2000 ; CARVALHO, 2009; FRIGOTTO, 2010; SHIROMA; MORAES; 
EVANGELISTA, 2011; and others). The investigation determined that the extended daily journey, the 

spaces‟ reorganization inside the school and the extras activities that take place in the extra times 

(food, rest and workshops components of diversified curriculum) compose the specificities that 

belongs to the researched full time schools. It was observed that the absence of adequate space to meet 
the demands that emerge in expanded time, such as cafeteria, a rest room with conditions for body 

hygienization, such as bathing, themed rooms suitable for the workshops‟ development, among others, 

were revealed as one of the main challenges faced. Improving the conditions to ensure proper staying 
of students in school for more than eight hours proves to be so very important. Among the challenges 

faced in relation to space, resources, collective planning of difficulty for the achievement of a 

coordinated work between the knowledge, training, among others, the workshops revealed multiple 
possibilities potentiating the teaching-learning process to: 1) demonstrate to prosecute a 

complementary work to the regular disciplines of common national basis‟ curriculum, assisting in the 

contents‟ development exploited in them; 2) propose diversified contents that constitute the school 

news; 3) make possible more study time for some skills that were worked in a lightened form among 
many other content and activities developed by the school; 4) and propitiate classes conducted by 

teachers who use favorable relations to teaching and learning. 

 

Keywords: full-time school; space, time and pedagogical processes; teaching and learning. 
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1 

 

INTRODUÇÃO 

 

A ampliação da jornada escolar no Brasil que institui a educação em tempo integral 

tem sido, especialmente nas duas últimas décadas (1990-2000), evidenciada por diversos 

ordenamentos jurídicos e ganhado materialidade nas escolas públicas brasileiras instigando 

debates, estudos e pesquisas sobre a temática e seus desdobramentos para a educação.  

Está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/1996), 

em seu Art. 34: “A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas 

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

permanência na escola”, e no Art. 87: “O ensino fundamental será ministrado 

progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino” (BRASIL, 1996). 

Aparece também no Plano Nacional de Educação, Lei nº 10. 172/2001, meta 21, que propõe 

“ampliar progressivamente a jornada escolar visando expandir a escola de tempo integral, que 

abranja um período de pelo menos sete horas diárias, com previsão de professores e 

funcionários em número suficiente” (BRASIL, 2000, p. 70), e na meta 6 do novo PNE, Lei nº 

13.005/2014, aprovada para o decênio de 2014 a 2024, que prevê “oferecer educação em 

tempo integral em, no mínimo, cinquenta por cento das escolas públicas, de forma a atender, 

pelo menos, vinte e cinco por cento dos(as) alunos(as) da educação básica” (BRASIL, 2014, 

p. 59).  

Diante do exposto, a ampliação da jornada escolar vem sendo gradualmente 

implantada pelas redes municipais e estaduais de ensino, enfrentando diversos desafios e 

conquistando avanços durante seu desenvolvimento no decorrer dos anos. Em relação às 

propostas desenvolvidas nos municípios, relatório de pesquisa publicado pelo Ministério da 

Educação (MEC), em 2009, produzido a partir de uma pesquisa realizada por algumas 

universidades federais do Brasil, apresenta os resultados de uma investigação sobre as 

experiências de ampliação da jornada escolar nas instituições municipais de educação em 

âmbito nacional. A constatação foi a de que os mais de quinhentos municípios brasileiros à 

época apresentaram diferentes configurações sobre o uso do espaço, do tempo e da elaboração 
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curricular. Verificou-se ainda, que o desenvolvimento dessas propostas de ampliação do 

tempo diário da escola foi significativo especialmente a partir de 2008 (BRASIL, 2009a). 

Em apoio às escolas de tempo integral é importante citar o incentivo do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB
1
), que passou a destinar um 

coeficiente de recursos de 25% a mais para escolas que funcionassem em regime de sete horas 

ou mais (1,25, segundo o Art. 36 da Lei 11.494) (BRASIL, 2007a), e o programa Mais 

Educação, instaurado em 2007, com a abertura da Portaria Interministerial nº 17 de 24 de 

abril. Esse programa visa promover o desenvolvimento da educação integral no contraturno 

escolar, por meio da “oferta de novas atividades formativas e de espaços favoráveis ao seu 

desenvolvimento”. O § único do Art. 1º assim define: 

 

O programa será implementado por meio do apoio à realização, em escolas e outros 

espaços sócio-culturais, de ações sócio-educativas no contraturno escolar, incluindo os 

campos da educação, artes, cultura, esporte, lazer, mobilizando-os para a melhoria do 
desempenho educacional, ao cultivo de relações entre professores, alunos e suas 

comunidades, à garantia da proteção social da assistência social e à formação para a 

cidadania, incluindo perspectivas temáticas dos direitos humanos, consciência 

ambiental, novas tecnologias, comunicação social, saúde e consciência corporal, 

segurança alimentar e nutricional, convivência e democracia, compartilhamento 

comunitário e dinâmicas de redes. (BRASIL, 2007a). 

  

 Como se pode ver, o programa sugere muitas possibilidades de organização das 

atividades ligadas a diferentes campos, podendo ser realizadas em diferentes espaços, 

escolares e extraescolares, e em parceria com diferentes agentes da comunidade. Reforça 

perspectivas de assistência social como responsabilidade da instituição escolar e dá ênfase à 

formação cidadã, considerando todas essas questões como possibilidades que podem melhorar 

o desempenho educacional e garantir proteção e assistência social.  

Nas experiências em curso no Brasil, a ampliação do tempo em relação aos espaços 

destinados ao ensino pode ser sintetizada em duas vertentes (CAVALIERE, 2009): uma que 

altera o interior das unidades escolares, oferecendo as condições necessárias para a realização 

de atividades que envolverão os alunos e os profissionais da escola no turno integral; e outra 

que envolve instituições e projetos sociais que ofereçam atividades aos alunos 

preferencialmente fora do espaço escolar e que, portanto, realizam-se no contraturno do 

horário escolar.  

                                                             
1 Trata-se de um fundo de natureza contábil que destina recursos financeiros para a  manutenção e 

desenvolvimento das escolas públicas do Brasil e para a valorização dos trabalhadores em educação, incluindo 

sua remuneração. 
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De acordo com dados da referida pesquisa realizada pelo MEC (BRASIL, 2009a), 

grande número das escolas de jornada ampliada apresenta uma carga horária maior ou igual a 

sete horas diárias, funcionando nos cinco dias da semana, caracterizando-se assim como 

educação básica em tempo integral, conforme ordenamento jurídico do FUNDEB (Decreto n° 

6.253/2007, Art. 4°). Contudo, há escolas em que a carga horária oscila de quatro horas e 

meia a seis horas por dia, funcionando todos os dias ou apenas em alguns dias da semana.  

Em Goiás, especialmente, identificaram-se, em 2008, quatorze experiências de jornada 

ampliada com uma carga horária que varia entre quatro horas e meia e oito horas ou mais, 

apresentando diferentes denominações, como Tempo Integral, Educação Integral, Jornada 

Ampliada e Contraturno. Na maioria das propostas, o professor concursado é o responsável 

pela execução das atividades e estas em sua maioria são realizadas em ambientes como a sala 

de aula, o pátio, a quadra de esportes e laboratórios (BRASIL, 2009a). 

Em relação ao currículo, 65% das experiências em nível nacional destacam o esporte 

como atividade privilegiada na jornada ampliada. Em seguida aparecem às aulas de reforço 

(61,7%), música (57,1%), dança (54%), teatro (46,4%), informática (45,6%), oficinas 

temáticas (44,9%), artesanato (40,5%), tarefa de casa (40,2%), entre outras associadas ao 

meio ambiente, literatura e atividades que envolvem o cultivo e cuidado de plantas na escola 

(BRASIL, 2009a, p. 26). Essas atividades ora aparecem desenvolvidas no contraturno escolar, 

como extensão do que ocorre no turno principal, podendo acontecer dentro ou fora do espaço 

da instituição, ora aparecem mescladas às atividades do currículo básico no decorrer do dia 

letivo. 

Esse movimento indica uma reforma na educação que tem sido objeto de constante 

estudo e debate na área (PARO, 1988; CAVALIERE, 2009; SANTOS, 2009; NUNES, 2011; 

SILVA, 2011; MIRANDA; SANTOS, 2012; SILVA; SILVA, 2012; MAURICIO, 2013). 

Com efeito, vê-se como necessária a discussão sobre a ampliação do tempo na escola que se 

reflete diretamente na ampliação dos espaços destinados ao ensino-aprendizagem e no 

repertório curricular. Afinal, a reforma traz novas demandas para a educação escolar e põe em 

questão a especificidade das relações estabelecidas entre tempo, espaço, processos 

pedagógicos e seus possíveis desdobramentos para o ensino-aprendizagem. 

De acordo com algumas pesquisas, as finalidades apresentadas para implantação da 

proposta de tempo integral pelas escolas visam melhorar o rendimento dos alunos no IDEB 

(NUNES, 2011; SILVA; SILVA, 2012; MAURICIO, 2013), aumentar o número de 

matrículas na escola (SILVA, 2011), oferecer formação cidadã (SANTOS, 2009; NUNES, 

2011; SILVA, 2011; SILVA; SILVA, 2012), ampliar os conhecimentos, as atividades, os 
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espaços e as parcerias com diversos setores sociais para realização do trabalho escolar, 

melhorar a qualidade do ensino que se reflete na diminuição da evasão escolar, repetência e 

distorção idade série. Algumas apontam ainda a possibilidade de diminuir as desigualdades, a 

vulnerabilidade e risco social, que contribuem para o baixo rendimento escolar, e de aumentar 

a inclusão, ampliando as oportunidades de aprendizagem e atendimento à população de baixa 

renda, cujas famílias precisam trabalhar para garantir o sustento do lar (SANTOS, 2009; 

NUNES, 2011; MAURICIO, 2013).  

A defesa da ampliação do tempo escolar como possibilidade estratégica para melhorar 

a qualidade do ensino-aprendizagem nas escolas públicas brasileiras é evidenciada (em meio a 

outras questões) nas diferentes propostas de educação em tempo integral apresentadas pelas 

escolas, bem como no programa federal Mais Educação citado acima, o qual defende que 

mais tempo e mais oportunidades de educação que vão além daquilo que a escola já trabalha e 

que podem extrapolar os espaços da instituição podem melhorar a qualidade dos processos de 

ensino-aprendizagem (SILVA; SILVA, 2012), além de serem referendados pelos diferentes 

ordenamentos jurídicos citados acima (LDB, PNE, FUNDEB). 

A partir de reflexões fundamentadas em Bourdieu, Silva (2011) ressalta que os 

indivíduos das classes mais favorecidas sempre dispuseram de mais tempo para os estudos, 

contrariamente aos indivíduos das classes menos favorecidas, que desde cedo precisam 

enfrentar o mercado de trabalho para o sustento próprio e familiar. Nesse sentido, garantir 

mais tempo de estudo para as classes menos favorecidas poderia se constituir em um “um 

instrumento de luta no campo educacional” (SILVA, 2011, p. 28). Mais tempo de estudo na 

escola que viabilizasse maior acesso à cultura, arte, esporte, lazer, entre outros, significaria 

então mais oportunidades de aprendizagem e maiores possibilidades de aquisição de capital 

cultural e simbólico, permitindo maior igualdade entre as classes. 

No âmbito dessa reforma, uma das principais questões que a escola de tempo integral 

precisa enfrentar são as suas condições e possibilidades de promover a melhoria da qualidade 

dos processos de ensino-aprendizagem. Ou seja, em que medida a ampliação de tempo, 

espaço e currículo configura melhores condições de ensino-aprendizagem?   

Nessa perspectiva, o problema de pesquisa que se propõe consiste em apreender quais 

são os processos pedagógicos específicos da escola de tempo integral que se constituem como 

elementos potencializadores do processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Para tanto, foi 

realizado um estudo de casos comparativos entre quatro escolas de tempo integral da rede 

municipal de Goiânia. A escolha dessas quatro escolas tem por base os resultados nas 
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avaliações realizadas pelo Núcleo de Avaliação e Pesquisa (NAP) da Secretaria Municipal de 

Educação de Goiânia, no ano de 2014, nos agrupamentos B e C do ciclo I.
2
  

 O Núcleo de Avaliação e Pesquisa (NAP) foi criado pela SME em 2005 com a 

finalidade de acompanhar os processos educacionais em curso na Rede Municipal de 

Educação, configurados pela proposta do Ciclo de Formação e Desenvolvimento Humano. 

Uma das atividades desenvolvidas pelo NAP tem sido a avaliação, especialmente, da 

alfabetização dos alunos do ciclo I, correspondente ao 1º, 2º e 3º ano da primeira fase do 

ensino fundamental. Trata-se de ação considerada central e primordial por parte do 

Departamento Pedagógico (DEPE) da SME, tendo em vista a adesão ao Pacto Nacional da 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que prevê a alfabetização de todos os educandos até 

os oito anos de idade (GOIÂNIA, 2014).  

Desde 2012, o NAP tem realizado avaliações, no início e fim do ano, da produção de 

textos dos alunos que estão cursando o final do ciclo I (agrupamentos B e C, que 

correspondem ao segundo e terceiro ano da primeira fase do ensino fundamental da RME de 

Goiânia), com a finalidade de acompanhar a elaboração escrita dos educandos e seu 

desenvolvimento no processo de alfabetização. Diante das discrepâncias observadas nos 

resultados das avaliações entre os agrupamentos de uma mesma escola e de escolas diferentes, 

o NAP propôs desenvolver, a partir de 2014, uma pesquisa para investigar as possíveis razões 

de tais discrepâncias. Nesse processo, foi selecionada aleatoriamente para realização desta 

pesquisa do NAP uma amostra de 33 escolas, de um total de 156 instituições municipais que 

atendem ao ciclo I na RME. Dessas 33 escolas selecionadas, cinco são de tempo integral. 

Foi a partir da discussão desta pesquisadora com as responsáveis pelo trabalho 

desenvolvido no NAP/SME que se delineou a problemática de investigação da presente 

dissertação. O foco está na compreensão das especificidades dos processos pedagógicos das 

escolas de tempo integral que poderiam se constituir como elementos potencializadores do 

ensino-aprendizagem dos alunos.  Ficou então decidido que as instituições da rede municipal 

                                                             
2 Os agrupamentos B e C do ciclo I correspondem ao segundo e terceiro ano da primeira fase do ensino 

fundamental e são assim denominados em função de a configuração da Rede Municipal de ensino estar 

fundamentada na proposta do Ciclo de Formação e Desenvolvimento Humano, implementada visando corrigir a 

distorção idade e série, compreendendo o tempo do aluno como um fator fundamental para o sucesso do ensino-

aprendizagem. Nesse processo os alunos são agrupados por idade, e não por série, e os agrupamentos 

identificados por letras. A caracterização da proposta de ciclos e sua configuração estão descritas na seção 

“Educação e escola de tempo integral em tempos de reestruturação produtiva: primeiras reflexões”, desta 

dissertação. 
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a serem pesquisadas seriam as mesmas cinco
3
 escolas de tempo integral que compõem a 

amostra da pesquisa do NAP acima referida, contando desde então com os dados obtidos nas 

avaliações realizadas nos agrupamentos B e C
4
 dessas instituições no ano de 2014. 

A pesquisa proposta por esta dissertação não está, assim, diretamente ligada à do NAP, 

mas a uma problemática específica, que incide sobre a escola de tempo integral. A relação 

desta pesquisa com a do NAP se refere aos seguintes aspectos: à seleção das escolas de tempo 

integral componentes da amostra do NAP como recorte do campo de pesquisa a ser 

investigado (incluindo os agrupamentos B e C, em que serão apreendidos dados referentes aos 

processos pedagógicos internos à sala de aula); à utilização dos dados dessas quatro escolas 

de tempo integral referentes aos resultados obtidos na avaliação diagnóstica realizada pelo 

Núcleo de Avaliação e Pesquisa nos agrupamentos B e C, os quais oferecem informações 

importantes sobre o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos desses agrupamentos 

nessas instituições; à parceria entre ambas nas pesquisas no que concerne ao apoio, mediação, 

disponibilização de dados que possam contribuir para os estudos e reflexões acerca dos 

objetos de pesquisa empreendidos, entre outros. 

Em relação às escolas de tempo integral, sua implantação na Rede Municipal de 

Educação sob a responsabilidade da SME em Goiânia, teve início em 2005 com sete escolas. 

Gradativamente, de um total de 156 que oferecem o ciclo I, o número passou para 23 em 

2014. “Considera-se Escola de tempo integral aquela que, em seu Projeto Pedagógico, propõe 

a ampliação de carga horária diariamente e proporciona atividades educativas para além das 

previstas no ensino regular” (SILVA; PAIVA, 2013, p. 158). Seus objetivos, princípios, 

características, desafios enfrentados e mudanças realizadas ao longo do seu desenvolvimento 

serão descritos na seção intitulada “As escolas de tempo integral na Rede Municipal de 

Educação em Goiânia”, desta dissertação, juntamente com a caracterização da proposta 

educacional da Rede Municipal de Educação de Goiânia (RME/SME) e das escolas que 

compõem a amostra desta pesquisa. 

Os objetivos da presente pesquisa foram assim definidos:  

 

                                                             
3 A princípio a intenção era abarcar as cinco escolas. Contudo, só foi possível trabalhar com quatro, pelas  razões 

apresentadas adiante. 

4 Como as avaliações do NAP incidem sobre os agrupamentos B e C do ciclo I, a pesquisa propõe realizar o 

estudo de casos comparativos entre as quatro escolas selecionadas, investigando a especificidade dos processos 

pedagógicos da escola de tempo integral como um todo e também dos internos à sala de aula, tomando por 

referência esses agrupamentos B e C. 
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1. Apreender as especificidades das relações entre tempo, espaço e processos 

pedagógicos na instituição escolar de tempo integral da Rede Municipal de 

Goiânia;  

2. Investigar os processos pedagógicos imbricados em cinco escolas de tempo 

integral da rede municipal de Goiânia que podem ser potencializadores do 

processo de ensino-aprendizagem;  

3. Contribuir, indiretamente, para os estudos e pesquisas do NAP/SME no que 

concerne à apreensão das possíveis razões que possam explicar as discrepâncias 

nos resultados dos alunos dos agrupamentos B e C do ciclo I, nas avaliações de 

apropriação escrita e produção textual. 

 

Como já mencionado, esta pesquisa define-se como um estudo de casos comparativos. 

Tem, portanto, natureza qualiquantitativa e adota como principais instrumentos de 

investigação a análise de documentos, mais especificamente os Projetos Político-Pedagógicos 

das instituições pesquisadas, os dados com resultados das avaliações desenvolvidas pelo NAP 

nos agrupamentos B e C de cada escola, e a observação não participante realizada nas turmas 

durante todo o dia letivo.  

As avaliações realizadas pelo NAP nos agrupamentos B e C das cinco escolas de 

tempo integral ocorreram nos meses de abril e novembro de 2014 e passaram por um processo 

de revisão e tabulação feita pelo NAP, de acordo com os critérios de avaliação da apropriação 

escrita por ele definido. Sobre os resultados de tais avaliações a pesquisadora propôs realizar 

uma análise, tratamento e descrição sistemática, evidenciando, especialmente, as possíveis 

discrepâncias nos resultados dos alunos de um mesmo agrupamento B ou C, dos alunos dos 

diferentes agrupamentos B e C de uma mesma escola, e entre os agrupamentos das diferentes 

escolas.  

 Para apreensão dos processos pedagógicos que se constituem como possíveis 

elementos potencializadores do ensino-aprendizagem dos alunos e, portanto, dos resultados de 

desempenho, esta pesquisa propôs realizar um mapeamento do perfil das cinco escolas em 

questão, evidenciando sua organização didático-pedagógica, os tempos e espaços destinados 

para realização das atividades, o currículo diversificado que complementa o básico, a 

infraestrutura, a gestão escolar que intervém na organização dos processos pedagógicos, 

dentre outros fatores que se fizessem necessários. Esse mapeamento foi produzido por meio 

de visitas às escolas para observação in loco nos agrupamentos B e C de cada instituição e de 
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análise de documentos, como o Projeto Político-Pedagógico, como será detalhado mais à 

frente. 

Por fim, propuseram-se cruzamento e discussão dos dados apreendidos na pesquisa. O 

propósito era pensar e debater sobre as relações estabelecidas entre tempo, espaço, ensino e as 

especificidades da escola de tempo integral que se constituem como possíveis elementos 

potencializadores do ensino-aprendizagem dos alunos e dos resultados alcançados nas 

avaliações diagnósticas do NAP/SME em 2014. 

A realização desta pesquisa foi precedida por uma solicitação de autorização via ofício 

ao Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, para acesso 

aos dados de diagnóstico das avaliações realizadas pelo NAP/SME no ano de 2014 e 

desenvolvimento da pesquisa de campo nas cinco escolas municipais de tempo integral. Tal 

autorização foi concedida pela SME e enviada via ofício à pesquisadora e às escolas 

solicitadas.  

A coleta de dados da pesquisa iniciou-se com acesso aos resultados da avaliação 

diagnóstica realizada pelo Núcleo de Avaliação e Pesquisa (NAP)
5
 da SME para apreensão do 

desenvolvimento da alfabetização no final do ciclo I por meio da produção escrita. Esses 

resultados são apresentados pelo NAP em planilhas que demonstram o nível de apropriação 

escrita da produção textual realizada por cada aluno dos agrupamentos B e C das escolas. A 

planilha apresenta a apropriação escrita dos alunos em relação a aspectos ortográficos e 

gramaticais de coesão e coerência da língua portuguesa tais como: uso adequado de letra 

maiúscula e minúscula, acentuação, pontuação, paragrafação, marcas de oralidade, emprego 

de conectores, concordância verbal e nominal, adequação ao tema, troca de letras, omissão, 

aglutinação e segmentação, entre outros.  

Os dados apresentados nas planilhas de diagnóstico do NAP foram analisados, 

descritos e tabulados pela pesquisadora, para serem apresentados na discussão dos resultados 

da pesquisa. No intuito de buscar uma aproximação e melhor familiarização com esses dados 

e as avaliações feitas pelos alunos, além da análise, descrição e tabulação dos resultados 

apresentados nas planilhas de diagnóstico produzidas pelo Núcleo de Avaliação e Pesquisa 

(NAP/SME), todos os textos produzidos pelos alunos nas avaliações foram lidos e observados 

pela pesquisadora. A atenção voltou-se para o tamanho do texto, desenvolvimento de enredo, 

                                                             
5 Agradecemos a colaboração e todo apoio prestado pelos integrantes do NAP para o desenvolvimento da 

pesquisa, especialmente a coordenadora, Gislene Margaret Avelar, que recebeu cordialmente a pesquisa, 

contribuindo com tudo que fosse necessário para sua realização. 
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exploração da criatividade e outras questões que podem ser discorridas para complementar a 

apresentação e discussão dos resultados, proporcionando, assim, uma análise mais qualitativa 

desses dados. 

A descrição, análise e tabulação realizadas pela pesquisadora apresentam e discutem 

os resultados de cada agrupamento do final do ciclo I em cada escola e correlaciona esses 

resultados entre os diferentes agrupamentos (B e C), de uma mesma escola e entre os 

agrupamentos das quatro escolas que compõem a amostra da pesquisa. 

Em um segundo momento foi iniciado contato com os responsáveis pelas escolas para 

autorização à pesquisa de campo concedida pelo Departamento Pedagógico da SME mediante 

ofício. Das cinco escolas selecionadas, uma se negou a participar, mesmo com a apresentação 

do ofício, com a justificativa de que muitas pesquisas estavam em andamento na escola 

naquele momento e que não haveria condições de aceitação de mais uma. Essa situação levou 

à necessidade de mediação do Núcleo NAP/SME para contato com as demais escolas, no 

esforço de evitar a mesma ocorrência nas demais instituições. Para mediar esse contato, o 

Núcleo enviou ofícios às escolas reforçando a pesquisa e a parceria, o que facilitou o contato e 

aproximação com as instituições.  

 Mediante agendamento por telefone com a direção da escola, foram feitas visitas em 

cada uma das quatro instituições que confirmaram recebimento de ofício para realização da 

pesquisa. Nessa primeira visita, a pesquisadora foi recebida pela direção e/ou coordenação 

pedagógica e teve a oportunidade de se apresentar, apresentar o projeto de pesquisa e seus 

objetivos, disponibilizando uma cópia do projeto com ofício de autorização da SME. Na 

oportunidade a pesquisadora pôde conhecer o espaço físico de cada uma das escolas e obter 

acesso aos Projetos Político-Pedagógicos.   

Os projetos foram lidos, analisados, sintetizados e sistematizados. Com isso, 

levantaram-se dados importantes sobre cada escola no que concerne ao histórico da 

instituição, ao número e perfil dos alunos, filosofia, objetivos e concepção de educação, corpo 

docente e administrativo, currículo e projetos, organização do tempo e do espaço, recursos 

financeiros, gestão e avaliação. A análise, sistematização, tratamento e exposição desses 

dados, somados a outros que serão descritos a seguir, permitiram uma reflexão e discussão 

acerca das especificidades da escola de tempo integral e os possíveis elementos mediadores 

do ensino-aprendizagem, especialmente da alfabetização. Esta se constitui no foco central do 

processo de ensino-aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental e corresponde ao 

ciclo I na proposta de Ciclo de Formação e Desenvolvimento Humano adotada nas escolas da 

Rede Municipal de Educação da cidade de Goiânia. 



19 
 

Após estudo dos PPPs, foram agendadas visitas de observação dos agrupamentos B e 

C de cada instituição para acompanhamento da dinâmica de um dia inteiro de cada turma em 

cada escola. A rotina dos alunos foi acompanhada desde o momento da chegada na escola até 

o momento da saída, incluindo o período intermediário destinado ao almoço e descanso. 

Tratou-se de uma observação não participante, em que a pesquisadora esteve presente em 

todos os momentos vivenciados pelos alunos ao longo de um dia letivo, registrando 

manualmente e de modo instantâneo em um caderno de relatório os acontecimentos que se 

passavam no decorrer do dia.  

Os alunos foram observados em relação ao modo como chegam à escola, como são 

acolhidos, como são conduzidos ao momento do lanche da manhã, o que é servido, o que 

acontece nesse período, em quais espaços transitam.  

Foram observadas quais aulas são desenvolvidas pela manhã, como são conduzidas, 

quais conteúdos são trabalhados, que sequências didáticas são desenvolvidas, quais materiais 

são utilizados, em que espaços ocorrem, em quanto tempo e com quais professores, como os 

alunos respondem, se comportam e participam de cada aula. Foi observado o recreio da 

manhã, o que ocorre, como ocorre, por quem é conduzido, em que espaço acontece e por 

quanto tempo.  

Foi observado o período intermediário realizado entre o turno matutino e vespertino: o 

que ocorre, como é organizado, como os alunos são conduzidos, por quem são conduzidos, 

que espaços transitam, quanto tempo dura cada atividade realizada nesse período, como os 

alunos reagem, o que é servido no almoço, como é servido e como é recebido.  

Foram observadas quais aulas são ministradas à tarde, como são conduzidas, quais 

conteúdos são trabalhados, que sequências didáticas são desenvolvidas, quais materiais são 

utilizados, em que espaços ocorrem, em quanto tempo e com quais professores, como os 

alunos respondem, se comportam e participam de cada aula (com atenção inclusive para a 

manifestação de cansaço físico/mental, tendo em vista que os alunos já vêm de um turno de 

atividades escolares).  

Foi observado o momento do lanche da tarde: o que é servido, como é servido e 

recebido pelos alunos, em qual espaço, por quanto tempo. Observou-se o recreio da tarde: 

como ocorre, em que espaço, por quanto tempo. Por fim, acompanhou-se o término do dia 

letivo: como estão e como reagem alunos e professores. Os respectivos relatórios foram 

digitalizados e sistematizados para estudo, análise e discussão da pesquisa. 

 A dissertação está organizada em três partes principais. A primeira destina-se a uma 

reflexão sobre o desenvolvimento das propostas de escola em tempo integral emergidas em 
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um contexto social, político, econômico e cultural marcado por processos de reestruturação 

produtiva caracterizado pela flexibilização, inovação, revolução tecnológica, científica e 

informacional. Esses fatores alcançam todas as esferas da vida na sociedade capitalista, 

impondo reformas e redefinindo as relações de produção no trabalho, na economia, na 

política, na cultura, e especialmente na educação.  

À luz dessas reflexões, a segunda parte busca apresentar e discutir a proposta 

educacional da Rede Municipal de Educação (RME) de Goiânia em que estão inseridas as 

escolas de tempo integral, o programa de atendimento em tempo integral da Secretaria 

Municipal de Educação (SME), e em especial a caracterização das escolas que constituem o 

objeto de estudo desta pesquisa. Três categorias de análise refletem as finalidades da 

investigação: tempos, espaços e processos pedagógicos. Foram utilizados, como fonte de 

pesquisa, o documento das Diretrizes Curriculares para a Educação Fundamental da Infância e 

da Adolescência da RME (GOIÂNIA, 2009), o estudo de Silva e Paiva (2013) sobre o 

atendimento em tempo integral nas escolas da RME e os Projetos Político-Pedagógicos e 

relatórios de observação in loco para a caracterização das escolas. 

A terceira parte do texto objetiva realizar um aprofundamento da análise e discussão 

dos dados coletados na investigação, evidenciando as especificidades da escola de tempo 

integral representadas pelo tempo, espaço e atividades ampliadas, seus desdobramentos para a 

educação escolar e os processos pedagógicos que podem se constituir como possíveis 

elementos potencializadores do ensino-aprendizagem. São apresentadas, ainda, as análises 

sobre os resultados alcançados pelos agrupamentos B e C do ciclo I, das respectivas escolas, 

nas avaliações diagnósticas de apropriação escrita realizadas pelo Núcleo de Avaliação e 

Pesquisa (NAP) da SME. 

As considerações finais apresentam as principais conclusões refletidas ao longo da 

discussão da presente dissertação. Dentre elas destacam-se: as possíveis relações estabelecidas 

entre a escola de tempo integral e as reformas educacionais demandadas de um processo de 

reestruturação produtiva, cuja flexibilização do tempo, do espaço, das atividades e dos 

conhecimentos trabalhados na escola parece ser representativa; as especificidades das escolas 

de tempo integral representadas pela jornada diária ampliada, pela reorganização e 

improvisação dos espaços e pelas atividades que se realizam a mais no tempo que se tem a 

mais (refeições, descanso, oficinas componentes do currículo diversificado), pelos seus 

desafios e possibilidades; os processos pedagógicos, que podem se constituir em elementos 

potencializadores do ensino-aprendizagem nessa instituição que funciona em jornada única e 

integral. 
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2 

 

EDUCAÇÃO E ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL EM TEMPOS DE 

REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA: PRIMEIRAS REFLEXÕES 

 

As recentes propostas de educação em tempo integral têm emergido em um contexto 

de reestruturação produtiva, marcado, especialmente, por um processo de acumulação 

flexível, que redefine, entre outras, as relações no mundo do trabalho, da economia, da 

política, da educação. Nesse movimento, compreender a escola como uma instituição social 

que emerge e está inserida em meio a esses processos parece se colocar como um desafio 

imprescindível, instigando-nos a pensar como esses processos incidem sobre a escola e, 

particularmente, em que medida a proposta da escola de tempo integral se vincula a esse 

processo de reestruturação produtiva e acumulação flexível. É a esse propósito que a 

discussão a seguir busca tecer suas reflexões.  

O regime de acumulação flexível tem se desenvolvido, ainda que em grau e velocidade 

diversos, nos diferentes países do mundo a partir da década de 1970, mediante uma revolução 

tecnológica da produção, caracterizada pelos avanços da microeletrônica, associada à 

informatização, da microbiologia e da engenharia genética, “que permitem a criação de novos 

materiais e novas fontes de energia e possibilitam a substituição de uma tecnologia rígida por 

uma mais flexível” (FRIGOTTO, 2010, p. 82). Nesse processo, a acumulação flexível 

constitui-se por um confronto direto com a rigidez do taylorismo/fordismo,
6
 produzindo, 

                                                             
6
 Caracteriza-se pela administração científica de forte controle e planejamento sobre os processos de produção e 

organização do trabalho. Envolve a otimização do tempo da produção, por meio da monitorização dos 

movimentos e do tempo de execução de cada atividade do trabalhador, da padronização na execução do trabalho, 

que retira do trabalhador toda a responsabilidade e decisão de como executar, e da divisão pormenorizada da 

produção, caracterizada não só pela divisão de quem pensa, planeja, impõe e controla quem executa, mas pela 

própria execução, em que cada operação de uma atividade é separada e designada a um operador diferente 

(HELOANI, 2003; HARVEY, 1992). Vale ressaltar ainda que esse regime não foi totalmente superado, pois que 

coexiste em meio ao desenvolvimento e à expansão do modelo de acumulação flexível, também chamado de 

toyotismo. Este deriva-se do “modelo japonês mais bem sucedido de flexibilidade no uso de máquinas versáteis, 

organização e gestão da força integrada em sistemas flexíveis, desenvolvendo uma subjetividade de participação 

na empresa e colaboração ativa no aumento da produção e na busca da qualidade e competitividade dos 

produtos” (FRANCO, 1998 p. 120). 
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assim, impactos cruciais sobre o “conteúdo do trabalho, a divisão do trabalho, a quantidade de 

trabalho e a qualificação” (FRIGOTTO, 2010, p. 82).  

Harvey (1992, p. 140) explica acerca do regime de acumulação flexível: 

 

[...] se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos 

produtos e padrões do consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de 

produção inteiramente novos, novas maneiras de financiamento de serviços 

financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação 

comercial, tecnológica e organizacional. 

 

 O processo de flexibilização ocorre de acordo com as necessidades que surgem na 

empresa para o empregador capitalista. Acelera-se o tempo de giro do consumo, exigindo, da 

produção de mercadorias, constantes e rápidas inovações de produtos, para inclusive atender a 

uma variedade de demandas individuais. A produção se dá em pequenos lotes e com estoque 

zero, produzindo por demanda, no sistema jus in time.
7
 A carga horária de trabalho pode ser 

reduzida em tempos de baixa demanda de produção, ou intensificada em tempos de pico de 

demanda, a mobilidade de cargos e trocas de empregos é maior. Os contratos de trabalho 

temporários ocorrem em períodos relativamente curtos e são realizados subcontratos, entre 

tantos outros. Para Netto e Braz (2008), muitas dessas mudanças no mundo do trabalho 

trazem sérios ônus ao trabalhador, como, por exemplo, a redução salarial e a precarização do 

emprego, com perdas de garantias sociais conquistadas, obrigando os trabalhadores a 

buscarem várias ocupações para manter seu sustento.  

Multiplicam-se os pequenos negócios, o setor de serviços, a terceirização, as formas 

alternativas de obter lucro, com o crescimento do mercado financeiro de papéis, que não 

depende da produção material. Há um aumento da demanda por inovação e informação, uma 

vez que “o conhecimento da última técnica, do mais novo produto, da mais recente descoberta 

científica, implica a possibilidade de alcançar uma importante vantagem competitiva” 

(HARVEY, 1992, p. 151), na ampla concorrência do mercado capitalista mundial. 

As profundas transformações no contexto produtivo e a crescente necessidade dos 

setores produtivos de se adaptarem competitivamente às condições criadas por essas 

transformações fazem ascender uma ampla valorização da qualidade dos processos e do 

                                                             
7 Esse sistema propõe eliminar possíveis perdas e desperdícios que podem ocorrer durante o processo de 

produção. Para tanto, o tempo de preparação das máquinas para funcionamento é reduzido, a produção obedece à 

demanda do produto, o estoque é diminuído, o investimento na qualificação do produto é aumentado e a 

produção é puxada por técnicas do tipo kanban, que “tem a função de puxar a produção ao permitir que os 

próprios operários identifiquem as fases concluídas e possam iniciar a próxima operação, sem aguardar pelas 

ordens da chefia” (HELOANI, 2003, p. 138). 
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produto do trabalho. “É a necessidade de maximizar seus benefícios que leva os empresários a 

pensar estratégias competitivas. A „qualidade‟ tem um papel destacado neste processo como 

um de seus fatores centrais” (GENTILI, 1994, p. 135), pois dela vai derivar um novo modo de 

organização, que conduz a um tipo de controle e disciplinamento diferenciado de todo 

processo de trabalho.  

O discurso da qualidade e do controle de qualidade ou controle total de qualidade – 

CTQ – vai incidir fortemente sobre questões de melhor gestão e administração, de eficácia do 

processo, para conseguir os melhores resultados com os recursos disponíveis e para ganhar 

destaque na ampla concorrência do mercado. Essa nova perspectiva de gestão propõe a 

participação e envolvimento dos trabalhadores da empresa para que, em equipes, possam 

desenvolver e manter um controle total de qualidade, que não é mais restrito a supervisores, 

gerentes, coordenadores e outros que exerçam funções administrativas, e passa a ser de 

responsabilidade de todos envolvidos no trabalho. Nesse processo, a boa relação entre 

trabalhadores e empregadores constitui “um fator que coopera no incremento da 

produtividade e na elevação dos padrões de qualidade dos produtos (GENTILI, 1994, p. 131). 

 Novas formas de sociabilidade capitalista são, assim, requeridas, “tanto para 

estabelecer um novo padrão de acumulação, quanto para definir as formas concretas de 

integração dentro da nova reorganização da economia mundial” (FRIGOTTO, 2010, p. 154). 

A reestruturação produtiva de acumulação flexível, salvo os limites e as especificidades de 

seu desenvolvimento em cada país,
8
 vai exigir um novo trabalhador altamente preparado para 

o mercado, capaz de “compreender, implementar e administrar os padrões novos, mas muito 

mais flexíveis, de inovação tecnológica”. Nesse sentido, a formação escolar pode contribuir 

muito, ao fornecer “um estrato altamente privilegiado e até certo ponto poderoso da força de 

trabalho, à medida que o capitalismo depende cada vez mais da mobilização de forças de 

trabalho intelectual como veículo para mais acumulação” (HARVEY, 1992, p. 175).  

 O empreendimento inovador e “esperto”, as tomadas de decisões rápidas e eficientes, 

o acesso à informação, a atualização constante das novas tecnologias e produtos que estão 

sendo produzidos e o conhecimento das descobertas científicas mais recentes, tudo isso passa 

a ter enorme importância para um “mundo de rápidas mudanças de gostos e necessidades” 

                                                             
8
 No Brasil, o ajuste da economia às exigências da reestruturação global pode ser claramente identificado a partir 

do governo Collor de Melo, que marcou, a partir de 1990, a abertura prematura do mercado nacional aos 

produtos internacionais, em um período em que o fordismo estava vivo e forte na indústria do país. Evidenciou, 

assim, o atraso tecnológico e a ausência das condições objetivas adequadas para o desenvolvimento dos ajustes 

propostos de reestruturação produtiva e acumulação flexível. Sobre o desenvolvimento dessas questões e suas 

implicações na educação do Brasil, ver Franco (1998),  Arelaro (2000), Shiroma, Moraes e Evangelista (2011). 
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(HARVEY, 1992, p. 151). É o poder da informação, do conhecimento e da inovação que 

ganha realce na competitividade do mercado flexível e passa a exigir um novo perfil de 

trabalhador, que deverá ser bem informado e atualizado com relação às novas tecnologias e 

demandas do mercado, “esperto”, criativo e altamente flexível, adaptável facilmente às 

constantes e rápidas mudanças, capaz de sintetizar o conjunto de um processo na produção de 

um produto e realizar diversas atividades de trabalho em uma empresa. 

Heloani (2003, p. 106) destaca que, “dentro de um sistema altamente competitivo e 

flexível, a empresa pós-fordista estimula o desenvolvimento da „iniciativa‟, da „capacidade 

cognitiva‟, do „raciocínio lógico‟ e do „potencial de criação‟ para que seus funcionários 

possam dar respostas imediatas a situações-problema”. A partir dessas novas exigências, que 

reunificam trabalho manual e intelectual sob o prisma da criatividade, inovação e 

qualificação, a participação de todos os trabalhadores da empresa é incentivada para o 

controle de qualidade. Desse modo, os postos de trabalho flexíveis exigem qualificação 

polivalente, e o capital é favorecido pela expropriação não só da força física, mas também 

intelectual dos sujeitos. 

O trabalho simplificado do fordismo reduzido a uma única função, e se possível único 

movimento sem necessidade de qualificação, é substituído pelo trabalho composto por um 

alargamento de tarefas, que exige maior qualificação, um constante aprender a aprender, um 

contínuo aperfeiçoar-se e requalificar-se, que favoreça o alto nível de competitividade das 

empresas inseridas em uma mutável economia globalizada, “sujeita a novidades numa 

velocidade nunca antes vista” (HELOANI, 2003, p. 129). 

A produção mais individualizada e limitada a uma função específica do fordismo cede 

lugar também à ampliação do trabalho coletivo requerida pelas amplas e complexas operações 

e atividades intelectuais da produção material, as quais exigem uma alta capacidade de 

comunicação, interação, participação, envolvimento e cooperação, para que em conjunto as 

equipes de trabalho possam, agilmente, resolver os problemas e satisfazer as demandas de 

trabalho. Incidem, assim, fortemente sobre a gestão e controle da qualidade total dos 

processos de trabalho, e os trabalhadores são levados a acreditar “que a empresa é a sua „casa‟ 

e que eles devem vincular o seu êxito pessoal ao êxito da empresa; não por acaso os 

capitalistas já não se referem a eles como „operários‟ ou „empregados‟ – agora, são 

colaboradores‟, „cooperadores‟, „associados‟ etc.” (NETTO; BRAZ, 2008, p. 217), formas 

muito mais sutis de envolvimento e engajamento dos sujeitos e de suas consciências no 

processo de trabalho. 
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Desse modo, a acirrada divisão entre quem executa e quem pensa de outrora é 

substituída pela participação multifuncional ou polivalente do trabalhador, cedendo lugar ao 

disciplinamento da percepção para novas funções que agem “ao mesmo tempo como uma 

„camuflagem‟ para intensificação do trabalho” (HELOANI, 2003, p. 109). 

Trata-se de uma intensificação do trabalho, “só que agora metamorfoseada de 

atividade cognitiva, de potencial de criação, de iniciativa própria, de multifuncionalidade, 

tudo dentro de um processo em que a comunicação é onipresente” (HELOANI, 2003, p. 127), 

em que o pensamento, as ideias, a disposição e o potencial criativo do trabalhador são 

expropriados. Então, a gestão participativa é mormente “voltada para obter o envolvimento do 

trabalhador na manutenção e repasse das informações, para obter o desenho de novos 

equipamentos ou para uma reorganização do trabalho mais produtiva e lucrativa, ou ambas 

finalidades” (HELOANI, 2003, p.129). 

Dentro das novas características do processo produtivo, a nova qualificação do 

trabalhador é demandada por uma formação mais geral e abstrata que o capacite a atuar de 

modo polivalente, multifuncional e flexível dentro da empresa, formação essa que deve 

incidir especialmente sobre a escola básica. Trata-se do desenvolvimento de um 

conhecimento polivalente ou policognitivo necessário às demandas do novo padrão 

tecnológico do sistema produtivo capitalista. Este envolve:  

 
a) domínio dos fundamentos científico-intelectuais subjacentes às diferentes 

técnicas que caracterizam o processo produtivo moderno, associado ao 

desempenho de um especialista em um ramo profissional específico; b) 

compreensão de um fenômeno em processo no que se refere tanto à lógica 

funcional das máquinas inteligentes como à organização produtiva como um 

todo; c) responsabilidade, lealdade, criatividade, sensualismo; d) disposição do 

trabalhador para colocar seu potencial cognitivo e comportamental a serviço da 

produtividade da empresa (REZENDE PINTO, 1992 apud FRIGOTTO, 2010, p. 

166).  
 

 Frigotto (2010, p. 168) ressalta também que: 
 

As inúmeras receitas dos “consultores de Recursos Humanos”, que anunciam “o 

que se espera do profissional do ano dois mil”, convergem para as seguintes 

características: flexibilidade, versatilidade, liderança, princípios de moral, 

orientação global, hora de decisão, comunicação, habilidade de discernir, 
equilíbrio físico emocional (O Globo, p. 42, 11/7/1993). O gerente geral de 

Recursos Humanos da Atlantic vai mais longe na caracterização do profissional 

do futuro: “Ter uma boa base de conhecimentos é fundamental. A cultura traz 

sensibilidade para gerir. É preciso conhecer expressões da cultura, história, artes, 

grandes filmes (Fernando Guimarães, O Globo, p. 44, 11/7/1993)”. 

 

 Nesse sentido, a polivalência requerida pela produção deve ser levada à escola, e o que 

está claramente em jogo não são as perspectivas que colocam as necessidades humanas como 

eixo da produção e da formação, mas o contrário: trata-se de uma “formação e qualificação 
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humana para estar a serviço da produtividade da empresa quando esta se vê impelida, para 

manter-se competitiva, a entrar num processo de reconversão tecnológica” (FRIGOTTO, 

2010, p. 167). Nesse contexto vale destacar que o eixo norteador dessa formação polivalente 

difere-se absolutamente do de uma formação humana politécnica ou omnilateral apregoados 

pela concepção da escola unitária gramsciniana, a qual tem na sua base a emancipação do 

homem e a prioridade das necessidades humanas, e não do capital, como o mais importante 

para o desenvolvimento de uma sociedade justa e igualitária. A multiplicidade de 

conhecimentos defendidos por essa perspectiva de formação politécnica e omnilateral se dá da 

seguinte forma:  

 
Escola unitária nos indica que o esforço é no sentido de identificar os eixos básicos de 

cada área de conhecimento que em sua unidade detenham a virtualidade do diverso. O 

princípio da ciência é, neste sentido, por excelência unitário, isto é, síntese do diverso 

e do múltiplo. [...] Independentemente ou não da escola, os seres humanos acumulam 

conhecimento. A realidade na sua dimensão social, cultural, estética, valorativa etc., 

historicamente situada, é o espaço onde os sujeitos humanos produzem seu 

conhecimento. [...] É a partir dessa realidade concreta que se pode organicamente 
definir o “sujeito do conhecimento” e os métodos, as formas de seu desenvolvimento. 

[...] para ser orgânico, deve ter como ponto de partida a realidade dada dos sujeitos 

sociais concretos. (FRIGOTTO, 2010, p. 189, 190). 

 

 Supõe-se a criação de núcleos unitários (síntese do diverso) dos diferentes campos de 

conhecimento concebidos de maneira interdisciplinar, sem fragmentações e polarizações, os 

quais permitam aos sujeitos em formação a análise, interpretação e reflexão das infindáveis 

questões e problemas da realidade. “Os recortes da realidade delimitados, por serem unidade 

do diverso, engendram na sua especificidade as „qualidades‟ ou a materialidade da totalidade. 

A interdisciplinaridade é, pois, uma característica da realidade” (FRIGOTTO, 2010, p. 192). 

 Dentro da lógica da polivalência da empresa e necessidade de ampla qualificação, a 

importância do conhecimento para a produção põe ênfase na importância da escola para a 

economia e adere a uma lógica privada “guiada pela ênfase nas capacidades e competências 

que cada pessoa deve adquirir no mercado educacional para atingir uma melhor posição no 

mercado de trabalho” (GENTILI, 1998, p. 81) e conseguir se manter. Mercado de trabalho 

este que não tem vaga para todos, que não é ilimitado e que, diante dos processos de 

reestruturação produtiva de nova base técnica, diminui a quantidade de trabalho vivo, ao 

mesmo tempo em que aumenta a necessidade qualitativa desse trabalho vivo por meio do 

novo papel do trabalhador e dos novos e escassos postos de trabalho. 

 Para Gentili (1998), o crescente número de desemprego, acirrado especialmente nas 

décadas de 1974 a 1993, período de ascensão e o desenvolvimento da reestruturação 
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produtiva, demarca, para a educação, a formação não só de um novo perfil de trabalhador 

demandado pela acumulação flexível, mas também para o desemprego. 

 

Educar para o emprego levou ao reconhecimento (trágico para alguns, natural para 

outros) de que se devia formar também para o desemprego, numa lógica de 

desenvolvimento que transformava a dupla “trabalho/ausência de trabalho” num 

matrimônio inseparável. [...] Mais do que pensar a integração dos trabalhadores ao 

mercado de trabalho, o desenho das políticas educacionais deveria orientar-se para 

garantir a transmissão diferenciada de competências flexíveis que habilitem os 

indivíduos a lutar nos exigentes mercados laborais pelos poucos empregos 
disponíveis. A garantia do emprego como direito social (e sua defesa como requisito 

para as bases de uma economia e uma vida política estável) desmanchou-se diante da 

nova promessa de empregabilidade como capacidade individual para disputar as 

limitadas possibilidades de inserção que o mercado oferece. (GENTILI, 1998, p. 89).  

 

Concomitantemente e solidário a todo esse processo de reestruturação produtiva e 

acumulação flexível, florescem as teses neoliberais no plano político de regulação social:  

 
[...] a ideia do Estado mínimo; a restrição dos ganhos de produtividade e garantias de 

emprego e estabilidade de emprego; a volta das leis de mercado sem restrições; o 

aumento das taxas de juros para aumentar a poupança e arrefecer o consumo; a 

diminuição dos impostos sobre o capital e diminuição dos gastos e receitas públicas e, 

consequentemente, dos investimentos em políticas sociais. (FRIGOTTO, 2010, p. 85). 

 

 Para Netto e Braz (2008), o neoliberalismo que caracteriza a fase do capitalismo 

contemporâneo revela, mediado pela flexibilização crescente, um intenso processo de 

desregulamentação do trabalho e de direitos sociais conquistados bem como dos mercados, 

visando romper, mundialmente, qualquer barreira sociopolítica, a fim de obter a maior 

liberdade possível em esfera global. Nesse mesmo sentido, Silva (1994, p. 26) ressalta que “o 

neoliberalismo se caracteriza por pregar que o Estado intervenha o mínimo na economia, 

mantenha a regulamentação das atividades econômicas privadas num mínimo e deixe agir 

livremente os mecanismos do mercado”. 

 
O ataque do grande capital às dimensões democráticas da intervenção do Estado 

começou tendo por alvo a regulamentação das relações de trabalho e avançou no 

sentido de reduzir, mutilar e privatizar os sistemas de seguridade social. Prosseguiu 

estendendo-se à intervenção do Estado na economia: o grande capital impôs 

“reformas” que retiraram do controle estatal empresas e serviços – trata-se do 

processo de privatização, mediante o qual o Estado entregou ao grande capital, para 

exploração privada e lucrativa, complexos industriais inteiros (siderurgia, indústria 

naval e automotiva, petroquímica) e serviços de primeira importância (distribuição de 

energia, transportes, telecomunicações, saneamento básico, bancos e seguros. 
(NETTO; BRAZ, 2008, p. 228). 

 

O Estado, sob essa perspectiva, adota um modelo de gestão pública em que deixa de 

ser investidor e mantenedor, deixa de produzir e fornecer bens e serviços, para ser um 
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regulador e facilitador da iniciativa privada, deixa de executar para limitar-se a governar e 

gerir. Desse modo, responsabilidades de cunho estatal são transferidas para o setor privado ou 

público não estatal, parcerias são propostas com a sociedade civil, criando, assim, 

mecanismos que podem favorecer a competição na prestação e produção de bens e serviços à 

sociedade, bem como a participação e organização da comunidade na busca de solução de 

problemas de ordem pública. 

 
Pressupõe-se, portanto, que ele seja árbitro, não parte, pois sua intervenção consiste 

em redistribuir ou realocar recursos, em introduzir regras orientadoras das relações 

entre os prestadores públicos e privados, em avaliar previamente necessidades e 

recursos disponíveis, em definir antecipadamente metas e posteriormente monitorar 

sua realização. (CARVALHO, 2009, p. 1148). 

 

Para a educação, o projeto neoliberal atribui objetivos de preparação para o trabalho, 

levando em consideração as ascendentes transformações de reestruturação produtiva e 

acumulação flexível, que requerem um “novo” tipo de trabalhador, e também de “veículo de 

transmissão de idéias que proclamam as excelências do livre mercado e da livre iniciativa” 

(SILVA, 1994, p. 12). Nesse movimento, o próprio interior da escola é reorganizado de 

acordo com os esquemas de organização do trabalho. Não se trata somente de oferecer 

formação adequada para as exigências do mercado de trabalho, mas de funcionar do mesmo 

modo como funcionam os mercados e os processos de trabalho.  

Ocorrem iniciativas que visam à transposição da gestão de qualidade para a educação, 

e, nessa perspectiva, os problemas educacionais são tratados como questões técnicas, de 

eficiência ou ineficiência da administração e gerenciamento dos recursos humanos e 

materiais. 

 No Brasil, o discurso da qualidade na educação sob o viés do campo produtivo e 

empresarial desenvolve-se em fins da década de 1980, dando um forte sentido mercantil às 

políticas educacionais e aos processos pedagógicos. Ainda que não tenha ampla difusão no 

país, Gentili (1994) cita a existência do programa Escola de Qualidade Total – EQT –, 

desenvolvido pelo Núcleo Central de Qualidade e Produtividade subordinado ao Ministério da 

Educação, o qual resume características centrais dos programas norte-americanos de Total 

Quality Control – TQC. O programa evidencia a tentativa de aplicar no campo pedagógico os 

princípios empresariais de controle de qualidade,
9
 que envolvem: filosofia da qualidade, 

constância de propósitos, avaliação do processo, melhoria constante, treinamento em serviço, 

                                                             
9 Tem como principal referência os princípios desenvolvidos por Edwards Deming (1992 apud GENTILI, 1994). 
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liderança, eliminação de barreiras, comunicação produtiva, educação e aperfeiçoamento, entre 

outros, os quais são complementados no campo escolar por: 

 
1. Gestão democrática ou por liderança da escola e das salas de aula. 

2. O diretor como Líder da comunidade educativa. 

3. O professor como Líder dos alunos. 

4. A escola como ambiente de satisfação das necessidades de seus membros. 

5. Ensino baseado no aprendizado cooperativo. 

6. Participação do aluno na avaliação de seu próprio trabalho. 

7. Trabalho escolar de alta qualidade como produto de uma Escola de 

Qualidade. (GLASSER [s.d.] apud GENTILI, 1994, p. 144). 

 

A partir dessa perspectiva empresarial de organização escolar, a criação e a reprodução 

das condições de qualidade na instituição passam a depender exclusivamente dos atores 

escolares (professores, diretores, estudantes e outros), desconsiderando, assim, qualquer 

referência ao contexto político em que está inserida. “Desta forma: o diretor decide aplicar os 

princípios da qualidade (o Método Deming) em sua escola; os professores e os alunos o 

aceitam e decidem aplicá-lo em sua prática diária, todos se encontram no Comitê de 

Qualidade e, magicamente, a escola se transforma” (GENTILI, 1994, p. 146), garantindo o 

sucesso e a eficiência de que necessita. 

A participação social da comunidade escolar, incluindo as famílias dos alunos, é 

incentivada e “admitida como condição de viabilização e legitimação do projeto educacional, 

para além de complementação de recursos financeiros sempre faltosos nas escolas públicas” 

(ARELALO, 2000, p. 101). Todos são responsáveis pelo êxito escolar, e devem participar, 

acompanhar e controlar, por meio de conselhos escolares, as principais tomadas de decisões, 

os gastos e investimentos, de modo que todo o processo que envolve a gestão escolar passa a 

ser descentralizado. Descentralização essa que repercute inclusive na participação do Estado, 

no que diz respeito à educação, ao transferir ou partilhar responsabilidades, que é 

tradicionalmente dever do Estado para as famílias e toda comunidade escolar. 

  Para que se desenvolva com êxito, a qualidade precisa ser medida. A avaliação 

padronizada, aplicada aos estudantes por meio de exames nacionais,
10

 com a expectativa de 

que eles apresentem bons resultados cognitivos, se constitui no principal sistema de medição 

com o intuito de melhorar a qualidade. Nesse processo, acredita-se que a difusão em massa 

dos resultados de medição da qualidade pode melhorá-la, apostando-se, assim, na 

                                                             
10 No Brasil os exames nacionais são realizados no ensino fundamental pelo Sistema de Avaliação da Educação 

Básica – SAEB –, no ensino médio pelo Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM –, e também pelo Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. 
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transparência e na responsabilidade da função pública. Esse processo gera um ranking entre 

as escolas, o qual permitiria averiguar e propor mecanismos corretivos adequados àquelas 

instituições que não alcançassem os padrões de qualidade esperados, revelados pelas baixas 

notas nos resultados da avaliação. Não restam dúvidas de que qualidade na educação sob essa 

perspectiva é sinônimo de êxito e eficiência educacional. Aplicar os princípios empresariais 

de qualidade adaptando-os à educação por si só parece garantir a resolução dos problemas 

educacionais e o alcance de seus objetivos cognitivos.  

Esse ranking entre as escolas acaba expondo as eficiências e ineficiências de cada uma 

das instituições dentro de um conjunto do sistema educacional, suscitando competitividade 

em busca da melhor rentabilidade, o que significa melhor resultado, nas avaliações, derivado 

da maior produtividade dentro dos padrões de qualidade. “A partir da perspectiva desta nova 

retórica, somente é de qualidade aquele produto educativo que possui, como pré-condição, a 

capacidade de adaptar-se às demandas do mercado, atuando competitivamente neste” 

(GENTILI, 1994, p. 157). 

Não distante da competitividade está o encadeamento da seleção dos melhores, dos 

excelentes (alunos e escola), e a avaliação da qualidade acaba se constituindo em um processo 

de diferenciação, de dualização, de polarização, em que sempre haverá os que apresentam 

melhor e pior qualidade. Qualidade sob a perspectiva empresarial mercadológica é disputa 

pela diferenciação, concorrência pelo melhor destaque. Refere-se à competitividade que, para 

a educação, resulta em processos antidemocráticos, desiguais, que reproduzem o acesso 

privilegiado de alguns nas escolas melhores classificadas, enquanto outros devem se contentar 

com as de posição inferior no ranking educacional, lutando incessantemente pela conquista de 

uma posição melhor, até que um dia (sabe-se lá quando) possam alcançá-la. 

 
A obsessão pela qualidade que invade o campo produtivo explica-se, em parte, pela 

existência de um mercado cada vez mais diversificado e diferenciado. É a necessidade 

de desenvolver novas estratégias competitivas que permitam uma maior e melhor 

adaptabilidade a um mercado de tipo pós-fordista, o que explica esta insistência na 

qualidade. Sendo assim, mercado diferenciado supõe sempre qualidade diferencial. 

Sem este caráter diferencial, não se pode compreender uma das razões fundamentais 

que explicam a qualidade no mundo empresarial [o que se aplica também ao mundo 

educacional]. (GENTILI, 1994, p. 173, grifo ao autor). 

 

A reprodução, no campo educacional, desses processos de diferenciação da qualidade 

geradas no campo do mercado, carrega ainda a responsabilização de cada competidor pelo seu 

sucesso ou fracasso na concorrência. No caso das escolas, aquela que não atendeu as 

orientações para implantação do padrão de qualidade no seu estabelecimento “será 
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individualmente responsabilizada e, também, cada um de seus educadores, pelo “mau” 

desempenho ou fracasso escolar de seu grupo, que, como atrasam o desenvolvimento do país, 

precisam ser, exemplarmente, punidos” (ARELARO, 2000, p. 110). 

Em contrapartida, aquelas que se destacam, que alcançam os resultados esperados, 

precisam ser recompensadas. Para elas, são criados sistemas de premiação com maiores 

verbas e recursos. Inclusive aquelas que obtiverem notas mais altas nos Exames Nacionais, 

pois são dignas do padrão de qualidade, competência e eficiência. Nesse caso, verifica-se um 

processo que acirra ainda mais a competitividade, entre as escolas, pela melhor posição no 

ranking, e também entre o público, que buscará concorrer à vaga nas escolas mais bem- 

posicionadas. 

 
Nesse sentido, a avaliação representaria simultaneamente um importante instrumento 

de controle, regulação e fiscalização, ou seja, verificaria se as metas estabelecidas 

tinham sido alcançadas, esclareceria os “consumidores” sobre as escolas que 

merecessem ser consideradas como de qualidade, permitiria que “as forças do 

mercado” operassem com força total e que os indivíduos ficassem livres para efetuar 

escolhas; ao mesmo tempo, permitiria medir o rendimento dos investimentos 

educativos e levantaria indicadores para o repasse de verbas públicas. (CARVALHO, 

2009, p. 1151). 

 

Em outros termos, o referencial competitivo gera à escola um elemento de busca de 

inovação constante por melhor produtividade e resultado, através de estratégias de gestão 

flexíveis e descentralizadas, mesmo processo que ocorre no mercado empresarial. Nesse 

contexto, a autonomia das instituições, para gerir e atender à realidade particular de cada 

estabelecimento, ao levar em consideração a diversidade de interesses dos seus destinatários e 

criar uma identidade institucional, é amplamente valorizada. “Nesse sentido, a autonomia 

legitima a flexibilização organizacional do sistema, tornando-o capaz de assegurar uma 

diversificação/diferenciação da oferta, em face das diferentes necessidades e preferências” 

(CARVALHO, 2009, p. 1155). Carvalho (2009, p. 1159) ressalta ainda o que acontece 

quando a escola é concebida como empresas: 

 

Conseqüentemente, vêem a educação como um serviço que deve primar pela 

satisfação do cidadão enquanto cliente consumidor individual, assegurando, como 

critério de eficiência, seu direito inalienável à qualidade dos serviços prestados. Com 

efeito, ao reconceituarem os alunos como clientes, passam a respeitar suas escolhas 
individuais e subjetivas como referência orientadora das estratégias de adaptação 

organizacional para a sobrevivência e sucesso das organizações educativas.  

 

Por isso, a participação e a parceria dos “clientes” são fundamentais para que 

programas, projetos pedagógicos, dentre outros, sejam definidos com clareza a partir do que 

os próprios “clientes” desejam. “Nesse processo, a escola se deixa guiar muito mais pelas 
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demandas dos usuários do que por compromissos públicos, valores e regras comuns e 

interesses coletivos” (CARVALHO, 2009, p. 1159). 

Ainda sobre a avaliação, se por um lado as reformas no campo da educação apregoam 

um processo de descentralização da gestão no plano da ação que envolve a participação de 

toda comunidade escolar e atendimento de interesses diversos dos participantes, por outro 

lado ela se desenvolve de forma centralizadora no plano das decisões e do controle exercido 

pela avaliação padronizada, que impõe o que e como a escola deve trabalhar. Nesse processo 

o próprio interesse dos participantes é mediado pelo que é determinado nessas avaliações, e 

todos, em equipes, cooperativamente, devem investir suas energias para atender a essas 

determinações. 

Trata-se, portanto, de sofisticado e bem engendrado sistema em que a autonomia do 

planejamento escolar (cada escola elabora seu próprio plano pedagógico) será 

confrontada – em sua excelência é claro – com o desempenho que cada escola, cada 

sala e (por que não?) cada aluno obtiver nas Avaliações Nacionais, uniformizadas para 
todo o país, através de provas objetivas sob a modalidade de testes de múltipla 

escolha, elaboradas por órgão do MEC, no caso, a Fundação Instituto de Estudos 

Pedagógicos (INEP). (ARELARO, 2000, p. 106-107). 

 

 Nesse contexto, a formação do professor é uma variável importante para o bom 

rendimento do aluno. Para tanto, além de uma sólida formação inicial, é fundamental, para a 

garantia da qualidade educacional, um processo de formação permanente, continuada e em 

serviço, bem como o domínio de recursos tecnológicos avançados, que possibilitem o 

acompanhamento do desempenho dos alunos de modo competente e eficaz. Devem estar 

aptos, inclusive, a abrir mão da determinação do processo de aprendizagem, que já é 

determinada por aquilo que se exige nas avaliações padronizadas, em que os critérios de 

avaliação usados pelo professor acabam convertendo-se nos mesmos critérios utilizados nos 

Exames Nacionais, em nome da qualidade do ensino. 

 Todo esse processo de gestão da qualidade na educação – avaliação como forma de 

controle, regulação e fiscalização, ranking de resultados, competitividade, diferenciação, 

produtividade, rentabilidade, disputa pelo melhor desempenho etc. – revela a transposição dos 

princípios de livre mercado, para a educação, e aproxima a função da escola com a da 

empresa, a qual cabe não só preparar e qualificar para o mercado atual, mas funcionar do 

mesmo modo como funcionam os mercados no modo de produção capitalista. 

E assim a reestruturação produtiva, a acumulação flexível e o neoliberalismo suscitam 

transformações não só no campo da produção, das relações de trabalho, economia, cultura, 

mas também da educação, atingindo todas as esferas da sociedade em nível mundial. No 
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cenário educacional, esses processos são legitimados e podem ser vislumbrados em diferentes 

documentos, legislações e compromissos diversos estabelecidos entre países.  

 

2.1 A reforma educacional no contexto nacional e internacional 

 

Nesse cenário de mudanças é importante mencionar importantes organismos 

internacionais, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), o Fundo das Nações Unidas para Infância 

(UNICEF), entre outros, que impõem ao mundo ajustes políticos “necessários” ao 

desenvolvimento social e econômico dos países.  

Silva (1994, p. 13) considera que estamos presenciando “um processo amplo de 

redefinição global das esferas social, política e pessoal, no qual complexos e eficazes 

mecanismos de significação e representação são utilizados para criar e recriar um clima 

favorável à visão social e política liberal”. Assim, a “produtividade, eficiência, „qualidade‟, 

são colocadas como condição de acesso a uma suposta „modernidade‟” (SILVA, 1994, p. 14), 

que é alcançada por países centrais como os Estados Unidos e a Inglaterra, e que o Brasil 

procura seguir em uma era de globalização e internacionalização. 

No caso da educação, a literatura internacional afirma ser um determinante para a 

competitividade entre os países a conectividade com o novo paradigma produtivo, 

demandando educação geral e qualificação profissional para os trabalhadores, além da 

apropriação dos avanços da tecnologia em todas as esferas da sociedade. “Disseminou-se a 

idéia de que para sobreviver à concorrência do mercado, para conseguir ou manter um 

emprego, para ser cidadão do século XXI, seria preciso dominar os códigos da modernidade” 

(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011, p. 47, grifo dos autores). A partir de então, 

diferentes documentos, elaborados por organismos multilaterais, com diagnósticos, análises e 

propostas, seriam apresentados a diferentes países como incentivo à reestruturação 

econômica, política e educacional, com vistas à “nova” modernização. 

O atraso do Brasil,
11

 evidenciado por estatísticas educacionais, com altos índices de 

analfabetismo, vai suscitar a pressão dos organismos internacionais pelo estabelecimento de 

                                                             
11

 Junto ao Brasil, mais oito países (Bangladesh, Índia, China, Egito, Indonésia, México, Nigéria, Paquistão) com 

maior taxa de analfabetismo no mundo firmaram o compromisso de desencadear ações para consolidar os 

princípios acordados na Declaração de Jomtien. “Seus governos comprometeram-se a impulsionar políticas 

educativas articuladas a partir do Fórum Consultivo Internacional para a “Educação para Todos” (Education for 
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um “compromisso de priorização da melhoria do desempenho educacional, cujo lema 

“Educação para Todos” se constituiria em critério para recebimento prioritário de 

empréstimos internacionais” (ARELALO, 2000, p. 97).  

Ao tratar do documento elaborado na Conferência
12

 Mundial de Educação para Todos 

realizada em Jomtien (Tailândia) em 1990, Shiroma, Morais e Evangelista (2011, p. 49) 

ressaltam que o principal objetivo traçado para a educação de todos visa ao atendimento das 

necessidades básicas dos sujeitos, as quais envolveriam sete situações principais: “1) a 

sobrevivência; 2) o desenvolvimento pleno de suas capacidades; 3) uma vida e um trabalho 

dignos; 4) uma participação plena no desenvolvimento; 5)  a melhoria da qualidade de vida; 

6) a tomada de decisões informadas; 7) a possibilidade de continuar aprendendo”. Em meio a 

essas ponderações, importante ressaltar o reconhecimento de que, sendo distintos os grupos 

humanos em cultura, religião, raça, gênero, pertencimento territorial etc., o atendimento das 

necessidades básicas também deveria considerar essas distinções. 

Segundo Shiroma, Morais e Evangelista (2011), para alguns autores o reconhecimento 

dessas distinções traz em pauta uma velada função ideológica que indica a natureza do ensino, 

a ser ministrada, contrária a uma perspectiva universalizadora, tendo em vista que essa 

distinção supõe ensino diferente para estratos sociais diversos. Isso faz reeditar o “dualismo 

na educação brasileira, partindo-se do suposto de que, se as necessidades das amplas camadas 

empobrecidas eram peculiares, deveriam continuar tendo atendimento diverso do demandado 

por clientela mais seleta” (SHIROMA; MORAIS; EVANGELISTA, 2011, p. 52). Essa velada 

função ideológica permite também a compreensão do atendimento das necessidades dos 

sujeitos na sua lógica privada, na condição de clientes portadores de interesses e desejos 

diferenciados, cuja oferta necessita ser também diferenciada, assim como ocorre no mercado. 

Ao fazer uma análise pedagógica sobre as necessidades básicas de aprendizagem 

elucidadas pelo documento, Libâneo (2012), com base em Torres (2001), considera que essas 

necessidades básicas são convertidas em “destrezas” mínimas ou habilidades úteis para a 

sobrevivência. Saber ler, escrever, calcular, ter noções básicas de saúde e outros são 

necessidades básicas mínimas, para que os sujeitos possam se relacionar na sociedade em 

geral e mais especificamente no mercado de trabalho, condição imprescindível para a 

                                                                                                                                                                                              
All – EFA), coordenado pela UNESCO, que, ao longo da década de 1990, realizou reuniões regionais e globais 

de natureza avaliativa” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011, p. 48). 

12 Financiada pela UNESCO, UNICEF, PNUD e Banco Mundial, contou com a participação de mais 155 

governos representantes de vários países, agências internacionais, ONGs, associações profissionais e 

personalidades destacadas da educação em todo mundo. 
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sobrevivência. “Em síntese, a aprendizagem transforma-se numa mera necessidade natural, 

numa visão instrumental, desprovida de seu caráter cognitivo, desvinculada do acesso a 

formas superiores de pensamento” (LIBÂNEO, 2012, p. 18). Nesse sentido, garantir 

condições mínimas de sobrevivência como principal função da escola reduz seu papel de 

instituição do conhecimento e da aprendizagem para instituição da assistência e do 

acolhimento social para a sobrevivência. 

Carvalho (2009) realça que, dentre os compromissos firmados na Conferência 

Mundial de Educação para Todos, há grande ênfase na participação da sociedade (família, 

comunidade local, organismos governamentais e não governamentais, grupos religiosos, setor 

privado, entre outros) no investimento e na melhoria da qualidade da educação. Para o alcance 

de tais compromissos, propõe-se o estabelecimento de parcerias para ajudar na criação de 

melhores condições de infraestrutura, condições físicas e materiais (incluindo nutrição e 

atenção à saúde) e na elaboração de projetos socioculturais, esportivos e de ação educativa 

diversa. Também se propõe o desenvolvimento de programas de assistência técnica e 

financeira, de mobilizações diversas para aquisição de recursos, por meio de conselhos 

escolares que permitam aos participantes opinar nas tomadas de decisões, acompanhar e 

avaliar as ações pedagógicas e o cumprimento de metas, pressupondo, assim, a 

descentralização da gestão por uma mais democrática centrada na participação de todos.  

Refere-se a processos que, em parte, seguem a tendência neoliberal de minimização da 

ação do Estado diante da transferência de responsabilidades deste à sociedade, assim como a 

tendência da reestruturação produtiva e flexibilização do trabalho tão em voga no mercado 

empresarial, que estimulam o controle de qualidade contando com a participação de todos. 

O documento intitulado Cidadania, competitividade e equidade: lemas da CEPAL nos 

anos 1990, da Comissão Econômica para o Caribe e América Latina – CEPAL –, afora o 

documento Educação e conhecimento: eixo da transformação produtiva com equidade,
13

 

publicado em 1992 junto com a UNESCO, é ainda mais representativo, ao alertar “para a 

urgente necessidade de implementação das mudanças educacionais demandadas pela 

reestruturação produtiva em curso” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011, p. 53). 

Dentre as reformas propostas considera-se a oferta de conhecimentos e habilidades 

                                                             
13 Este documento foi sintetizado pelo MEC em 1993, com a publicação dos Textos básicos para a reforma 

educacional. “A Secretaria de Educação Fundamental publicou a série Atualidades Pedagógicas, tratando de 
temas como autonomia, gestão, avaliação, formação de professores, a série Inovações, para fomentar o 

intercâmbio de experiências bem-sucedidas na busca de melhoria de qualidade e produtividade do sistema 

educacional, e a série Institucional, destinada à divulgação de políticas, diretrizes e demais produções de órgãos 

gestores nacionais e internacionais” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011, p. 70). 
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demandadas pelo sistema produtivo como: “versatilidade, capacidade de inovação, 

comunicação, motivação, destrezas básicas, flexibilidade para adaptar-se a novas tarefas e 

habilidades como cálculo, ordenamento de prioridades e clareza na exposição, que deveriam 

ser constituídas na educação básica” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011, p. 53). 

O objetivo era o de criar condições de capacitação e incorporação do progresso 

tecnológico e científico que pudessem transformar as estruturas produtivas da região e inserir 

as nações em um moderno processo de cidadania e competitividade. Para ser um moderno 

cidadão, é preciso dominar os novos códigos básicos dessa realidade em desenvolvimento. 

 
A moderna cidadania seria preparada na escola, cujo acesso deveria ser 

universalizado, ao menos no ensino fundamental, a fim de que a população 

apreendesse os códigos da modernidade. Definia os códigos da modernidade como 

sendo o conjunto de conhecimentos e destrezas necessários para participar da vida 
pública e desenvolver-se produtivamente na sociedade moderna. Essas capacidades 

seriam as requeridas para o manejo das operações aritméticas básicas: a leitura e 

compreensão de um texto escrito, a comunicação escrita, a observação, descrição e 

análise crítica do entorno, a recepção e interpretação das mensagens dos meios de 

comunicação modernos e a participação no desenho e execução de trabalhos em 

grupo. (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011, p. 54). 

 

Ao longo da década de 1990, as reformas recomendadas pelos documentos citados 

foram reiteradas por outros organismos multilaterais. A “educação para o século XXI”, 

delineada pela UNESCO, por exemplo, prevê que todos se tornem cidadãos do mundo, sem 

deixar de manter ligação com a comunidade. Prevê a mundialização da cultura e, ao mesmo 

tempo, a preservação da identidade das culturas locais, bem como das potencialidades 

individuais, adaptação dos sujeitos, dos diversos países e culturas às demandas do 

conhecimento científico, tecnológico e de informação, conciliação da competição à 

cooperação e à solidariedade.
14

·. Inclui também a responsabilidade pelo desenvolvimento 

humano sustentável, o que envolve a preservação do meio ambiente, a compreensão mútua 

entre os povos pela busca da paz, a vivência democrática, o combate à pobreza, entre outros. 

Difunde-se uma concepção de educação “ao longo de toda vida” constituída dentro de 

uma sociedade educativa e aprendente, redefinindo, assim, os tempos e espaços destinados à 

aprendizagem, os quais são flexibilizados e incluem as esferas dos meios de comunicação, da 

profissão, do lazer, da cultura etc. A essa nova concepção de educação são atribuídos quatro 

tipos fundamentais de aprendizagem: “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e 

                                                             
14 E os organismos internacionais se consideram absolutamente solidários e cooperativos ao financiar ajustes 

para o desenvolvimento da educação, por meio de empréstimos imbuídos de altas taxas de juros. 
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aprender a viver junto” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011, p. 56). Explicam as 

autoras:  

 

Para sobreviver na sociedade da informação ou sociedade cognitiva é necessário que 

todos adquiram, atualizem e utilizem os conhecimentos. Habilidades que supõem a 

existência anterior de uma educação básica apta a construir a necessária competência 

na leitura, escrita, expressão oral, cálculo, resolução de problemas e, no plano do 

comportamento, possibilitar o desenvolvimento de aptidões, valores, atitudes. Ou seja, 

cabe à educação básica assegurar a base sólida para a aprendizagem futura. 

(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011, p. 56-57). 
 

 Nesse cenário, o professor é um importante agente de mudança, responsável pela 

realização dos ideais do século XXI, e, para tanto, deve exercer seu trabalho com 

competência, profissionalismo e devotamento. Deve ser um professor edificante, treinado para 

reforçar o ideário do futuro: “[...] nacionalismo aliado a universalismo; preconceitos étnicos e 

culturais resolvidos com tolerância e pluralismo; totalitarismo contra democracia, tudo em 

favor de um mundo tecnologicamente unido” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 

2011, p. 58). Sua visão de realidade deve ser ampliada, e o múltiplo exercício profissional 

deve possibilitar maior mobilidade de trabalho ocorrido em períodos de licença, trabalho em 

equipe, permuta de profissionais entre as escolas e até entre países poderiam favorecer esse 

processo. 

 A V Reunião do Comitê Regional Intergovernamental, do Projeto Principal de 

Educação na América Latina e Caribe, aprovou, em 1993, diretrizes que apontavam 

fragilidades do sistema educacional, atribuídas ao mau gerenciamento da União às escolas. 

Para combatê-las, propunha a descentralização da administração, visando dar mais autonomia 

aos órgãos estatais, e a municipalização do ensino. Também propunha a participação da 

comunidade na discussão do projeto pedagógico e acompanhamento de sua realização, sendo 

estes submetidos a avaliações de padrões internacionais de rendimento escolar. Ressalta-se a 

profissionalização dos administradores e docentes por meio da formação, atualização, 

aperfeiçoamento e produção de materiais pedagógicos adequados, a fim de promover as 

competências básicas de aprendizagem e melhorar os níveis globais de qualidade. 

 

O êxito dos países da região, para inserir-se na economia internacional, dependerá, em 
grande parte, da modernização de seus sistemas educacionais e das melhorias que 

estes possam introduzir nos processos educativos. É necessário assegurar uma 

educação básica de qualidade para todos os educandos. Os países da região não 

estarão em condições de enfrentar os desafios do século XXI se não alcançarem antes 

a base educacional, que lhes permita uma inserção competitiva no mundo. 

(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011, p. 60-61). 
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No mesmo caminho, o Banco Mundial definiu, em 1995, as prioridades e estratégias 

para a educação com ênfase na eliminação do analfabetismo, na eficácia do ensino e seu 

rendimento. Recomendava a reforma administrativa da educação, na sua perspectiva 

descentralizadora, autonomia das instituições, busca de novas fontes de recursos para 

investimento na educação, maior articulação com o setor privado, mais eficiência nos gastos 

sociais, atenção aos resultados, sistemas de avaliação da aprendizagem, tudo em prol de um 

crescimento econômico e redução da pobreza.  

Diante da evolução tecnológica e das reformas econômicas que reestruturam a 

produção, provocando mudanças em todo o mundo, a aquisição de novos conhecimentos, na 

medida em que outros vão se tornando obsoletos,  

 

[...] tenderia a tornar as mudanças de emprego algo mais frequente na vida das 

pessoas, circunstâncias que determinariam uma das prioridades para a educação: 

formar trabalhadores adaptáveis, capazes de adquirir novos conhecimentos sem 
dificuldades, atendendo à demanda da economia. (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2011, p. 62-63). 

 

No Brasil, o Plano Nacional de Educação – PNE – é um dos documentos legais que 

reiteram muitos dos princípios e objetivos propostos pelos diferentes documentos 

internacionais citados acima. O primeiro PNE com força legal foi decretado no Brasil em 

2001, com a Lei 10.172 de 9 de janeiro. Aprovado para o decênio de 2001-2010 estabelece as 

diretrizes, objetivos e metas para todos os níveis e modalidades da educação.  

Na apresentação do documento, um dos aspectos destacados é que, com a 

promulgação da LDB nº 9394/1996, o plano nacional de educação deveria ser elaborado “em 

sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, com duração de dez anos, 

para reger a educação na Década da Educação” (BRASIL, 2001, p. 19). Devia ser 

acompanhado e controlado pela sociedade, sendo a esta reservado o direito de cobrar os 

resultados, as metas e objetivos traçados no referido PNE. 

À educação é dada grande importância como condição necessária para o 

desenvolvimento do país, exercício da cidadania, desenvolvimento humano e qualidade de 

vida. Ao ensino fundamental atribui-se a formação básica do cidadão, que deve ser 

obrigatória, gratuita e propiciar “o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo”, 

constituindo-se como “meios para o desenvolvimento da capacidade de aprender e de se 

relacionar no meio nacional e político” (BRASIL, 2001, p. 56). O currículo deve ser 

concebido na perspectiva da interdisciplinaridade, permitindo o “desenvolvimento de 
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habilidades para dominar esse novo mundo que se desenha” (BRASIL, 2001, p. 66). Em 

síntese, os principais objetivos do plano eram os seguintes:  

 A elevação global do nível de escolaridade da população; 

 A melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; 

 A redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à 

permanência, com sucesso, na educação pública e 

 Democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, 
obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades 

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. (BRASIL, 2001, p. 

34). 
 

A esses objetivos foram elencadas cinco prioridades: 1) garantir ensino fundamental 

obrigatório de oito anos a todas as crianças de sete a quatorze anos, assegurando acesso, 

permanência e conclusão nessa fase de ensino; propiciar um processo pedagógico adequado 

às necessidades dos alunos e dar prioridade de tempo integral às camadas sociais mais 

necessitadas; 2) garantir ensino fundamental a todos os que não tiveram acesso na idade 

própria ou que não concluíram por meio da alfabetização de jovens e adultos, fundamental na 

erradicação do analfabetismo; 3) ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino – a 

educação infantil, o ensino médio e a educação superior; envolve “a garantia de oportunidades 

de educação profissional complementar à educação básica, que conduza ao permanente 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva, integrada às diferentes formas de 

educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia” (BRASIL, 2001, p. 36); 4) valorização dos 

profissionais da educação com ênfase na formação inicial e continuada, garantia de condições 

adequadas de trabalho como tempo para estudo e preparação das aulas, com piso salarial 

digno e carreira; 5) desenvolvimento de sistemas de informação e de avaliação em todos os 

níveis e modalidades de ensino, envolvendo a coleta e difusão dos dados, “como instrumentos 

indispensáveis para a gestão do sistema educacional e melhoria do ensino” (BRASIL, 2001, p. 

36). 

Um dos grandes problemas a serem enfrentados no país, como destacado no 

documento, é a distorção entre idade e série, evidenciada pelo grande número de matrículas 

de pessoas com idade acima da prevista para a série, o que expressa um amplo processo de 

exclusão escolar e negação do direito elementar de cidadania. Além de indicar atraso no 

percurso escolar, a distorção idade série, somada à reprovação, simboliza prejuízo com a 

evasão e custo com o aluno, por mantê-lo por um período mais longo do que o normal na 

escola. Para corrigir essa distorção, abre a perspectiva de ampliar o ensino obrigatório para 
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nove séries, com início aos seis anos (idade padrão na grande maioria dos sistemas em outros 

países). 

O documento afirma ainda que o prejuízo da evasão e do abandono da escola está 

associado às altas taxas de analfabetismo e a “bolsões de pobreza existentes nas periferias 

urbanas e rurais” (BRASIL, 2001, p. 63), caracterizados por condições de exclusão e 

marginalidade social. Ao considerar tais condições reconhece que, para além da abertura de 

vagas, deve assegurar a criação de programas de assistência às famílias que dependem, por 

exemplo, do trabalho infantil para sobreviver. Sem essa assistência, as crianças de população 

muito pobre não frequentam ou não permanecem na escola.  

 
É fundamental fortalecer a educação como um dos alicerces da rede de proteção 

social. A educação deve ser considerada uma prioridade estratégica para um projeto 

nacional de desenvolvimento que favoreça a superação das desigualdades na 

distribuição de renda e a erradicação da pobreza. (BRASIL, 2001, p. 176). 

 

Trata-se, na visão do plano, de um programa social de amplo alcance com critérios 

educacionais, devendo ser viabilizado com alocação de recursos de outras fontes, que não 

necessariamente os destinados à educação, e também com a articulação com outros 

Ministérios (do Trabalho, da Saúde, da Cultura, do Esporte etc.).  

O mais recente Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei 13.005, de 25 de 

junho de 2014, para o decênio de 2014 a 2024, apresenta dez diretrizes para a educação. São 

as seguintes: 

I − erradicação do analfabetismo; 

II − universalização do atendimento escolar; 
III − superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania 

e na erradicação de todas as formas de discriminação; 

IV − melhoria da qualidade da educação; 

V − formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e 

éticos em que se fundamenta a sociedade; 

VI − promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 

VII − promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país; 

VIII − estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do Produto Interno Bruto (PIB), que assegure atendimento às necessidades 

de expansão, com padrão de qualidade e equidade; 

IX − valorização dos (as) profissionais da educação; 

X − promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 
sustentabilidade socioambiental. (BRASIL, 2014, p. 32). 

 

Neste PNE, houve redução no número das metas (para vinte), e estas vieram 

acompanhadas, para seu cumprimento, de 254 estratégias. O objetivo é a garantia de 

coerência entre meios e fins, além de facilitar o engajamento e controle da sociedade civil 

sobre a execução do plano. Trata-se de uma referência técnica para a ação pública na 
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manutenção e desenvolvimento de cada nível e modalidade de ensino, devendo se dar em 

regime de colaboração e em ações articuladas entre os entes federativos (União, Estados e 

Municípios) (BRASIL, 2014). 

Em relação ao PNE anterior, que propunha gasto de 7% do PIB com a educação, o 

PNE deste decênio propõe que seja atingido até o final do prazo de vigência o percentual de 

10% do PIB. Para tanto, adotou o custo aluno-qualidade, fundamental para o cumprimento 

das metas estabelecidas:  

 
[...] trazem as perspectivas de avanço para a educação brasileira, nas dimensões da 
universalização e ampliação do acesso, qualidade e equidade em todos os níveis e 

etapas da educação básica, e à luz de diretrizes como a superação das desigualdades, 

valorização dos profissionais da educação e gestão democrática. (BRASIL, 2014, p. 

23).  

 

 Neste Plano, continuam sendo valorizados os sistemas de avaliação nacional, como 

fonte de informação e avaliação da qualidade da educação básica e também como orientação 

para elaboração de políticas públicas. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica –

SAEB –, coordenado pela União em colaboração com os estados, Distrito Federal e os 

municípios, cumpre atualmente esta função, o que está previsto no Artigo 11 do referido 

Plano. A avaliação inclui indicadores de rendimento escolar de desempenho dos alunos, 

apurados em exames nacionais de avaliação e indicadores de avaliação institucional, que 

envolve perfil do alunado e dos profissionais da educação, infraestrutura, recursos 

pedagógicos, processos de gestão, entre outros. Atualmente o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica – IDEB – é o principal meio de elaboração e divulgação desses índices.  

O Artigo 5º desse PNE estabelece as atribuições do Ministério da Educação (MEC), 

do Conselho Nacional de Educação (CNE), do Fórum Nacional de Educação, da Comissão de 

Educação da Câmara dos Deputados e da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do 

Senado Federal. São as seguintes as atribuições: acompanhamento da execução do PNE; 

cumprimento de suas metas por meio de monitoramento contínuo e avaliações periódicas; 

divulgação dos resultados dos monitoramentos e avaliações; análise de propostas de políticas 

para realização das estratégias e cumprimento das metas, entre outras. 

O parágrafo 2º do Artigo 8º estabelece a ampla participação dos representantes da 

educação e da sociedade civil no processo de elaboração dos planos de educação. O Artigo 9º 

pontua que os estados, o Distrito Federal e os municípios devem aprovar leis específicas aos 

sistemas de ensino para a gestão democrática da educação pública. 
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A universalização do atendimento escolar envolve: a educação infantil na pré-escola 

para as crianças de quatro a cinco anos de idade; a ampliação do atendimento em creches de 

crianças de até três anos em pelo menos 50% até o final do decênio; o ensino fundamental 

com duração de nove anos para toda população de seis a quatorze anos de idade, de modo que 

95% dos alunos concluam essa fase do ensino na idade adequada até o final do decênio; o 

ensino médio para a população de quinze a dezessete anos de idade, de modo que a taxa 

líquida de matrículas nessa fase de ensino alcance 85% até o final do decênio; e a 

universalização para a população de quatro a dezessete anos com deficiência, transtornos 

globais de desenvolvimento, entre outros. 

Em suas metas o documento prevê: a alfabetização de todas as crianças até o final do 

terceiro ano do ensino fundamental; a elevação da taxa de alfabetização da população acima 

de quinze anos para até 93,05%; a erradicação do analfabetismo absoluto e a redução do 

analfabetismo funcional em 50%; a oferta de educação em tempo integral em 50% das escolas 

públicas até o fim do decênio; a melhoria da qualidade da educação básica em todas as etapas 

e modalidades, com melhoria também do fluxo escolar e da aprendizagem, considerando-se as 

médias esperadas pelo IDEB.  

Além disso, consta ainda que: os professores da educação básica possuam formação 

específica de nível superior em curso de licenciatura na área de conhecimento e atuação; pelo 

menos 50% possuam nível de pós-graduação até o final do decênio, e que todos tenham 

formação continuada em sua área de atuação a partir das necessidades e demandas do ensino; 

planos de carreira do professor com implantação gradual do cumprimento da jornada de 

trabalho em um único estabelecimento escolar; efetivação da gestão democrática “associada a 

critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no 

âmbito das escolas públicas” (BRASIL, 2014, p. 83), entre outros. 

As recentes propostas da escola de tempo integral emergem, assim, em meio a todo 

esse movimento de reestruturação produtiva, acumulação flexível e neoliberalismo, 

suscitando mudanças substantivas às políticas educacionais. Por isso, é imprescindível pensar 

esta escola à luz de todo esse processo.  

 

2.2 A escola de tempo integral em debate 

 

Propostas de ampliação da jornada escolar são iniciativas de longa data no Brasil. Têm 

seu marco fundamental nas experiências de Anísio Teixeira, materializadas nos anos 1950, 
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com a criação do Centro Educacional Carneiro Ribeiro,
15

 que se tornou importante referência 

para os projetos que seriam desenvolvidos posteriormente. Influenciado pelos ideais 

escolanovistas, Teixeira apresentava uma escola na qual “o dia escolar é dividido em dois 

períodos, um de instrução em classe e outro de trabalho, educação física, atividades 

propriamente sociais, atividades artísticas” (apud COSTA; SOUZA; BARRA, 2011, p. 3).  

Assim, a organização desse modelo de escola dividia o dia em dois turnos, que se 

dariam em dois ambientes diferentes: em um deles seriam realizadas as atividades 

convencionais na escola-classe, cuja infraestrutura era semelhante aos prédios das escolas 

regulares (salas de aula com carteiras, quadro-negro, mesa do professor etc.); em outro, na 

escola-parque, haveria atividades diferenciadas e com infraestrutura projetada para o 

desenvolvimento de todo trabalho a ser realizado ali. Propunha que se levasse para a 

instituição um retrato da vida em sociedade, de modo que a criança pudesse praticar na escola 

“tudo o que na comunidade adulta de amanhã terá de ser: o operário, o artista, o esportista, o 

cidadão, enfim, útil, inteligente, responsável e feliz” (TEIXEIRA, 1994 apud COSTA; 

SOUZA; BARRA 2011, p. 3). Teixeira (1994) ainda que: 

 
Desejamos que a escola eduque, forme hábitos, forme atitudes, cultive aspirações, 
prepare realmente a criança para sua civilização – esta civilização tão difícil por ser 

uma civilização técnica e industrial e ainda mais difícil e complexa por estar em 

mutação permanente. E, além disso, desejamos que a escola dê saúde e alimente a 

criança, visto não ser possível educá-la no grau de desnutrição e abandono em que 

vive. (Apud COSTA; SOUZA; BARRA 2011, p. 3).  
 

Nas escolas-parques, a instituição adotaria como objetivos fundamentais a integração 

entre os alunos da comunidade escolar, a profissionalização dos alunos das famílias de baixa 

renda, garantindo seus direitos e possibilitando o exercício da cidadania, especialmente como 

agentes do progresso econômico e social, o desenvolvimento da autonomia, iniciativa, 

responsabilidade, solidariedade, entre outros (SANTOS, 2009). 

Ao tratar da proposta de Teixeira, Santos (2009) ressalta ainda que, ao final da década 

de 1950 e início de 1960, esse modelo de escola que ensinava o aluno a trabalhar e conviver 

em grupo foi levado para as propostas do Sistema Integrado de Educação Pública de Brasília, 

com a pretensão de ser o modelo para todo o Brasil. Nesse movimento, alguns prédios foram 

construídos na cidade, para desenvolver a proposta, mas o projeto não teve continuidade nos 

governos que sucederam.   

                                                             
15 Para conhecer melhor a proposta dos Centros Educacionais Carneiro Ribeiro, ver Teixeira (1994). 
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Depois das experiências, em 1950, dos Centros Educacionais Carneiro Ribeiro com a 

escola-parque e a escola-classe em Salvador na Bahia, e das tentativas sem sucesso em 

Brasília, em um novo contexto político pós-regime militar, em 1985, no Rio de Janeiro, no 

governo de Leonel Brizola, os Centros Integrados de Educação Pública – CIEPs – ganham 

força com seu defensor Darcy Ribeiro. Os CIEPs apresentavam grande influência dos ideais 

de Anísio Teixeira, diferenciando-se um pouco no foco à profissionalização, que não era tão 

acentuado como nos Centros Educacionais Carneiro Ribeiro.  

Os principais desafios enfrentados pelos CIEPs foram o alto custo para a construção 

da infraestrutura adequada para as atividades, também o alto custo de manutenção do pessoal 

necessário para seu funcionamento e o fato de a escola integral existir paralelamente à parcial, 

não havendo vagas para todos que desejassem a escola integral (PARO, 1988; SANTOS, 

2009).  

Em seguida, entre 1986 e 1993, em São Paulo, desenvolveram-se as experiências dos 

Programas de Formação Integral da Criança – PROFICs –, preconizando a extensão das 

atividades para fora do espaço escolar. Para tanto, contava-se com o envolvimento de diversos 

órgãos das prefeituras municipais e dos setores privados, para o desenvolvimento de 

atividades complementares (PARO, 1988; SANTOS, 2009). 

Ainda na década de 1990, foram criados no Brasil, sob o governo do presidente 

Fernando Collor de Mello, os Centros Integrados de Apoio à Criança – CIACs. Foram 

constituídos como “parte de uma política social voltada para ações integradas de educação, 

saúde, assistência e promoção social para crianças e adolescentes, denominada Programa 

Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (PRONAICA)” (SANTOS, 2009, p. 

20). Esses centros ofereciam atendimento da pré-escola ao ensino de primeiro grau e eram 

caracterizados pelo trabalho com a saúde e cuidados básicos, convivência comunitária e 

desportiva, gestão descentralizada, proteção à criança e à família, entre outros, oferecidos em 

um mesmo local.  

No governo subsequente, do presidente Itamar Franco, os CIACs passaram a ser 

chamados de Centros de Atenção Integral à Criança – CAICs. Até 1995 funcionaram 145 

CAICs. Estes, no governo de Fernando Henrique Cardoso, foram repassados, em sua maior 

parte, para os governos estaduais e municipais. Com as mudanças de governo, o projeto 

acabou sendo descaracterizado, passando a funcionar, salvo algumas exceções, como escolas 

regulares de tempo parcial. 

Na esteira dessas iniciativas de ampliação do tempo escolar, especialmente a partir da 

promulgação do marco legal da LDB 9394/1996, que se desenvolveu em um contexto 
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político, econômico, social e cultural diferente do de trinta há quarenta anos, as experiências 

de escola em tempo integral foram se expandindo por todo o território nacional.  

A proposta de extensão da jornada diária na escola passou a fazer parte não só de 

programas de governo. Foi corporificada em documentos de caráter legal, como a LDB 

9394/1996, citada anteriormente, o Plano Nacional de Educação de 2001-2010 e o de 2014-

2024, e passou a receber apoio financeiro do FUNDEB, conforme destacado anteriormente, 

tendo um coeficiente de recursos maior, como incentivo para as escolas que atendam aos 

alunos em regime de sete horas ou mais.  

Sobre o Plano Nacional de Educação de 2001-2010, vale destacar que, em suas 

diretrizes, o documento aponta a ampliação da jornada escolar como uma modalidade 

inovadora de universalizar o ensino e minimizar a repetência. Com o oferecimento de 

atendimento pedagógico, somado a responsabilidades sociais que vão além do ensinar, afirma 

que a escola pode garantir, especialmente para as crianças mais pobres, um melhor 

desempenho educacional. Essas responsabilidades sociais envolveriam “renda mínima 

associada à educação, alimentação escolar, livro didático e transporte escolar” (BRASIL, 

2001, p. 65). Ainda destaca: 

 
O atendimento em tempo integral, oportunizando orientação no cumprimento dos 

deveres escolares, prática de esportes, desenvolvimento de atividades artísticas, é um 

avanço significativo para diminuir as desigualdades sociais e ampliar 
democraticamente as oportunidades de aprendizagem. (BRASIL, 2001, p. 65). 

 

É nítida a responsabilização da escola por demandas sociais que extrapolam sua 

função de ensinar. Trata-se de responsabilidade que permite uma interface entre a proposta do 

plano de nível nacional para a educação e os planos e tendências de nível internacional, com 

ênfase na minimização da ação do Estado sobre as esferas sociais, ao transferir incumbências 

para outras instituições. Revela-se, também, o reconhecimento da distinção dos grupos sociais 

cujas necessidades distintas precisam ser atendidas, conforme destacado na Declaração 

Mundial de Educação para Todos realizada na Conferência de Jontien, ao tratar do 

atendimento das necessidades básicas dos educandos, citada anteriormente. Nesse caso, 

grupos sociais mais pobres são caracterizados por carências materiais, nutricionais, de 

alimentação, saúde, condições de mobilidade de acesso etc., e essas carências não poderiam 

deixar de ser supridas, para que um processo educacional mais democrático seja realizado. 

Para alguns autores, apesar de frisar a garantia de maior igualdade de oportunidades 

com a oferta de mais tempo e mais oportunidades de educação, a proposta da escola de tempo 

integral poderia acabar, contraditoriamente, reforçando a desigualdade. Isso ocorreria em 
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virtude da supervalorização do seu papel assistencialista, conforme destacado acima, 

destinando-se a um público específico, caracterizado por suas carências (alimentação, saúde, 

proteção social etc.), e tendo como fundamento o atendimento das necessidades desse público.  

A escola de tempo integral não é pensada para todos, mas para uma classe social em 

particular, a classe trabalhadora de baixa renda, visando sua inclusão. Assim, ela evidencia a 

distinção social de classe (SILVA, 2011) e pode gerar a estigmatização da escola (SANTOS, 

2009), ou seja, a escola dos pobres,
16

 por oferecer ensino, mas fundamentalmente atender suas 

carências de alimentação, saúde, proteção ao risco social, entre outros. 

Essa questão é evidenciada por Santos (2009), quando mostra na literatura que as 

propostas de escola em tempo integral na rede pública de educação são dirigidas ao 

atendimento de crianças de baixa renda. Nesse contexto, a autora apresenta uma pesquisa 

realizada por Stock (2004 apud SANTOS, 2009, p. 98), que apontou o preconceito como a 

principal barreira enfrentada pelo CIEP da cidade de Americana, SP, pelo fato de ter ficado 

conhecido como “escola de marginais”, “exatamente por ser um tipo de escola voltado para os 

pobres, pardos e sujos”. Nesse sentido, a autora chama a atenção para o fato de que “o 

discurso que exalta a educação das camadas populares, muitas vezes, reproduz o estigma 

contra o pobre e reforça sua marginalização” (STOCK, 2004 apud SANTOS, 2009, p. 98). 

Isso, por certo, coloca em dúvida sua real possibilidade de combater e superar as 

desigualdades. 

Dando continuidade à questão da expansão da proposta da escola de tempo integral no 

Brasil, é importante citar a meta 6, do novo PNE 2014-2024, que propõe, até o fim do 

decênio, a extensão da jornada de tempo integral para 50% das escolas públicas. Para tanto, 

são fixadas nove estratégias, a fim de viabilizar seu cumprimento e efetivação, das quais se 

destacam as seguintes: a permanência dos alunos na escola, ou sob sua responsabilidade, 

durante sete horas ou mais, envolvidos em atividades de acompanhamento pedagógico, 

multidisciplinar, cultural e esportiva, com ampliação progressiva da jornada do professor em 
                                                             
16 A esse respeito, as reflexões realizadas por Libâneo (2012) sobre o dualismo da escola brasileira, uma 

assentada no conhecimento para os ricos, e outra assentada no acolhimento social para os pobres, são bastante 

elucidativas desse processo que diz respeito à construção de uma escola diferente para classes sociais diferentes. 

Em seus estudos e pesquisas, o autor mostra como as políticas públicas para a educação (internacionais e 

nacionais) têm concebido a escola básica gratuita para todos e como tem sido repercutido no contexto brasileiro. 

Acerca desse processo, o autor conclui que a educação brasileira parece encontrar-se frente a duas curvaturas da 

vara “num extremo, temos a escola assentada no conhecimento, na aprendizagem, e nas tecnologias, voltadas aos 

filhos dos ricos, e, em outro, a escola do acolhimento social, da integração social, voltada aos pobres e dedicada, 

primordialmente, a missões sociais de assistência e apoio às crianças” (LIBÂNEO, 2012, p. 16). 
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uma única escola; a instituição, em regime de colaboração entre União, Estados e Municípios, 

de um programa de construção de escolas com padrão arquitetônico e mobiliário adequado, 

para atendimento em tempo integral, priorizando as comunidades mais pobres; a 

institucionalização e manutenção do programa nacional de ampliação e reestruturação das 

escolas públicas, com instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, bibliotecas, 

auditórios, cozinhas, refeitórios etc.; a promoção da articulação com diferentes espaços 

educativos, culturais e esportivos (centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, 

teatro, cinema), entre outros.  

É possível ver que as estratégias dão ênfase à melhoria das condições de estrutura 

física e material para o desenvolvimento das atividades em tempo integral, atividades 

pedagógicas de caráter multidisciplinar, cultural e esportivo, visando à articulação com 

diferentes espaços educativos. Isso, no entanto, não deixa de remeter ao incentivo de parcerias 

a serem estabelecidas entre a escola e outros organismos externos a ela, chamando para a 

participação e responsabilidade de todos pela educação, e ao reconhecimento de que a 

educação, ao longo da vida, se dá por diferentes meios e locais, podendo ser oferecidas 

múltiplas aprendizagens, não restritas à escola, conforme destaca o documento que trata da 

Educação para o Século XXI.  

Mais contundente ainda sobre essas questões de participação e responsabilidade de 

todos pela educação é o programa federal interministerial Mais Educação, citado 

anteriormente. Ao tratar do programa, Silva e Silva (2012) ressaltam que a proposta de 

educação em tempo integral é colocada como opção estratégica para melhorar os resultados 

de aprendizagens dos alunos das redes públicas de educação, ao disponibilizar mais tempo e 

mais oportunidades de educação, ao mesmo tempo em que viabiliza um projeto educativo 

mais democrático, ao convidar a comunidade extraescolar para participar das atividades 

educativas e possibilitar uma formação mais abrangente do aluno, que leve em consideração 

não só a dimensão do intelecto, mas a afetiva e do corpo físico do homem.  

O programa evidencia o oferecimento de mais educação com atividades formativas 

diversas, a serem desenvolvidas em espaços formativos diversos. Trata-se de atividades não 

só de cunho intelectual, mas social também, incluindo o campo da educação, da arte, da 

cultura, do esporte, do lazer, da saúde, da cidadania, que envolve direitos humanos, 

consciência ambiental com sustentabilidade, novas tecnologias e comunicação, segurança 

alimentar e nutricional, entre tantas outras que podem ser realizadas em “escolas e outros 

espaços socioculturais”. Além dessa ampla possibilidade de formação, o programa prevê 
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também o “cultivo de relações entre professores, alunos e suas comunidades” e a garantia de 

proteção e assistência social (BRASIL, 2007a). 

Para Silva e Silva (2012), essa possibilidade ampla de formação, associada à garantia 

de proteção e assistência social, e também de cultivo às relações entre professores, alunos e 

comunidade, pode estar fortemente ligada ao atendimento das novas demandas da sociedade 

flexível neoliberal e sua lógica de organização. Envolve a redução de gastos públicos com 

educação, a parceria público-privado para resolver os problemas da educação, formação 

polivalente e capacidade de atualização e readaptação às contínuas transformações do mundo 

do trabalho, visando ao desenvolvimento social e econômico do país. 

Importante salientar ainda que, três anos após a implementação do programa Mais 

Educação, suas finalidades e objetivos foram estabelecidos pelo Decreto nº 7.083, de 27 de 

janeiro de 2010, Art. 3º: 

 
I - formular política nacional de educação básica em tempo integral; 

II - promover diálogo entre os conteúdos escolares e os saberes locais; 

III - favorecer a convivência entre professores, alunos e suas comunidades; 

IV - disseminar as experiências das escolas que desenvolvem atividades de educação 
integral; e 

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

educação ambiental, divulgação científica, enfrentamento da violência contra crianças e 

adolescentes, integração entre escola e comunidade, para o desenvolvimento do projeto 

político-pedagógico de educação integral. (BRASIL, 2010). 

 

Sua principal finalidade é contribuir para a melhoria da aprendizagem, mediante a 

oferta de educação básica em tempo integral. Para as atividades ampliadas, a serem 

desenvolvidas articuladamente com as disciplinas do currículo de base comum, são previstas, 

de acordo com o § 2º, do Art. 1º:  

 
[...] acompanhamento pedagógico, experimentação e investigação científica, cultura e 

artes, esporte e lazer, cultura digital, educação econômica, comunicação e uso de 

mídias, meio ambiente, direitos humanos, práticas de prevenção aos agravos à saúde, 

promoção da saúde e da alimentação saudável entre outras atividades. 

 

 Essas atividades podem ser oferecidas dentro do espaço escolar ou fora, sob a 

orientação pedagógica da escola. Incluem uso de equipamentos públicos (centros 

comunitários, praças, parques, bibliotecas públicas, museus, cinemas etc.), considerados como 

territórios educativos, e parcerias com órgãos públicos das áreas de esporte, cultura, ciência e 

tecnologia, meio ambiente e de juventude e outras instituições locais.   

O Decreto nº 7.083 prevê ainda a integração de políticas educacionais e sociais e a 

consideração de experiências históricas de escolas de tempo integral, como inspiração para as 
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recentes propostas. Os critérios de priorização do atendimento do Programa Mais Educação 

devem levar em consideração a realidade da escola, o desempenho no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB – e as situações de vulnerabilidade social dos 

estudantes.
17

  

Não é difícil perceber a sintonia desses objetivos e finalidades com os ajustes 

propostos pela literatura internacional. Eles supõem um alargamento das atividades e funções 

da escola, trazendo para dentro dela diversas responsabilidades sociais e ao mesmo tempo 

convidando toda a sociedade para junto dela tratar das questões de interesse social, como a 

educação, atribuindo uma grande ênfase na aproximação da escola com seu entorno. 

É importante destacar que, no mesmo ano em que foi instaurado o Programa Mais 

Educação, 2007, houve o lançamento do Programa de Metas Compromisso Todos pela 

Educação, com o Decreto nº 6.094/2007, o qual “convoca „Todos‟ a contribuírem para 

melhoria da educação: o Estado, a comunidade, os entes federados, organizações da sociedade 

civil, a iniciativa privada, etc.” (SILVA; SILVA, 2012, p. 29). Por meio desse decreto, fica 

evidente a concretude do compromisso assumido pelo Brasil na Conferência Mundial Todos 

pela Educação realizada em Jontien (Tailândia) na década de 1990, citada anteriormente, pois 

que inclui a incorporação dos princípios, objetivos e metas estabelecidos em tal conferência. 

Esse programa apresenta como algumas de suas metas: combater a reprovação com 

progressão parcial, oferecendo aulas de reforço e recuperação no contraturno; ampliar a 

permanência do educando sob a responsabilidade da escola; integrar os programas da área da 

educação com o de outras áreas como saúde, esporte, assistência social, cultura; abrir o espaço 

da escola para a comunidade e recuperar espaços públicos que possam ser usados pela escola; 

formar parcerias externas à comunidade escolar (SILVA; SILVA, 2012). 

 Para Silva (2011), esses programas e ordenamentos jurídicos que discorrem sobre a 

ampliação do tempo escolar conseguem amparo no Art. 205 da Constituição (1988), que diz: 

“ampliar o atendimento educacional para garantir a qualidade do ensino e a eficiência das 

escolas públicas, assegurando o acesso e a permanência com qualidade”. Além disso, afirma 

que “será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

                                                             
17

 Para aprofundar os estudos e informações acerca do Programa Mais Educação é importante citar, ainda, 

referências feitas a outros documentos elaborados pelo Ministério da Educação – MEC. Em 2009, por meio da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) e da Secretaria de Educação Básica 

(SEB) do MEC, foi publicada a Série Mais Educação – “Educação Integral: texto referência para o debate 

nacional”, do qual integram três cadernos: 1) Gestão Intersetorial no Território; 2) Educação Integral; 3) Rede de 

Saberes Mais Educação (BRASIL 2009b). Na esteira dessas referências, em 2013 foi publicado o Manual 

Operacional de Educação Integral (BRASIL, 2013). 
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desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho” (BRASIL, 1988 apud SILVA, 2011, p. 31). 

Logo se vê que os estudos sobre os recentes programas educacionais e os 

ordenamentos jurídicos que apresentam diretrizes para a educação e a ampliação do tempo 

escolar sugerem a construção de um novo modelo de educação. Trata-se de modelo que deve 

extrapolar os muros da escola, buscando articular saberes escolares com saberes da 

comunidade local. Sendo assim, rompe com a dicotomia entre saber científico e saber 

empírico cotidiano, colocando-os no mesmo nível de importância. Supõe também a lógica 

privada de atendimento dos interesses diversos dos integrantes da comunidade escolar, ao 

valorizar o saber local e a participação da comunidade. Propõe integração com diversos 

programas sociais de saúde, assistência social, esporte, cultura, entre outros, alargando a 

função e responsabilidade da educação escolar com a sociedade. Busca parcerias para o 

desenvolvimento de atividades educacionais e outros espaços que possam oferecer múltiplas 

oportunidades de aprendizagem, ao mesmo tempo em que abre o espaço da escola para 

receber e contar com a ajuda de agentes externos a ela na realização do seu trabalho.  

Tais estudos revelam, portanto, diversas tendências de flexibilização: do conhecimento 

e da formação dos sujeitos, com ênfase na polivalência/multidisciplinaridade; da gestão, que 

passa a ser descentralizada e todos são convocados a participar na melhoria da qualidade da 

educação; do papel do Estado, que transfere e compartilha responsabilidades com a sociedade; 

das atividades e responsabilidades da escola, que são ampliadas junto à comunidade, entre 

outros. 

Em decorrência das mudanças apregoadas pela proposta de educação em tempo 

integral e dos diversos desafios que lhes são inerentes, a especificidade do papel da escola, 

reconhecida historicamente como espaço de instrução de saberes sistematizados, é posta em 

debate. A esse respeito Paro (1988) traz importantes considerações, a partir de suas análises 

das experiências de ampliação da jornada escolar materializadas pelos CIEPs e PROFIC, 

cujos caminhos trilhados na década de 1980 podem ser enquadrados, com algumas variações, 

em um ou outro modelo das recentes experiências de educação em tempo integral, que estão 

em curso (CAVALIERE, 2009). 

Segundo Paro (1988, p. 194), a função de instrução de saberes sistematizados é 

inerente à própria natureza da escola. É o que justifica a sua existência, desde sua origem. Seu 

papel consistiria, desse modo, em “garantir que as amplas camadas da população tenham 

acesso ao acervo cultural produzido historicamente pela humanidade”.   
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Contudo, mesmo sendo espaço de instrução por excelência, é também espaço de 

socialização, visto que é dividido “com pessoas de idades, gostos, hábitos, características 

pessoais diversas das suas” (PARO, 1988, p. 195). A vivência coletiva permite a troca de 

conhecimentos e o desenvolvimento de aprendizagens que podem lhe propiciar uma visão de 

mundo, de sociedade e de homem. Porém, essa dimensão socializadora da escola tem tomado 

outras proporções, a partir do desenvolvimento e da experiência de uma proposta de escola 

em tempo integral. Nessa direção, Paro (1988, p. 198) ressalta: 

 
Às reivindicações e pressões populares por mais instrução, o Estado responde com 
propostas de escola de tempo integral, na qual o propósito principal não é a divulgação 

do saber sistematizado, mas a solução de problemas sociais localizados além dos limites 

da escola e que têm natureza não propriamente pedagógica. 

 

 A escola passa a assumir funções complementares às suas, como a guarda de crianças 

para que os pais possam trabalhar, a assistência alimentar, médica e até mesmo odontológica. 

Trata-se de problemas sociais que são de responsabilidade do Estado, e não da instituição 

escolar, visto que os sujeitos precisam do mínimo de condições para realizar aquilo que é a 

especificidade da escola, o ensino (PARO, 1988, p. 199). 

 
A ausência de soluções estruturais ou de políticas sociais consistentes sobrecarrega a 

escola com atividades que extrapolam sua função específica, pois a instituição se dá 

conta perfeitamente de que, se ela não o fizesse, “não haveria, nas condições concretas 

em que se acha grande parte da clientela do ensino público no País, a mínima 
possibilidade de desenvolver a função de ensinar na escola”. 

 

A esse respeito, a pesquisa realizada por Santos (2009), sobre as propostas de 

implantação do tempo integral nas escolas brasileiras em curso no ano de 2008, destaca que 

essa questão assistencialista aparece como prevenção ao risco social na maioria delas, umas 

com maior e outras com menor expressão. Por risco social entende-se o envolvimento de 

jovens com a violência, as drogas e situações de carência alimentar e nutricional, os quais 

podem se constituir em elementos impeditivos para o desenvolvimento dos processos de 

ensino e aprendizagem nas escolas e à própria permanência na escola. 

 
O tempo escolar é tratado nas propostas de escola integral como tempo para 
aprendizagem e também como tempo para resolução de problemas sociais, possível por 

meio do acesso às novas atividades oferecidas pela escola, e, concomitantemente, pela 

função escolar de “ocupar” por mais tempo os alunos, livrando-os dos perigos das ruas. 

(SANTOS, 2009, p. 33). 

 

É interessante perceber nesse movimento a contraditória relação entre as afirmações 

que defendem o projeto de ampliação do tempo escolar, propondo ao mesmo tempo tirar as 

crianças e jovens da rua, para evitar sua marginalização ou risco social a que estão sujeitas, e 
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estender o espaço da escola para além dos muros da instituição, no sentido da articulação de 

suas atividades com as da comunidade, promovendo parcerias com diversos setores sociais 

externos à escola, o que de certa forma significa ir para as ruas. Ou seja, a mesma rua que 

oferece riscos, nessa perspectiva, converte-se na “rua como espaço de socialização, espaço 

educativo, espaço público” (MAURICIO, 2013, p. 26). 

Santos (2009, p. 100) destaca ainda que, “ao mesmo tempo em que de certa forma se 

desresponsabiliza pela educação, o Estado procura assumir com maior intensidade a função de 

garantir assistência social (segurança, saúde, alimentação etc.), delegando à escola pública 

esse encargo”. A esse respeito a autora argumenta:   

 
[...] historicamente a escola pública ainda não cumpriu amplamente seu papel 

no que concerne especificamente à universalização da educação. Por isso, 

pode-se questionar em que medida a inserção de um novo papel, ou de uma 

nova prioridade, relativa à assistência social, poderá se efetivar e, em que 

medida, poderá contribuir ou embaraçar a instituição escolar em sua função 

específica. Além do mais, a inoperância de outros órgãos públicos e 

segmentos sociais é que delega à escola essa nova função, como se 
isoladamente a instituição escolar pudesse solucionar o problema cujo cerne 

está no modo de produção e reprodução da sociedade capitalista. (SANTOS, 

2009, p. 100). 

 

 Essa perspectiva assistencialista ganha ênfase até mesmo nas falas dos alunos em sua 

compreensão da escola de tempo integral. Segundo Nunes (2011), em entrevista com os 

alunos de uma escola municipal do Guará, DF, muitos deles acham melhor ir para escola do 

que ficar em casa e ter que ir para a rua levantar algum dinheiro para ajudar a mãe. Outros 

acham melhor ir para escola do que ficar em casa apanhando dos pais. Outros ainda ressaltam 

que gostariam de fazer mais coisas na escola ou fora dela. Gostariam de sair mais. Se a escola 

não lhes propicia isso, não saem nunca, pois sua família não dispõe das condições para tanto. 

Dessa forma, passar o dia inteiro só lá dentro “é muito ruim” (NUNES, 2011, p. 60).  

A ideia que os alunos têm de ficar mais tempo na escola é de fazer mais coisas 

diferentes. Há alunos também que justificam sua ida à escola pela alimentação, dizendo que é 

a única coisa na escola de que gostam, que a comida é boa, ou pelo menos melhor do que a 

que têm em casa, quando têm. É melhor ir para escola e comer lá do que ter de se virar na rua. 

Assim, a comida se torna não só um estímulo para o aluno ir à escola, mas o motivo principal 

(NUNES, 2011, p. 60). Nesse processo, a escola passa a atender até mesmo a pedidos dos 

pais, que solicitam a matrícula do filho na escola em virtude da alimentação oferecida. 

 Para Paro (1988), essa função supletiva, caracterizada como a assistência social 

necessária ao próprio desenvolvimento do papel pedagógico na escola, atrela-se à defesa de 

uma educação “salvadora”, que propõe a erradicação da pobreza. Retiram-se das ruas as 
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crianças e jovens, para que dentro da escola recebam uma formação “humana”. Evitam-se, 

assim, os riscos de marginalização desses sujeitos e o perigo que podem oferecer ao convívio 

social “sadio”. Segundo analisa o autor, assim, a escola contribui para a obediência, 

passividade e reprodução da sociedade tal qual se apresenta. Isso porque, segundo Paro (1988, 

p. 208), “seu propósito, além de instruir, é o de desenvolver uma série de atitudes, concepções 

de mundo, formas de ação e de expressão julgadas convenientes para a população a ela 

submetida”. 

 Essa educação salvadora pode ser vista também na ênfase dada ao importante papel 

que cumpre no desenvolvimento social e econômico do país, ao adequar-se a ajustes e 

demandas da sociedade atual. Envolve os processos de reestruturação produtiva, evolução 

tecnológica e informacional, flexibilização da produção, da organização e divisão do trabalho, 

gestão da qualidade, formação e qualificação, que atendam a um novo perfil de trabalhador 

(versátil, multifuncional, inovador, bem informado), entre outros. Esses processos, conforme 

referido anteriormente, possibilitam a criação de condições para o desenvolvimento de um 

novo padrão de produção capitalista, caracterizado pela reestruturação produtiva, e de 

inserção em uma economia globalizada altamente competitiva. Seu papel salvador pode 

evidenciar claramente o tipo de sociedade almejada, que a escola deve ajudar a construir. 

Vale dizer que Paro não é contrário ao desenvolvimento de uma proposta de educação 

em tempo integral. Contudo, tece críticas ao que ela pode se converter, que é adequar os 

“desviantes” ao modelo de “boa sociedade”. Para ele, uma proposta de educação integral deve 

apresentar efetivo compromisso com a população a que se destina, respeitando e se 

solidarizando com os interesses desta. Sua afirmação como classe deve levar a “conhecer e 

compreender não só as concepções de mundo, os valores, as formas de ser que nelas estão 

presentes, mas também suas determinações históricas” (PARO, 1988, p. 213). 

Diante do debate, fica claro também, e é imprescindível reconhecer, que o direito à 

alimentação, à saúde, à proteção social e a outros que aparecem como finalidade da proposta 

de escola em tempo integral é condição fundamental para que o processo de escolarização 

possa ser realizado com sucesso. Afinal, a fome, as doenças e o envolvimento com a 

violência, as drogas e outras questões que oferecem risco social afastam os alunos da escola. 

Contudo, o que não se pode perder de vista é o cuidado para evitar que, ao se assumir essas 

responsabilidades que não são características da instituição escolar, elas possam se sobrepor, 

descaracterizando-a, de modo que a escola responsável pelo ensino dos conhecimentos 

construídos historicamente pela humanidade possa se converter em local de acesso a direitos 

como saúde, alimentação, proteção social, entre outros (PARO, 1988). 
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Das experiências que estão em curso, outros desafios são postos em debate pelas 

pesquisas em desenvolvimento sobre a escola de tempo integral. Em relação à organização 

dos turnos e às atividades desenvolvidas nestes, algumas pesquisas (SANTOS, 2009; 

NUNES, 2011; SILVA, 2011; MAURICIO, 2013) apontam como principal dificuldade e 

desafio a integração entre as atividades que ocorrem em um e outro turno e a articulação entre 

os profissionais no planejamento das atividades, visto que muitos dos professores da escola de 

tempo integral não trabalham em regime de dedicação exclusiva e atuam em outras 

instituições no turno oposto. 

Para que a escola de tempo integral possa redimensionar o seu tempo para além do 

aspecto quantitativo, Silva (2011) ressalta, com base em Gonçalves e Petris (2006), que é 

fundamental trabalhar o currículo elaborando uma proposta integrada, articulada a um projeto 

político-pedagógico mais amplo. Seria necessário, assim, pensar e construir essa proposta 

coletivamente. Para a autora, a unidade dos turnos é que pode trazer a possibilidade de o turno 

ampliado, com atividades mais lúdicas, oficinas contextualizadas e interdisciplinares, para 

complementar as atividades curriculares básicas no sentido de ampliar, fortalecer ou 

enriquecer os saberes. 

Nesse mesmo sentido, Nunes (2011), a partir de Gadotti (2009), reforça a importância 

da integralidade como princípio organizador do currículo, para que todos os conhecimentos e 

atividades a serem realizados na escola estejam integrados de forma interdisciplinar, 

transdisciplinar, transversal, intercultural. Integralidade não só para os alunos, mas também 

para os professores, no sentido de “ter direito ao horário integral numa só escola para lhe 

permitir tempo para preparar e planejar suas aulas, produzir material didático e possibilitar 

seu aperfeiçoamento profissional indispensável ao exercício da docência” (NUNES, 2011, p. 

72).  

Interessante destacar que interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, transversalidade 

e interculturalidade podem estar associadas a lógicas diferenciadas. Por isso, é de extrema 

importância que se tenha total clareza quanto ao sentido e perspectiva que elas podem ser 

trabalhadas e assumidas. 

 Na perspectiva da politecnia defendida pela escola unitária gramsciniana, citada 

anteriormente, por exemplo, a interdisciplinaridade exerce um papel fundamental, ao 

possibilitar uma formação integral, total, completa, omnilateral, que conceba a realidade na 

sua totalidade, como unidade do diverso, como síntese do diverso (FRIGOTTO, 2010). Por 

isso, os conhecimentos não podem ser trabalhados isoladamente, de maneira fragmentada, 
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sem considerar as mediações que os constituem, mas devem supor integração e 

entrecruzamento de conhecimentos. 

Na perspectiva polivalente (FRIGOTTO, 2010) da lógica flexível de acumulação, a 

interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, a transversalidade e a interculturalidade podem 

assumir um importante papel, tendo em vista que o trabalhador precisa dominar e adquirir 

uma visão de conjunto da produção em todo o seu processo. Deve, portanto, estar apto a 

executar, planejar, controlar, prever e resolver com máxima agilidade e eficiência, e em 

equipe, os problemas e imprevistos que vierem a surgir na produção. Esse perfil de 

trabalhador exige uma qualificação mais ampla, que lhe permita desenvolver essas múltiplas 

capacidades articuladamente, e é nesse sentido que a inter/transdisciplinaridade, a 

transversalidade e a interculturalidade podem atuar. 

Santos (2009), em sua pesquisa, destaca que, quando ocorre a fragmentação dos turnos 

da escola de tempo integral, em que a distinção entre as atividades do turno regular, 

abrangendo as do currículo básico, é bem demarcada em relação às atividades do turno 

integral (realizadas no contraturno), atendendo ao currículo diversificado, o que ocorre no 

turno regular em nada difere do que ocorre na escola de tempo parcial. Ressalta ainda que a 

diferenciação dessas atividades acarreta uma compreensão de que as atividades do turno 

integral não são essenciais como as que ocorrem no turno regular, que segue o que a escola 

sempre realizou, e assim os alunos dão maior importância a um tipo de conhecimento em 

detrimento do outro. A afirmação da autora levanta também um questionamento sobre se o 

efeito inverso poderia acontecer, ou seja, se as atividades do turno integral de caráter mais 

lúdico, compostas por oficinas, poderiam ser mais valorizadas pelos alunos do que as 

atividades regulares do currículo básico. Os dados da pesquisa realizada pelo presente 

trabalho permitirão, mais à frente, pensar melhor sobre essas indagações. 

Outro ponto recorrente em algumas pesquisas (SANTOS, 2009; NUNES, 2011; 

SILVA, 2011; SILVA; SILVA, 2012) diz respeito à formação/preparação dos professores 

para atuar na escola de jornada ampliada e ao conhecimento da comunidade escolar sobre as 

propostas de educação em tempo integral.  

Nunes (2011), em uma entrevista realizada com professores de uma escola municipal 

do Guará, DF, ressalta que a ausência de conhecimento da proposta por parte dos 

profissionais faz com que eles entendam o aumento do tempo apenas em sua dimensão 

quantitativa. Ou seja, trata-se de se reproduzir no tempo que se tem a mais aquilo que a escola 

já faz. Nesse caso, o trabalho pode tornar-se cansativo, tanto para o professor como para o 

aluno, dificultando, assim, o rendimento de um e de outro.  
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Essa mesma questão é abordada na fala dos professores de uma escola municipal de 

Goiânia (SANTOS, 2009), em que alegam não terem recebido nenhum preparo para atuarem 

na escola de tempo integral. Ou seja, não houve nenhuma discussão, não foi realizado nenhum 

curso de formação, leitura de trabalhos e textos. Nada foi feito para tanto. Pontuam, inclusive, 

a exclusão do dia reservado para planejamento semanal, com a chegada do tempo integral, 

inviabilizando especialmente a articulação entre as atividades que ocorrem no turno da manhã 

e da tarde e evidenciando a tensão entre ampliar a aprendizagem do aluno com o tempo 

ampliado ou ocupar o tempo ampliado. Em sua análise das propostas de escola em tempo 

integral em curso no Brasil, Santos (2009) conclui que a ampliação do tempo escolar tem sido 

predominante em seu aspecto quantitativo, de reproduzir, no tempo que se tem a mais, aquilo 

que a escola já faz.  

 
Assim, o novo modelo de escola, ou a inovação pretendida, se limita ao 
aumento da carga horária diária, influindo pouco nos aspectos realmente 

qualitativos do ensino, como currículo, relação professor-aluno, avaliação e 

processo de ensino-aprendizagem. A inovação que a escola integral produz, 

ou os “novos tempos” que apregoa, em verdade se constituem em repetição 

ou ampliação do que a escola de tempo parcial já oferecia. (SANTOS, 2009, 

p. 118). 

 

Reproduzir, no tempo que se tem a mais, o que a escola já faz restringiria sua inovação 

aos aspectos de assistência social, propiciados pela “guarda” de crianças em local seguro 

enquanto seus pais trabalham, pela proteção contra os riscos e perigos de drogas e violências 

diversas expostas nas ruas, oferecimento de alimentação, assistência nutricional, entre outros. 

Desse modo, ela deixaria a desejar, também, no que diz respeito ao atendimento da ampla 

inovação, pretendida pelas políticas para a educação no âmbito macro da reestruturação 

produtiva e acumulação flexível de formação polivalente, que modificam as estruturas de 

organização no mundo do trabalho e da produção, traduzindo-se apenas nas tendências de 

transferência de responsabilidades do Estado com a sociedade para a escola. 

Mediante esses desafios postos com a implementação da proposta de escola em tempo 

integral, há de se destacar também os desafios que dizem respeito ao imediatismo (SILVA, 

2011) e à improvisação (SANTOS, 2009). A falta de conhecimento da proposta, a não 

preparação para atuação na escola de jornada ampliada, a ausência de profissionais 

qualificados para desenvolver as atividades do currículo ampliado, as dificuldades de 

readequação dos espaços para atendimento em tempo integral (requer refeitório para almoço, 

dormitório para descanso no período intermediário, banheiros com chuveiro para banho etc.) e 

a ausência de planejamento coletivo de um projeto político-pedagógico, estão relacionados ao 
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caráter imediatista de implantação da proposta. As escolas se submetem apressadamente a um 

planejamento, organização e estruturação que acaba sendo insuficiente para elaborar uma 

proposta consistente e preparar a escola para desenvolvê-la.  

A imediaticidade realça a velocidade com que as mudanças chegam à escola, 

marcando, desde já, a urgente necessidade de os agentes envolvidos se adaptarem. Trata-se do 

mesmo processo a que são submetidos os trabalhadores envolvidos em um modo de produção 

flexibilizado, exigindo uma capacidade de adaptação constante às contínuas e rápidas 

mudanças que surgem. Vale dizer, mudanças essas derivadas do progresso técnico, do 

atendimento a diferentes interesses e demandas de produtos, da crescente necessidade de 

criatividade e inovação para competitividade no mercado globalizado, entre outros. Contudo, 

na escola, essas mudanças chegam sem a garantia do mínimo de condições para que essa 

adaptação ocorra.  

 Diante do imediatismo (SILVA, 2011) de implantação da proposta, a escola se depara 

com a improvisação (SANTOS, 2009): dos espaços para a refeição, muitas vezes realizados 

em sala de aula ou outros espaços inadequados por ausência de refeitório; dos espaços para 

descanso, em que a sala de aula mais uma vez é readaptada, com afastamento das carteiras e 

improviso de colchonetes para que os alunos possam deitar e descansar; dos espaços para 

realização das oficinas do currículo ampliado, que também ocorre em sala de aula, no pátio ou 

na quadra da escola; de profissionais que possam acompanhar os alunos no turno 

intermediário, na organização para o almoço, higienização bucal e do corpo, descanso etc. – 

nesse caso, muitas vezes diretores, secretários e coordenadores são desviados de sua função 

para cumprir esse papel; até mesmo de profissionais para realizar algumas atividades do turno 

ampliado, em que agentes educativos sem formação adequada são convidados a 

desenvolverem oficinas de leitura e escrita – como no caso da escola municipal de Goiânia 

pesquisada por Santos (2009) –, ou quando agentes da comunidade são chamados a 

desenvolver voluntariamente algum trabalho com alunos na escola, ou até mesmo quando 

universitários são contratados em troca de bolsas de estudo. Estes são apenas alguns dos 

aspectos que revelam o caráter improvisado da escola de tempo integral. 

Não obstante, além da imediaticidade que marca a velocidade com que chegam as 

mudanças no modo de produção flexível, também a improvisação é uma característica desta. 

Junto às rápidas mudanças que chegam à produção, é necessária a capacidade não só para 

inovar, criar, se adaptar, mas também para improvisar e resolver, de forma imediata, os 

problemas e demandas que emergem desse processo. 
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Um aspecto que chama a atenção diante dos desafios para enfrentar o imediatismo e a 

improvisação é a contradição posta no fato de que, ao se propor uma ampliação com ênfase na 

dimensão qualitativa, o que na prática poderia ensejar um tempo ampliado, possibilitando 

uma “folga” maior para as atividades pedagógicas e para o planejamento destas, ela acaba se 

convertendo em tempo ainda mais reduzido. Isso porque, ao se ampliar o tempo, a escola 

recebe uma gama de atividades a mais para realizar, e, nesse movimento, além de não 

conseguir melhorar o que ela sempre fez, as novas demandas que o tempo ampliado requer 

sufocam a escola com uma quantidade de atividades que ela acaba por não conseguir efetivar. 

A partir das pesquisas citadas anteriormente sobre a preparação, formação, capacitação e 

planejamento para atuação na escola de tempo integral (SANTOS, 2009; NUNES, 2011; 

SILVA, 2011), é possível afirmar que falta tempo para planejamento, falta tempo para 

pesquisa, falta tempo para preparação e formação dos profissionais, enfim, amplia-se o tempo, 

mas continua faltando tempo, e também espaço, para uma série de questões, especialmente as 

relacionadas ao bom desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 

Em relação ao tempo escolar, é interessante destacar ainda as propostas de organização 

escolar em ciclos, que, por meio da flexibilização dos tempos e espaços, foram 

implementados visando romper com os problemas advindos do sistema seriado de 

escolarização, tais como a exclusão proveniente da reprovação e dos altos índices de evasão e 

distorção idade série.  

 
Em linhas gerais podem ser caracterizadas pela adoção de uma nova organização 

temporal, não mais em séries anuais, mas em ciclos que podem ter uma duração 

variável, ou seja, ciclos curtos, cuja duração pode ser de dois ou três anos, ou ciclos 

longos, cuja duração varia de quatro anos ou mais. (MUNDIM, 2012, p. 138). 

 

Trata-se de um processo de flexibilização do tempo para aquisição dos conhecimentos 

que toma como princípio a consideração do tempo do aluno como um fator fundamental para 

o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. A idade dos alunos e as fases de 

desenvolvimento humano (infância, pré-adolescência e adolescência) passam a ser o critério 

de organização das turmas. Diferentemente do sistema seriado, na organização em ciclos não 

é preciso que o aluno tenha os conhecimentos necessários para frequentar a turma em que será 

matriculado. Para tanto, basta que tenha a mesma idade dos demais colegas, e os 

conhecimentos de que necessita serão adquiridos dentro de um ciclo de desenvolvimento que 

supõe um tempo maior para sua aquisição.  

Assim, a realidade e a vivência dos alunos devem ser a base para a seleção dos 

conteúdos e organização dos conhecimentos a serem trabalhados, evidenciando, por 
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conseguinte, a flexibilização do currículo. A avaliação deve pautar-se nos aspectos subjetivos 

no lugar dos quantitativos e substituir as notas e conceitos por instrumentos descritivos de 

avaliação da aprendizagem. Com a flexibilização do tempo para aquisição de conhecimentos, 

instaura-se a aprovação automática, dentro de um determinado ciclo de desenvolvimento, e 

como estratégias de atendimento do ensino-aprendizagem são adotadas recuperação paralela, 

turmas de progressão e aceleração, reagrupamento de alunos, turmas de apoio no contraturno, 

entre outros. A proposta da organização em ciclos envolve também a efetivação de uma 

gestão mais democrática com ênfase na realização de um trabalho coletivo (MUNDIM, 2012), 

mesmo processo evidenciado na organização da escola de tempo integral, e da educação 

escolar de modo geral, a partir das perspectivas da reestruturação produtiva e gestão da 

qualidade total. 

 Através desses processos, a organização da escola em ciclos busca proporcionar um 

desenvolvimento integral dos sujeitos, considerando as múltiplas dimensões do ser, 

especialmente a dimensão particular do tempo que cada um tem para aprender, oferecer uma 

educação com qualidade e garantir sua inclusão com acesso e permanência na escola.  

Desse modo, diante dessa configuração e especialmente ao colocar o tempo do aluno e 

suas necessidades individuais no centro do processo de ensino-aprendizagem, a socialização 

parece apresentar-se como princípio organizador da proposta de ciclos.  

Em seu artigo intitulado “Sobre tempos e espaços da escola: do princípio do 

conhecimento ao princípio da socialidade”, Miranda (2005, p. 641, grifo da autora) questiona 

“se a escola constituída sob o princípio do conhecimento estaria dando lugar ao princípio da 

socialidade” ao implantar propostas de ciclos escolares. Isso porque, segundo a autora, tais 

propostas dão forte centralidade: à socialização e convivência dos alunos da mesma idade; aos 

tempos de aprendizagem e desenvolvimento de cada sujeito em particular; à dimensão afetiva 

relacionada, por exemplo, à autoestima que a reprovação pode comprometer, bem como à 

discriminação e exclusão do processo de escolarização; e especialmente, por dar ênfase à 

formação de valores sociais e de cidadania. Nas palavras da autora, a reestruturação da 

organização e do papel da escola com a proposta de ciclos poderia trazer implicações de que a 

instituição 

 
[...] deixa de ser orientada por um critério, digamos iluminista, de que a emancipação 

dos indivíduos deva ocorrer mediante a aquisição de conhecimentos, saberes, técnicas 

e valores que lhes permitam viver em uma sociedade mediada por esses 

conhecimentos, saberes, técnicas e valores, passando a orientarem-se por uma noção 

de socialidade que prescinde da mediação do conhecimento como sua dimensão 
fundamental, sendo a socialidade per si o seu critério. O importante é que os alunos 

permaneçam na escola, disponham de tempo e de espaço para que possam desfrutar o 
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que ela possa lhes oferecer, inclusive a oportunidade de adquirir conhecimentos, mas 

não apenas isso ou não fundamentalmente isso: que eles possam viver ali e agora uma 

experiência de cidadania, de convivência, de formação de valores sociais. 

(MIRANDA, 2005, p. 643). 

 

Diante do exposto, a proposta de ciclos parece, a princípio, indicar muitas 

aproximações com a da escola de tempo integral. Dentre elas podem-se citar: a ampliação do 

tempo para aprendizagem; a ênfase na socialização e convivência dos alunos; a formação 

integral dos sujeitos com ênfase na formação de valores sociais e de cidadania; o ensino 

pautado na realidade e vivência dos alunos, supondo a consideração dos saberes da 

comunidade local a que estão inseridos; a flexibilização do currículo mediante novas formas 

de organização dos conhecimentos; a defesa da gestão democrática, do trabalho coletivo, da 

inclusão, da educação com qualidade; a garantia de condições de acesso e permanência na 

escola, entre outros. 

Nesse sentido, ainda que a escola de tempo integral e os ciclos traduzam duas 

propostas diferenciadas, a escola de tempo integral “pode significar, por um lado, a 

complementação do projeto de ciclos, que além de respeitar as temporalidades de cada aluno 

precisa oferecer tempo diário para sua aprendizagem” (SANTOS, 2009, p. 43).  

 
Nessa perspectiva, as propostas de escola em tempo integral podem traduzir a idéia de 

que, como os ciclos de formação não solucionaram os problemas, é preciso uma nova 

forma de compreensão do tempo escolar. Assim como a política de implantação dos 

ciclos prometia a estruturação de uma escola diferente, as propostas de horário 

integral aparecem como possibilidade de equalização das oportunidades educativas e 
como caminho para a concretização de uma nova escola. (SANTOS, 2009, p. 43). 

  

Na particularidade da realidade de Goiânia, a ser discutida na próxima seção, essas 

duas propostas se fundem tendo em vista que todas as escolas da Rede Municipal em que se 

implanta o tempo integral já funcionam sob o sistema de ciclos de formação e 

desenvolvimento humano. 

O projeto de oferecer mais tempo de estudo diário nas escolas aos filhos das classes 

trabalhadoras como possibilidade de equalização das oportunidades educativas é legítimo, 

tendo em vista que permite adiar a entrada precoce dos sujeitos no mercado de trabalho e 

investir na sua formação escolar, viabilizando maior acesso aos bens culturais da humanidade 

e viabilizando também a possibilidade de diminuir sua condição social desigual em relação às 

classes mais altas da sociedade. A proposta da escola de tempo integral potencializa essa 

possibilidade, mas está condicionada a diversas determinações da realidade. Por isso, não 
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pode ser compreendida fora dos contextos político, social, cultural e econômico que 

fundamentam esta realidade.  

No decorrer da discussão, foi possível perceber as diversas interfaces estabelecidas 

entre a reestruturação produtiva e o neoliberalismo com a educação, com destaque para a 

análise da proposta da escola de tempo integral, interfaces essas que põem em evidência o 

tipo de sociedade almejada e o que é necessário para que esta (sociedade capitalista 

economicamente desenvolvida e altamente competitiva) se concretize.  

Nesse movimento, convivem duas perspectivas distintas e inconciliáveis na 

fundamentação da escola em tempo integral. Uma se situa no campo da reprodução e 

desenvolvimento da sociedade capitalista atual, a qual a discussão realizada ao longo desta 

seção parece evidenciar. Outra se situa no campo da crítica a esse processo, voltada para a 

transformação e construção de uma sociedade menos desigual e orientada para os valores de 

formação humana. Solidária a este caminho, está, por exemplo, a defesa de uma escola 

unitária
18

 constituída por uma formação humana, politécnica ou omnilateral que citamos 

anteriormente, a qual apresenta efetivo compromisso com a emancipação do homem e a 

destituição de uma sociedade fundada em classes sociais desiguais. 

Trata-se de uma escola construída para todos, sem distinção de classe social, 

empenhada em oferecer uma formação que conceba os conhecimentos produzidos 

historicamente pela humanidade na sua totalidade, como unidade do diverso, considerando as 

diversas mediações que o constituem e a realidade concreta em que se desenvolvem. 

Conhecimentos esses que visam a seu entrecruzamento e a sua interdisciplinaridade, 

permitindo, aos sujeitos em formação, a análise, interpretação e reflexão das infindáveis 

questões e problemas da realidade. É com este sentido que a educação integral de uma escola 

em tempo integral, que se pretenda crítica, mais justa e igualitária, deve fundamentar-se. 

 Outras reflexões se fazem possíveis e necessárias para pensar que tipo de proposta a 

escola de tempo integral pode ser construída e fundamentada. Dentre elas, podemos destacar 

as reflexões realizadas sobre a necessidade de resgatar o sentido fundante da escola, sentido 

este que deveria ser considerado na elaboração de qualquer proposta de educação escolar. A 

esse respeito, é interessante apontar as questões postas por Coelho (2012) em uma importante 

obra intitulada Escritos sobre o sentido da escola, na qual chama a atenção para a importância 

de questionar, refletir e recuperar o papel original da escola: 

   

                                                             
18 Sobre a escola unitária gramsciniana, ver Gramsci (1982).  
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Em seu sentido original e em seu trabalho fundante e primeiro, a escola supõe 

necessariamente o que está significado no termo grego skholé: tempo livre, trégua no 

trabalho, lugar ou resultado de estudo, algo que se faz aos poucos, com certa lentidão, 

sem a pressa do mundo dos negócios, do dinheiro e do poder. Reconhece e confirma, a 

distância, a diferença fundamental que a separa da empresa, entre o tempo lento e livre 

dedicado ao estudo, ao aprendizado e ao cultivo do trabalho intelectual, de um lado e, 

de outro, o tempo rápido e o trabalho interessado dos negócios, da fábrica e da 

produção. 

 

Como se pode ver, a escola em seu sentido fundante, tem um tempo próprio que lhe é 

constitutivo e, portanto, não deve estar refém ao mundo dos negócios, da empresa, do 

dinheiro e do poder. Trata-se do tempo lento e livre dedicado aos estudos, ao trabalho 

intelectual, ao cultivo do pensamento, da reflexão e da crítica, não o tempo que se ajusta e se 

dedica a atender às necessidades postas fora da instituição escolar e alheia à sua 

especificidade. 

Como instituição sociocultural de educação, a escola em seu sentido primeiro deve ser 

encarregada de iniciar os homens na cultura, no estudo, na leitura, na escrita, nas letras, nas 

artes, na ciência, na filosofia, no exercício intelectual da interrogação, da dúvida, da reflexão, 

da crítica, da apreensão e criação da realidade, da existência humana. Sua dimensão 

sociocultural não pode ser confundida com a submissão e reprodução da ordem social vigente, 

mas antes pensá-la, questioná-la, apreendê-la e recriá-la se preciso for. Trata-se de uma 

instituição que deve estar preocupada com a educação do homem para a vida pública, em 

comum, com a “autoconstituição do homem no vigor do seu ser”, de ser humano que constitui 

sua morada na terra uns com os outros e que pode pensar uns com os outros a construção de 

uma sociedade excelente para todos (COELHO, 2012).  

 

À medida que saber pensar as idéias e a realidade é fundamental para a constituição e 

a afirmação da existência humana, em especial da vida coletiva, cabe à escola ensinar 

as crianças, jovens e adultos a pensarem e a criarem uma sociedade diferente, fundada 

na permanente busca da igualdade, autonomia, liberdade e justiça. Como instituição 

de ensino e formação, ela exige, dos envolvidos no ensino e na aprendizagem, dos 

professores e estudantes, o cultivo da interrogação, do saber e da crítica. (COELHO, 
2012, p. 66). 

 

Essa concepção de escola trazida por Coelho (2012) em seu sentido universal contém 

uma reflexão interessante e instigante ao supor um ideal a ser buscado que tenciona a 

realidade presente e contribui para repensar a escola. 

Pensar sobre o sentido primeiro e fundante da escola na originalidade do seu termo 

skholé como ideal a ser buscado, bem como refletir sobre a concretização de uma escola 

unitária se constituem em caminhos alternativos para construir e realizar uma proposta de 

escola em tempo integral. 
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 A discussão a seguir, à luz das reflexões tecidas nesta seção, dedicar-se-á a apresentar 

e discutir sobre a proposta da escola de tempo integral da Rede Municipal de Educação de 

Goiânia, mais especificamente de quatro instituições, que se constituem objetos de estudo da 

presente investigação. Tais instituições serão caracterizadas a partir de três categorias de 

análise elucidativas desta pesquisa: tempo, espaço e processos pedagógicos. 
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AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM 

GOIÂNIA  

 

 

Com a finalidade de discutir sobre as escolas de tempo integral no município de 

Goiânia, apresentam-se nesta seção a proposta educacional geral da Rede Municipal de 

Educação – RME –, sua configuração, organização, princípios, projeto educacional e mais 

especificamente, o programa de atendimento em tempo integral da Secretaria Municipal de 

Educação – SME. Foram utilizados, como fonte de pesquisa, o documento das Diretrizes 

Curriculares para a Educação Fundamental da Infância e da Adolescência da RME 

(GOIÂNIA, 2009) e o estudo de Silva
19

 e Paiva
20

 (2013) sobre o atendimento em tempo 

integral nas escolas da RME. A seção apresenta, ainda, a caracterização das escolas de tempo 

integral que constituem o objeto de estudo desta pesquisa, feita com base na análise dos 

Projetos Político-Pedagógicos de cada instituição e de observações in loco.  

A Rede Municipal de Goiânia contava em 2014 com 154 escolas. Na época, 23 se 

configuravam na modalidade de tempo integral. As escolas distribuídas no município são 

divididas por região e classificadas em cinco Unidades Regionais de Educação – URE. Essas 

UREs são responsáveis pelo acompanhamento e apoio pedagógico de cada instituição a que 

pertence a Unidade. São as seguintes: URE Central, URE Brasil de Ramos Caiado, URE 

Jarbas Jayme, URE Maria Thomé Neto, URE Maria Helena Batista Bretas. 

De acordo com a Proposta Político-Pedagógica para a Educação Fundamental da 

Infância e Adolescência da RME (2004 apud GOIÂNIA, 2009, p. 17), o currículo deve ser 

concebido de modo “aberto, flexível, numa perspectiva crítica, considerando que o coletivo de 

profissionais, em cada escola, deve responsabilizar-se pela construção do currículo nos 

diferentes contextos socioeducacionais”. Com base nessa concepção de currículo, foram 

elaboradas as diretrizes curriculares para o ensino fundamental. Estas têm a flexibilização 

                                                             
19 Chefe da Divisão de Educação Fundamental da Infância e Adolescência – DEFIA – da Secretaria Municipal 

de Educação de Goiânia e coordenadora do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa no município. 

20 Integrante e Pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Educação, Ensino, Espaço e Tempo da Faculdade 

de Educação da UFG 
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como princípio organizador, orientando-se para a formação integral dos educandos e 

assumindo “como eixo estruturante a teoria histórico-cultural”.  

As Diretrizes Curriculares para a Educação Fundamental da Infância e da 

Adolescência da RME amparam-se na Proposta Político-Pedagógica para a Educação 

Fundamental da Infância e Adolescência de Goiânia, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB – Lei 9.394/1996), nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental (CNE/CEB n. 2/1998), nas leis referentes à Política Nacional de 

Educação Ambiental (Lei n. 9.795/1999) e à História da Cultura Africana e Afro-Brasileira 

(Lei n. 10.639/2003), no Plano Nacional de Educação (PNE – Lei 10.172/2001) e também no 

Plano Municipal de Educação (Lei 8.262/2004).  

O documento intitulado Diretrizes Curriculares para a Educação Fundamental da 

Infância e da Adolescência da RME é resultado de reflexões coletivas de professores da RME, 

participantes dos Grupos de Trabalho e Estudo (GTE), Comissão de Currículo formada por 

representantes das Unidades Regionais (URE), participação da Divisão da Educação 

Fundamental da Infância e Adolescência (DEFIA) e Centro de Formação de Profissionais da 

Educação (CEFPE). É fruto de encontros, fóruns, seminários, troca de experiências realizadas 

desde 1998 (Resolução CME n. 266/1998), com a implantação dos Ciclos de Formação e 

Desenvolvimento Humano na RME. 

As diretrizes fundamentam sua concepção de educação na definição da Constituição 

de 1988 (artigo 205), como direito de todos e dever do Estado e da família. Devem promover 

o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação 

para o trabalho. Dão ênfase ao que estabelece a LDB 9.394/1996 acerca da igualdade de 

condições de acesso e permanência na escola, liberdade para aprender e ensinar, ensino 

público gratuito e de qualidade (GOIÂNIA, 2009).  

Concebem a avaliação como um mecanismo de análise do desenvolvimento dos 

alunos, permitindo repensar as ações pedagógicas e propor intervenções no processo 

educacional. Para tanto, contam com instrumentos mais qualitativos de avaliação, como fichas 

descritivas e relatórios, e também com instrumentos mais quantitativos, como quadros 

percentuais.  

Defendem uma educação inclusiva, que compreenda “a superação das representações 

negativas e, portanto, discriminatórias acerca das minorias políticas” (GOIÂNIA, 2009, p. 

23). Assim, as Diretrizes também concebem o espaço escolar como lócus “de 

desenvolvimento das relações sociais, das aprendizagens, da criatividade, da sensibilidade, da 
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socialização dos conhecimentos historicamente sistematizados” (GOIÂNIA, 2009, p. 18), da 

cidadania, da formação integral:  

 
[...] a escola é o lócus em que os educandos, concebidos como sujeitos de direitos, 

aprendem a conviver, debater, questionar, analisar o mundo vivido, estabelecer 

relações, sintetizar, articular o pensamento próprio. Como espaço institucional de 

formação sistemática das gerações, deve prepará-los para o enfrentamento dos muitos 

desafios do nosso tempo: questões éticas, culturais, sociais, étnico-raciais, ecológicas, 

econômicas, políticas, que permeiam umas às outras e que constituem o ambiente em 

que vivemos. (GOIÂNIA, 2009, p. 24). 

 

Nesse sentido, preveem o trabalho das diversas áreas de conhecimento na perspectiva 

interdisciplinar, visando possibilitar a compreensão da realidade com uma visão clara das 

articulações possíveis. Nesse processo deve-se garantir:  

 
I. o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II. a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 

artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III. o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a formação de 

atitudes e valores; 

IV. o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social.  (GOIÂNIA, 2009, p. 23). 

 

Para o trabalho com a leitura e escrita o documento aponta, como referências, 

Sacristán e Bakhtin, com a defesa do domínio da linguagem como principal instrumento de 

organização do conhecimento, pois é através da linguagem que o aluno consegue pensar e ver 

o mundo em que vive de diferentes formas e nele interagir, conquistando seu espaço. Defende 

o desenvolvimento do processo de alfabetização concomitantemente ao letramento, na 

perspectiva de que se deve alfabetizar letrando. Isso significa que os alunos devem aprender 

não só os códigos de leitura e escrita que a alfabetização pressupõe, mas a realização deste de 

modo interligado ao letramento. Trata-se de saber contextualizar a leitura e a escrita nas 

práticas sociais, saber dar uma função, um sentido social aos processos de leitura e escrita, 

que assim passam a funcionar como meio de interação social. As diretrizes ainda ressaltam: 

 
[...] o compromisso social da escola implica [...] valorizar a cultura, os saberes 

individuais e coletivos, incentivar as práticas democráticas. Para tanto, ao se 

estabelecer como instituição que acolhe as diferenças e os conflitos presentes na 

sociedade, a escola deve ter como princípio a elaboração e reelaboração de 

conhecimentos, valores e práticas sociais. Assim, a educação tem de ser, acima de 

tudo, uma tentativa constante de mudança (GOIÂNIA, 2009, p. 25). 

 

Aqui, cabe destacar a flexibilização como princípio organizador dos conhecimentos a 

serem trabalhados na escola. Por conseguinte, devem ser considerados democraticamente os 

saberes individuais e coletivos dos sujeitos, o que inclui os da comunidade local e seus 
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distintos interesses. Tais interesses podem ser modificados continuamente, de modo que, para 

seu atendimento, a escola também precisa continuamente adaptar-se. A flexibilização atende 

também à gestão da escola, visto que deve ser concebida com a participação dos diversos 

segmentos da comunidade escolar nas atividades da escola, especialmente na elaboração do 

Projeto Político-Pedagógico de cada instituição. 

A adoção da organização do sistema escolar em ciclos na RME de Goiânia deve-se à 

crença de que se trata da melhor opção de concepção de escola e educação da Secretaria 

Municipal de Educação do município e também por se constituir como uma proposta 

modernizadora da educação para o século XXI
21

 (MUNDIM, 2012). Antes dos ciclos, 

projetos como Salas de Aceleração foram implementados, visando diminuir a defasagem 

idade e série e a reprovação, que contribuíam para a evasão escolar. A proposta de ciclos,
22

 

com uma dimensão mais abrangente, passou a vigorar em seguida. No início, apenas foi 

implementado o ciclo I nas escolas da Rede. A partir de 2003 é que os ciclos II e III, com a 

duração de três anos cada, expandiram-se para todas as escolas.  

A defesa dos ciclos de formação e desenvolvimento humano é a de uma formação 

integral que deve respeitar e considerar as fases de desenvolvimento dos sujeitos. Por 

conseguinte,   

 
[a] escola pensada e organizada a partir dos tempos da vida deve ser um espaço 

voltado para a formação integral dos sujeitos, respeitando suas fases de 

desenvolvimento, no qual o conhecimento científico, cultural e a prática social sejam 

constitutivas e constituintes do processo ensino-aprendizagem, articulando a instrução 

e a formação dos educandos. (GOIANIA, 2009, p. 23-24). 

 

A proposta de Ciclos de Formação e Desenvolvimento Humano é condizente com uma 

concepção de aprendizagem concebida como um processo integral da formação humana: 

 
[...] envolve o desenvolvimento, a socialização, a construção da identidade e da 

subjetividade. Não pode, portanto, ser reduzida à assimilação de conteúdos. Esses 

processos não são lineares; eles supõem avanços, retrocessos, períodos de latência e 

têm o tempo e o espaço como elementos fundamentais e determinantes. (GOIÂNIA, 

2009, p. 61).  

                                                             
21

 Para um melhor aprofundamento sobre o processo de implantação dos Ciclos de Formação e Desenvolvimento 

Humano na Rede Municipal de Goiânia ver Mundim (2012). 

22 Implantado em 1998, no início era configurado em quatro ciclos de dois anos cada. Só posteriormente é que 

veio a se constituir em três ciclos, com três anos de duração cada – Ciclo I (1º, 2º e 3º ano chamados de 

agrupamentos: A, de seis anos de idade; B, de sete anos de idade e; C, de oito anos de idade), Ciclo II (4ª, 5º e 6º 

ano chamados de agrupamentos: D, de nove anos de idade; E, de dez anos de idade e; F, de onze anos de idade), 

Ciclo III (7º, 8º e 9º ano chamados de agrupamentos: F, de doze anos de idade; G, de treze anos de idade e; H, de 

quatorze anos de idade). 
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Nesse processo, os alunos são agrupados por idade e não por série, e cada ciclo 

corresponde a uma fase de desenvolvimento humano (infância, pré-adolescência e 

adolescência) com a duração de três anos cada ciclo. Por exemplo, o ciclo I compreende a 

fase de desenvolvimento humano da infância, englobando crianças de seis a oito anos e 

correspondendo ao 1º, 2º e 3º ano do regime seriado de escolarização; o ciclo II compreende a 

fase de desenvolvimento da pré-adolescência, englobando alunos de nove a onze anos e 

correspondendo ao 4º, 5º e 6º ano do regime seriado de escolarização; por fim, o ciclo III 

compreende a fase de desenvolvimento da adolescência, englobando os alunos de doze a 

quatorze anos, correspondente ao 7º, 8º e 9º ano do regime seriado de escolarização.  

Nesse movimento, supõe-se que cada aluno deve ter garantido o tempo da fase de 

desenvolvimento humano para construir as aprendizagens necessárias previstas para cada 

ciclo, tempo esse que não pode ser interrompido com reprovações. Se ao longo do ano letivo 

com seis anos de idade a criança não desenvolveu as aprendizagens necessárias para aquele 

ano, ela pode fazê-lo nos anos seguintes, aos sete ou aos oito anos de idade. Acredita-se que 

ela deve ter mais tempo para desenvolver essas aprendizagens, um tempo que considere a fase 

de desenvolvimento em que ela se encontra, portanto, trata-se de um ciclo de 

desenvolvimento para que a aprendizagem ocorra. Não são mais os conhecimentos adquiridos 

que vão determinar a posição do sujeito no processo educativo. O sujeito é que se constitui no 

núcleo orientador de toda ação pedagógica para o desenvolvimento da aprendizagem. “Em 

síntese, a organização em Ciclos de Formação e Desenvolvimento Humano pressupõe o 

respeito ao processo de construção de conhecimento de cada educando”, conforme preceituam 

as Diretrizes (GOIÂNIA, 2009, p. 61).  

 Ao longo da discussão é possível perceber que os processos de flexibilização do 

currículo, dos conhecimentos, da gestão, da avaliação, dos tempos e espaços da aprendizagem 

com a implantação dos ciclos, a princípio, parecem mostrar-se solidários com os processos de 

flexibilização apregoados pelas políticas educacionais, no contexto macro (nacional e 

internacional, das quais documentos legais como Declaração Mundial de Educação para 

Todos, LDB, PNE, entre outros, são referências importantes), da reestruturação produtiva, 

discutidos na seção anterior. Contudo, seus princípios e fundamentos não estão claros e, 

contraditoriamente, a defesa da teoria histórico-cultural como eixo estruturante da educação 

escolar, a formação integral dos sujeitos e o trabalho com os conhecimentos, na perspectiva 

interdisciplinar, podem possibilitar uma excelente oportunidade para pensar e construir uma 
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proposta alternativa nos moldes dos preceitos destacados na segunda seção deste trabalho, da 

qual a escola unitária é representativa.  

A seguir, nos deteremos mais especificamente na proposta da escola de tempo integral 

que configura a organização de algumas instituições da Rede. 

 

 3.1 A escola de tempo integral na Rede Municipal de Educação de Goiânia 

  

O Programa de Implantação de Escolas em Tempo Integral da Rede Municipal de 

Educação de Goiânia objetiva atender crianças e adolescentes com um projeto pedagógico 

curricular diferenciado e ampliado que vise contribuir para uma formação integral dos 

sujeitos, considerando suas dimensões cognitivas, afetivas, sociais, éticas, estéticas, físicas e 

biológicas. De modo geral, as orientações do programa subsidiam gestores e professores da 

escola no planejamento, organização e avaliação das atividades curriculares que compõem o 

Projeto Político-Pedagógico de cada instituição (SILVA; PAIVA, 2013
23

). 

Para Silva e Paiva (2013), a implantação da Escola em Tempo Integral se fazia 

necessária, especialmente por proporcionar aos filhos das classes trabalhadoras o acesso aos 

bens culturais no tempo diário maior que passam na escola. Desse modo, essa proposta 

poderia ser potencializadora do “compromisso político com a inclusão social e com os 

processos educacionais, orientados pelo paradigma da qualidade em educação
24

” (SILVA; 

PAIVA, 2013, p. 154), que se fazem presentes nos princípios norteadores das propostas 

educacionais da SME de Goiânia- GO, elaboradas a partir de discussões entre a equipe técnica 

da Divisão da Educação Fundamental da Infância e da Adolescência (DEFIA), gestores 

escolares, coordenadores pedagógicos, professores e outros profissionais da RME.  

A proposta visa atender às necessidades pedagógicas dos alunos da escola pública 

municipal organizada em Ciclos de Formação e Desenvolvimento Humano, oferecendo o 

currículo básico somado a conteúdos diversificados, organizados por eixos temáticos que 

permitem uma maior flexibilização na elaboração curricular. Silva e Paiva (2013, p. 154) 

assim consideram:  

                                                             
23 Em capítulo publicado no livro organizado por Limonta et. al. (2013), intitulado Educação Integral e Escola 

Pública de Tempo Integral, Silva e Paiva apresentam o Programa de Implantação de Escolas em Tempo Integral 

da Rede Municipal de Educação de Goiânia proposto pela Secretaria Municipal de Educação.  

24 As autoras não discorrem e não explicam a respeito desse paradigma da qualidade da educação, fazendo-nos 

questionar sobre qual sentido estaria fundamentado: seria o paradigma da qualidade total, ou seria o paradigma 

relacionado à melhoria da qualidade da educação? 



70 
 

 

[...] esta iniciativa busca soluções de melhoria do desempenho nas aprendizagens e no 

desenvolvimento escolar de todos os alunos, assim como é o objetivo de todas as 

escolas da Rede. A escola que oferece o período integral deve ser um espaço coletivo 

de parcerias entre os segmentos do município, envolvendo, além dos projetos e ações 

da Secretaria Municipal de Educação, outras Secretarias como a da Saúde, Cultura, 

Esporte e Lazer, e outras, além das universidades públicas e privadas, bem como a 

integração efetiva dos alunos, das famílias, ONGs, e outros segmentos da sociedade 

organizada. 

 

Ainda que não faça referência ao Programa Interministerial Mais Educação, é possível 

perceber que o Programa da RME de Goiânia apresenta uma proposta que se aproxima do 

discurso e dos princípios defendidos pelo Mais Educação, citados anteriormente neste 

trabalho, no que concerne à parceria entre diferentes secretarias, entre o setor público e 

privado envolvendo a integração da comunidade escolar com a família e outros segmentos da 

sociedade. Supõe, assim, a flexibilização não só do currículo, com a ampliação de atividades 

diversificadas, mas a flexibilização também do tempo e dos espaços, que podem ser 

estendidos para fora da instituição, por intermédio das parcerias e integração com outras 

secretarias, ONGs e segmentos sociais diversos, e do trabalho escolar, que passa a contar com 

essas parcerias externas para sua realização. 

A implantação e a implementação de escolas em tempo integral sob a responsabilidade 

da SME em Goiânia tiveram início em 2005, com sete escolas, sendo gradativamente 

ampliadas, de modo que em 2014 já havia 23 escolas, de um total de 156, oferecendo o ciclo 

I. Vale assinalar que “Escola de tempo integral [é] aquela que, em seu Projeto Pedagógico, 

propõe a ampliação de carga horária diariamente e proporciona atividades educativas para 

além das previstas no ensino regular” (SILVA; PAIVA, 2013, p. 158).   

Os princípios estabelecidos pela RME para as escolas de tempo integral do município 

de Goiânia são como segue:  

 

  corresponder aos objetivos e concepções estabelecidos na Proposta Político- 

Pedagógica para a Educação Fundamental e as Diretrizes Curriculares para a 

Educação Fundamental da Infância e Adolescência (2008), garantindo o 

trabalho com as disciplinas do currículo básico; 

  proporcionar conteúdos diversificados das diferentes áreas do conhecimento e 

acesso aos bens culturais;  

 contemplar as demandas da comunidade na elaboração do Projeto Político- 

Pedagógico da escola ao considerar os conteúdos diversificados;  
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 trabalhar com metodologia de projetos;  

 priorizar nas diversas atividades a serem desenvolvidas a pesquisa, 

experimentação, movimento, disciplina, compromisso, trabalho coletivo e 

respeito ao outro;  

 garantir o mínimo de sete horas de permanência do educando na escola;  

 assessorar professores dos conteúdos diversificados com auxiliares de 

atividades educativas; promover parcerias com a comunidade. 

  

Interessante destacar que, por um lado, há na proposta uma preocupação com a oferta 

de atividades diversificadas e a intensificação do acesso aos bens culturais para os alunos da 

escola pública como possibilidade de melhorar a aprendizagem e o desempenho escolar dos 

alunos. Isso pode supor, portanto, certa centralidade no desenvolvimento do conhecimento e 

da aprendizagem. Por outro lado, há também uma preocupação em contemplar as demandas 

da comunidade na elaboração das atividades diversificadas, o que supõe, também, a 

centralidade do papel da escola no atendimento dos interesses e necessidades da população 

local. Isso, por certo, incentiva a parceria com a comunidade, uma vez que propõe a 

participação desta na realização do trabalho escolar. 

Em síntese, conforme analisam Silva e Paiva (2013, p. 159-160), a partir dos 

princípios estabelecidos pela RME para as escolas de tempo integral, seriam possíveis 

 

[...] atender aos alunos que apresentarem alguma defasagem /dificuldade em relação 

aos conteúdos, organizar grupos diferenciados, de alunos, de acordo com as demandas 

de aprendizagens, trabalhar para desenvolvimento de hábitos de leitura, escrita e 

orientação para as diferentes pesquisas. O turno intermediário poderá oferecer 

atividades para que o aluno possa escolher o que fazer em seu tempo livre: roda de 

conversa, vídeo, jogos de mesa, brinquedos, leitura, gibis, revistas e música. 

Descanso/ colchonetes, travesseiros, tapetes para atividades de relaxamento etc. Nas 

diversas linguagens ainda serão oferecidos laboratório de informática, televisão, 

oficina de cinema, produção textual, teatro, dança, artes visuais, produção de jornal, 
oficina de leitura, quadrinhos, música: instrumento, banda fanfarra, percussão, canto 

coral. Também poderá se discutir sobre a sustentabilidade. Proporcionar a reflexão 

acerca da diversidade, educação para o trânsito, direito do consumidor, consumo 

sustentável, aprender a cuidar do seu lixo, reflexões e pesquisas das questões 

ambientais, elaborar e programar projetos ambientais para a escola, horta, jardim, 

higiene dos ambientes, entre outros, Saúde e higiene pessoal: a iniciação esportiva 

poderá trabalhar basquete, futebol, futsal, vôlei, peteca, lutas, ginástica, relaxamento, 

alongamento e outros. 

 

 É interessante notar que muitos dos conteúdos e atividades propostos para compor o 

currículo diversificado da instituição de tempo integral não representam algo de muito novo. 

Isso porque, de alguma forma, eles sempre puderam estar presentes na escola, mediante 
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trabalhos realizados por meio de projetos e aulas diferenciadas elaboradas pelos professores 

nas diferentes disciplinas do currículo básico.  

Produção textual, jornal, oficina de leitura e quadrinhos, por exemplo, são atividades 

características da disciplina de Língua Portuguesa, trabalhadas em meio a outros conteúdos da 

grade curricular. Já o teatro, dança, música, banda, percussão, canto, coral, artes visuais são 

linguagens características do campo do conhecimento da arte, com a possibilidade de serem 

trabalhadas na disciplina de Artes e até mesmo em outras disciplinas, ou por meio de projetos, 

em datas comemorativas, eventos e festas escolares etc. Do mesmo modo isso também ocorre 

com as atividades relacionadas à iniciação esportiva, tais como basquete, futebol, futsal, vôlei, 

peteca, lutas, ginástica, relaxamento, alongamento e outros, presentes nos conteúdos e 

atividades trabalhados na disciplina de Educação Física. De sua parte, sustentabilidade, 

diversidade, educação para o trânsito, direito do consumidor, higiene ambiental, horta, jardim, 

saúde e higiene pessoal, entre outros, são temas transversais que perpassam as diversas áreas 

do conhecimento e podem ser trabalhados nas disciplinas, especialmente de ciências e 

geografia, ou por meio de projetos.  

Nesse processo é possível perceber também que alguns conteúdos e atividades que 

antes eram “espremidos” em meio aos outros conteúdos da grade do currículo básico, sendo 

explorados esporadicamente, na escola de tempo ampliado recebem um espaço e um tempo 

maior, exclusivo, e passam a ser considerados como atividades diversificadas e 

complementares. É preciso reconhecer que, com a ampliação do tempo, amplia-se a 

possibilidade de trabalhar uma diversidade de conhecimentos que nem sempre foi possível. 

Com o tempo reduzido da escola, era preciso fazer escolhas ou simplesmente abordar 

determinados conteúdos de forma aligeirada. De igual modo, podem ser ampliadas também as 

possibilidades didáticas e metodológicas de trabalhar os diferentes conhecimentos, como, por 

exemplo, atividades livres ou dirigidas, espaços diversos, professores variados etc. 

Para que os princípios e objetivos da proposta fossem atendidos e realizados com êxito 

na elaboração e organização curricular, o Programa estabelece algumas regras:  

 
 A proposta de trabalho deve fazer parte do Projeto Político-Pedagógico da escola. Isso 

significa que deve estar em acordo com as metas estabelecidas, previamente 

discutidas e validadas pelo coletivo da escola. 

 O profissional deverá apresentar o projeto que pretende desenvolver com o coletivo da 

unidade escolar. 

 Toda e qualquer parceria/atividades desenvolvidas, na unidade escolar, deve ser 

coordenada por profissionais do seu quadro funcional. 

 Todos os profissionais devem participar das reuniões de planejamento e avaliação, 

garantindo a correção de possíveis distorções da qualidade, consistência e efetivação, 

na unidade escolar, do trabalho desenvolvido. 
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 É necessário, caso tenha parceria, avaliar as aprendizagens e a parceria, considerando 

se a atividade está proporcionando desenvolvimento, tendo como referência os 

objetivos do projeto previsto. (SILVA; PAIVA, 2013, p. 160).   

 

Em meio às regras citadas, fica claro o incentivo à flexibilização da gestão escolar nos 

moldes da descentralização, que poderia estar associada à perspectiva da gestão da qualidade 

total, discutida na seção anterior. Vale notar que tal perspectiva tem como principal foco 

oferecer a melhor qualidade no mercado competitivo, vindo a gerar concorrência entre as 

instituições, mediante uma gestão em que todos são responsáveis pelo controle da qualidade 

na escola. Para tanto, o trabalho é coletivo, com a participação no planejamento, nas 

principais tomadas de decisões e na avaliação constante para manutenção da qualidade. No 

entanto, a descentralização da gestão pode também se traduzir em relações mais democráticas 

da administração escolar. Todos podem e devem trabalhar em união, a fim de construir e 

alcançar objetivos em comum, para melhorar a qualidade da educação, não nos preceitos da 

qualidade total, e sim de uma qualidade comprometida com a aprendizagem e 

desenvolvimento de todos, com justiça e igualdade social. O programa de atendimento em 

tempo integral da RME não deixa claro qual dessas perspectivas de gestão flexibilizada 

defende, razão por que pode permitir a coexistência dessas duas possibilidades diferenciadas 

de gestão. 

O tempo integral em algumas escolas da RME, no inicio de sua implementação, era 

organizado de tal forma que, pela manhã, eram oferecidas as aulas referentes aos 

componentes curriculares de base nacional comum e no contraturno as oficinas componentes 

do currículo diversificado. Após alguns anos de experiência, o desafio revelado na dicotomia 

entre os turnos, em que o turno vespertino foi compreendido como momento de atividades 

lúdicas menos importantes e não como momento para o ensino e aprendizagem das diversas 

linguagens complementares ao currículo básico comum, fez com que as escolas passassem a 

organizar o período integral de outra forma.  

A partir das referências de outros municípios que organizavam os turnos com o 

desenvolvimento das atividades do currículo básico intercalado ao diversificado, em 2009 a 

Rede Municipal de Goiânia passou a adotar esse tipo de organização.  Silva e Paiva (2013, p. 

161) explicam as razões disso: “Na experiência, com a organização intercalando o currículo, 

ficou evidenciada a maior possibilidade de interação entre as áreas de conhecimento, 

reafirmando, assim, a necessidade de diálogo entre os conteúdos básicos com os conteúdos 

diversificados do currículo”.  
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A esse respeito vale assinalar que a simples intercalação de atividades do currículo 

básico com as do diversificado por si só não garante o diálogo entre os diferentes 

conhecimentos trabalhados. Mais do que isso, exige um trabalho integrado de planejamento 

entre os profissionais, para que esses conhecimentos possam ser desenvolvidos também de 

forma integrada, articulada. 

Silva e Paiva (2013) reconhecem a questão da estrutura física da escola como maior 

fragilidade e desafio a ser superado. Contudo, não indicam nenhuma ação para isso. Ademais, 

apontam a escola de tempo integral como “local para descobrir novos saberes, novas 

linguagens, a respeitar o outro, conviver e aprender com o outro” (SILVA; PAIVA, 2013, p. 

161). 

Após a análise dos Projetos Político-Pedagógicos das Escolas Municipais de Tempo 

Integral e dos relatórios das visitas para observação in loco, que será descrita a seguir, é 

possível perceber a reiteração dos pressupostos e orientações estabelecidos pelo Programa de 

Implantação de Escolas em Tempo Integral da Rede Municipal de Educação de Goiânia, 

descritos acima. São os seguintes: desenvolver uma proposta que vise contribuir para uma 

formação integral dos sujeitos, considerando suas dimensões cognitivas, afetivas, sociais, 

éticas, estéticas, físicas e biológicas; prever a organização do tempo de no mínimo sete horas 

de permanência do aluno na escola; organizar o currículo de modo que as atividades do 

currículo básico sejam desenvolvidas ao longo do período integral, intercaladas às atividades 

do currículo diversificado; promover a construção, o planejamento e a avaliação coletiva da 

Proposta de Educação em Tempo Integral na escola, buscando a participação de todos, 

incluindo alunos e comunidade local; desenvolver uma proposta articulada ao atendimento 

dos objetivos e concepções estabelecidos na Proposta Político-Pedagógica para a Educação 

Fundamental e as Diretrizes Curriculares para a Educação Fundamental da Infância e 

Adolescência (2009), amparada pela proposta do Ciclo de Formação e Desenvolvimento 

Humano, entre outros. 

 

3.2 As Escolas Municipais de Tempo Integral pesquisadas, segundo PPPs (2014) e 

Relatórios de Observação in loco 

 

As quatro escolas de tempo integral observadas apresentam muitas características em 

comum, mas também possuem aspectos que as diferenciam, os quais serão evidenciados no 

decorrer do texto. A caracterização das escolas será realizada por meio da análise dos 

respectivos Projetos Político-Pedagógicos e dos relatórios de observação in loco, com ênfase 
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em suas possíveis relações com as políticas e as propostas educacionais discutidas ao longo 

do texto. Para resguardar a identidade, as escolas foram nomeadas como EMTI 1, EMTI 2, 

EMTI 3, EMTI 4.  

A descrição das escolas será feita com base em três principais categorias de análise, 

refletindo as finalidades da investigação:  

 

 tempos – descrição da organização dos horários do tempo integral, da rotina do 

dia letivo e das oficinas que ocupam o tempo ampliado de cada escola;  

 espaços – apresentação das condições concretas de estrutura física das escolas 

e dos espaços explorados no decorrer do dia letivo;  

 processos pedagógicos – descrição das justificativas para implantação do 

tempo integral, da concepção de educação, avaliação e gestão defendidas em 

cada escola, dos princípios e perspectivas de formação e alfabetização, entre 

outros, e dos sujeitos dos processos pedagógicos, envolvendo o quadro 

profissional das instituições e o perfil dos alunos atendidos. 

 

3.2.1 Tempos 

 

A compreensão da organização do tempo no dia letivo é imprescindível para a 

apreensão da escola de tempo integral, especialmente no que concerne às especificidades do 

tempo ampliado, que é, à primeira vista, o principal diferencial desta instituição. 

De acordo com os PPPs (2014) analisados, com exceção da EMTI 2, que foi fundada 

em 1976, as demais instituições foram fundadas na década de 1960 e receberam a implantação 

do Tempo Integral em 2006, mediante comunicado feito pela Secretaria Municipal de 

Educação. A EMTI 2 também só passou a ser de tempo integral em 2010.  

Nos dias de visita para observação in loco, no intuito de apreender a dinâmica da 

Escola de Tempo Integral da Rede Municipal de Goiânia, acompanhou-se a rotina do dia 

letivo dos agrupamentos B e C em cada escola, desde o momento da chegada dos alunos até a 

saída. Os discentes foram observados quanto aos horários, às atividades realizadas, ao tempo 

gasto com elas, aos espaços transitados, por quem foram acompanhados, entre outras 

questões.
25

 

                                                             
25 Em apêndice disponibilizam-se quadros de rotina de cada agrupamento acompanhado em cada escola 

(Apêndice A-H). 
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O período integral é concebido das 7h50 às 16h30, totalizando oito horas e quarenta 

minutos do dia letivo. Contudo, há alunos que chegam alguns minutos mais cedo e vão para 

casa, às vezes, um pouco mais tarde, permanecendo, portanto, mais tempo na escola.  

No período da manhã, entre 7h50 e 11h20, são desenvolvidas atividades do currículo 

básico com as disciplinas intercaladas às oficinas do currículo diversificado, mais intervalo 

para lanche e recreio (trinta minutos). Essa mesma dinâmica se dá no período da tarde, das 13 

horas às 16h30. As oficinas têm a duração de uma hora e ocorrem geralmente uma vez pela 

manhã e uma vez à tarde. Às vezes ocorrem só em um turno. No caso da EMTI, são 

desenvolvidas com mais frequência no vespertino. Nesse processo, cerca de seis horas do 

período integral (com algumas variações entre uma escola e outra) são destinadas a atividades 

de ensino-aprendizagem de conhecimentos: uma a duas horas diárias são ocupadas com 

oficinas, e as demais, quatro a cinco horas, são ocupadas com aulas de disciplinas regulares. 

O período intermediário, das 11h20 às 13 horas, é destinado ao almoço, escovação, 

higienização das mãos e descanso para dormir. Os alunos são acompanhados por agentes de 

apoio educacional e coordenador pedagógico desse período.  

O quadro a seguir ilustra de modo geral a rotina do dia letivo do turno integral. 

 

Quadro 1 – Rotina do dia letivo nas escolas de tempo integral pesquisadas 

T
U

R
N

O
  

IN
T

E
G

R
A

L
 Período Matutino 

7h50 às 8h05* Café da manhã 

8h05 às 10h Aulas – oficina intercalada às disciplinas 

10h às 10h15 Recreio 

10h15 às 11h20 Aulas – oficina intercalada às disciplinas 

Período 

Intermediário 

11h20 às 12h** Almoço 

12h às 13h Descanso/dormir 

Período Vespertino 

13h às 15h Aulas – oficina intercalada às disciplinas 

15h às 15h30 Lanche e recreio 

15h30 às 16h30 Aulas – oficina intercalada às disciplinas 
Fonte: Projeto Político-Pedagógico (2014) das escolas e relatórios de observação in loco. 

*O horário do café da manhã varia um pouco de escola para escola. Na EMTI 1 e 4, por exemplo, é servido antes 

do início do período integral, às 7h50. Na EMTI 2, é servido às 9h. O tempo destinado ao lanche em todas as 

instituições é de quinze minutos. 

**Nas EMTI 1 e 4, que possuem refeitório, o café da manhã é oferecido antes das 7h50 e o almoço ocorre às 11h 

para o ciclo I, porque o espaço é dividido com as outras turmas e não comporta todos os alunos da escola. Por 
esse motivo, o momento de descanso tem início também mais cedo, antes do meio-dia. 

 

Os alunos passam todo esse período dentro do espaço escolar e a maioria das 

atividades ocorre em sala de aula, totalizando um percurso diário que pode variar de cinco a 

seis horas neste local. As seguintes atividades são realizadas nesse período: aulas de 
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disciplinas, ministradas pelos professores-referência
26

; algumas oficinas, quando não há 

outros espaços para sua realização; descanso; almoço, no caso das instituições EMTI 2 e 3, 

que não possuem refeitório. As demais horas não passadas em sala de aula são preenchidas 

com as seguintes atividades: recreio, realizado no pátio das escolas, e parquinho, no caso da 

EMTI 4; almoço, realizado em refeitório na EMTI 1 e na EMTI 4; Educação Física, na 

quadra, nas aulas práticas em todas as escolas; algumas oficinas, na biblioteca, na quadra, 

laboratório de informática, entre outros espaços disponíveis na instituição (quiosque na EMTI 

3 e sala temática na EMTI 4, por exemplo).    

Na EMTI 2, o agrupamento C, em especial, não passa o período intermediário 

descansando e dormindo em sala de aula como as turmas A e B. Como não dispõe de 

colchonetes, os alunos passam o período de descanso, de meio-dia a uma hora da tarde, 

brincando com jogos pedagógicos diversos, que são disponibilizados no pátio do pavilhão das 

salas de aula. 

Um aspecto interessante que se destacou em várias situações na rotina da EMTI 1 foi o 

da ordem e da disciplina. Dos alunos é rigorosamente exigido que façam fila e silêncio em 

todos os momentos que necessitam deslocar-se de um espaço para outro na escola: para sair 

da quadra e ir pra sala de aula, da sala de aula para o banheiro e bebedouro, da sala para o 

refeitório ou o caminho de volta. Até mesmo para ir e voltar do recreio para sala de aula todas 

as turmas precisam fazer fila, uma de meninos e outra de meninas. Todos os alunos usam 

uniformes, até mesmo no recreio, que é considerado um dos únicos momentos de atividade 

livre destinado aos alunos. Além de brincadeiras como pular corda, escrever com giz no chão, 

brincar com os brinquedos disponibilizados pelas agentes, outras como brincar de lutinha, de 

correr, subir, puxar ou empurrar o colega não são permitidas, pelo risco de machucarem os 

alunos. Punições, ou “correções”, como são chamados pelos coordenadores e professores, são 

dadas aos alunos por comportamentos indevidos, como, por exemplo, alunos que conversam e 

não prestam atenção no momento da acolhida ou no período de descanso, que é para dormir. 

Eles podem ficar sem participar do recreio e até receber advertências verbais. 

Fora do período integral dos alunos (7h50 às 16h30), no início da manhã e no final da 

tarde (às 7 horas no turno matutino e a partir das 16h30 no turno vespertino), cinquenta 

                                                             
26 Professor-referência é aquele que, nas séries iniciais do ensino fundamental, é responsável por trabalhar os 

conteúdos e conhecimentos da grade curricular de base nacional comum. Geralmente é um pedagogo que passa a 

maior parte do tempo com a turma. Como na escola de tempo integral os alunos têm mais de um professor, esse 

nome (professor referência) é utilizado para diferenciar o professor que dá as aulas das disciplinas do currículo 

básico dos professores que ministram oficinas e outras aulas. 
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minutos são destinados a reuniões de planejamento diário entre professores de cada turno e 

equipe diretiva. Nessas reuniões, os docentes elaboram seu planejamento de aulas individual e 

em grupo, com acompanhamento dos coordenadores pedagógicos, discutem e estudam sobre 

questões diversas relacionadas ao cotidiano da escola e da sala de aula, planejam atividades e 

eventos para todo o grupo escolar, atendem pais de alunos para conversar sobre questões 

disciplinares de comportamento ou problemas de estudo e aprendizagem, entre outras 

atividades.  

As oficinas ocupam o tempo ampliado da escola e, de modo geral, trabalham 

conteúdos do campo do conhecimento: da arte – música, dança, teatro, coral, banda e outros; 

do esporte e Educação Física –  práticas esportivas, jogos e brincadeiras; da Língua 

Portuguesa  – leitura, escrita, jornal, alfabetização e letramento; além de oficinas de 

Informática, Matemática e atendimento pedagógico específico, para alunos com dificuldade 

de aprendizagem.  

Além das oficinas, são propostos projetos em todas as escolas buscando trabalhar, ao 

longo do ano em diversas atividades, temáticas relacionadas à cidadania, valores humanos e 

políticos, de convivência com o outro em sociedade contra a violência/bullyng e a favor da 

paz, questões ambientais de sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente e questões 

ambientais locais como combate a dengue, questões étnico-raciais, educação financeira, 

saúde, alimentação e outros. 

É possível perceber que as oficinas e os projetos apresentados pelos PPPs (2014) das 

escolas pesquisadas reiteram as atividades diversificadas propostas para o currículo 

diversificado, complementando o básico, como apresentado pelo Programa de Implementação 

da Escola de Tempo Integral da RME de Goiânia, citado anteriormente, e pelas propostas do 

programa Mais Educação. 

Descrevem-se, a seguir, as oficinas e os projetos desenvolvidos em cada escola. 

 

3.2.1.1 Oficinas componentes do currículo diversificado
27

 e projetos desenvolvidos 

 

Na EMTI 1, as oficinas são entendidas como possibilidades de oferecer atividades 

diferenciadas que estimulem múltiplas aprendizagens para a formação de um sujeito 

multidimensional. Devem ser planejadas a partir das “dificuldades e avanços apresentados 

                                                             
27 As oficinas oferecidas em cada escola, assim como seus objetivos, estão organizadas em quadros e são 

disponibilizadas em apêndice (Apêndice I). 
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pelas disciplinas básicas do currículo” (PPP EMTI 1, 2014, p. 23). Assim, elas ocorrem em 

todas as turmas e visam ser desenvolvidas de forma integrada com o currículo básico.  

 
A coordenação pedagógica é o ponto de ligação entre os profissionais que trabalham o 

currículo básico e diversificado. Após diálogo entre os educadores, o responsável pela 

oficina irá trabalhar a partir dos questionamentos: O quê? (sobre o que falar), Por quê? 

(por que tratar deste tema), Como? (como realizar, que recursos utilizar, como 

apresentar o assunto), Quando? (quando realizar as etapas planejadas). (PPP EMTI 1, 

2014, p. 22).    
 

Fica clara a evidência dada às oficinas como atividades diversificadas e 

complementares às disciplinas componentes do currículo de base nacional comum. Na EMTI 

1 (PPP 2014) elas são organizadas a partir de eixos temáticos tais como:  

 

 Assessoria Pedagógica – compreende a oficina de intervenção pedagógica. O 

projeto (PPP EMTI 1, 2014, p. 21) da escola ressalta que ocorre toda semana, 

durante duas horas, com pequenos grupos de alunos com dificuldades de 

aprendizagem semelhantes. “E à medida que ocorre a superação das 

dificuldades, o aluno participa de outras intervenções, portanto, não representa 

grupos permanentes, o que violaria os princípios da mobilidade dentro do 

Ciclo”;  

 Ciência, Tecnologia, Linguagem e Comunicação – compreende a oficina de 

espanhol, oficina de libras, oficina de produção de texto, oficina de letramento, 

oficina de música e oficina de Matemática;  

 Corpo e Movimento – envolve oficina de dança, oficina de teatro e oficina de 

jogos e brincadeiras.  

 Sustentabilidade – compreende a oficina de horta. 

 

De acordo com o PPP (EMTI 1, 2014), os projetos desenvolvidos nesta escola têm 

como temas: valores humanos: vida saudável, ambiente sustentável; mostra pedagógica 

(apresentação artística e cultural); jogos educacionais da RME; festival de arte e educação da 

RME; vila ambiental; Goiânia vencendo a dengue; saúde bucal; boa visão; escola aberta; mais 

educação; páscoa sustentável, escola da inteligência, entre outros. Dentre os projetos há 

também um plano de ação para os alunos retidos ao final de cada ciclo e um projeto específico 

para atender aos alunos portadores de necessidades especiais, denominado “Sala de Recursos 

Multifuncionais”. 
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Em especial, destaca-se o projeto de Intervenção Pedagógica para a turma C. Trata-se 

de um projeto voltado para os alunos retidos no agrupamento C, no final do ciclo I, por não 

terem alcançado os objetivos esperados ao longo do primeiro ciclo, por conta das dificuldades 

de aprendizagem apresentadas (PPP EMTI 1, 2014). 

O PPP da EMTI 1 (2014) ressalta que recebe assessoria do Programa Mais Educação, 

em alguns projetos que envolvem atividades de Acompanhamento Pedagógico, Meio 

Ambiente, Esporte e Lazer, Cultura e Artes. Também recebe recursos financeiros do 

Programa para o desenvolvimento de tais atividades. Contudo, não explica como se dá tal 

assessoria. O PPP ainda cita alguns parceiros da escola no desenvolvimento de alguns dos 

projetos como: Polícia Militar – Programa Educacional de Resistência às drogas; Secretaria 

da Saúde – Programa boa visão e saúde bucal; Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – Programa Mais Educação e Escola Aberta, mas não esclarece de que modo se dão 

essas parcerias e com qual intuito. 

Na EMTI 2, a definição das oficinas, também chamadas de conteúdos diversificados, 

foi feita “levando em consideração o espaço físico, a oferta de instrumentos e aparelhos 

eletroeletrônicos já existentes e acima de tudo a experiência do trabalho realizado com os 

alunos a serem contemplados pelo programa”. As oficinas são ministradas por profissionais 

lotados na escola que possuem as especializações exigidas (PPP EMTI 2, 2014, p. 30). São 

ministradas oficina de literatura, oficina de teatro e oficina de práticas esportivas. Além disso, 

o PPP (2014) cita também oficina de pintura, de música e de acompanhamento de estudos e 

leitura. Contudo, não apresenta a proposta e os respectivos objetivos. Essa escola dispõe de 

planos de estudos específicos para alunos retidos no final do ciclo e para educandos 

portadores de necessidades especiais.  

De acordo com o PPP (2014) da EMTI 2, os projetos trabalhados na escola têm como 

tema: construindo e valorizando a cidadania; apoio pedagógico; escola da inteligência; 

inclusão social – educandos com necessidades especiais; saúde na escola; Brasil: 

manifestações culturais, miscigenação do povo brasileiro e raízes africanas e indígenas; 

Projeto Bullyng; Projeto Sexta Cultural; Projeto Alimentação; Projeto Hino Nacional.  

O PPP (2014) da escola cita também a parceria do Conselho Tutelar para acompanhar 

os alunos faltosos e os que apresentam problemas de indisciplina, defendendo a proteção 

integral da criança contra maus-tratos e violência. 

Na EMTI 3, o PPP (2014) destaca que, dentro das oficinas, é desenvolvido um 

trabalho com ênfase na alfabetização, leitura, escrita e matemática. Essas oficinas são 
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desenvolvidas com o intuito de ampliar oportunidades e situações de aprendizagem, visando 

promover um aprendizado significativo e emancipador na formação de um sujeito integral.  

As seguintes oficinas compõem o currículo diversificado: oficina de leitura/literatura, 

oficina de jornal escolar, oficina de banda e percussão, oficina de música e flauta doce, 

oficina de atendimento pedagógico, oficina de esportes, oficina de jogos e brincadeiras e 

oficina de Informática. 

Os projetos desenvolvidos na EMTI 3 são: reagrupamento; escola aberta com 

oferecimento aos sábados de oficinas de futsal, vôlei, bordado em pedraria e bordado com 

fitas; educação integral: construindo valores políticos, sociais, ambientais, culturais e éticos 

com os temas: sustentabilidade, inclusão no coração, pedofilia e exploração sexual de crianças 

e adolescentes, educação financeira, cultura popular, paz/trânsito, relações étnico-raciais/ 

afro-brasileira e indígena, eleições (votar é uma forma de lutar pelos nossos direitos) e 

alimentação saudável e outros (PPP EMTI 3, 2014).  

O reagrupamento ocorre duas vezes na semana, de manhã e à tarde, durante uma hora, 

com cerca de vinte alunos com dificuldades cognitivas semelhantes. Para o grupo 

desenvolvem-se atividades diferenciadas de leitura, escrita e raciocínio lógico. “Ressalta-se 

que neste momento todo o coletivo e todos os educandos estão envolvidos neste tipo de 

organização, cujo objetivo é melhorar a aprendizagem e descobrir novas potencialidades” 

(PPP EMTI 3, p. 31, 2014). Sobre o reagrupamento, a professora-referência da turma C 

ressaltou que os alunos com dificuldades na alfabetização são agrupados com os alunos de 

uma turma anterior à deles, para fazer algumas atividades que vão servir de reforço. 

Atualmente, na turma C, não está sendo necessária a participação em atividades de 

reagrupamento, porque a turma, de modo geral, está muito bem na leitura e escrita. 

Na EMTI 4 são trabalhadas as seguintes oficinas: oficina de música, oficina de arte, 

oficina de esportes, oficina de leitura e produção de texto, oficina de recreação, oficina de 

práticas de laboratório, oficina de informática. 

De acordo com PPP (EMTI 4, 2014), a escola desenvolve os seguintes projetos: 

diversidade étnico-racial, para trabalhar os valores de uma sociedade democrática e plural, 

respeitando e valorizando a diversidade de um país marcado pela presença de diferentes 

etnias, grupos culturais, descendentes de imigrantes de diversas nacionalidades, religiões 

e línguas etc.; história e cultura afro-brasileira, explorando o estudo da geografia, cultura, 

fauna, flora, questões políticas e sociais dos países africanos, relacionando-os ao nosso país e 

nossa realidade, heranças culturais e sociais, racismo e respeito ao próximo, folclore, 

brinquedos, brincadeiras e músicas desconhecidas e que permeiam nossa própria cultura, entre 

http://www.not1.xpg.com.br/lei-africanidade-historia-e-cultura-afro-brasileira-educacao-escola/
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outros; política articulada da educação da paz, para conscientizar, prevenir e combater a 

prática do bullyng nas escolas, o crime de pedofilia e o estímulo à prática de uma cultura da 

paz; educação financeira, que tem por objetivo formar cidadãos autônomos, com visão crítica, 

buscando desenvolver nos alunos competências para que possam lidar com as questões 

financeiras com segurança e consciência; Projeto do Programa Goiânia Vencendo a Dengue; 

Projeto Vozes em Canto e o projeto Escola Aberta, que oferece, aos sábados, artesanato, 

futsal, recreação e playstation.  

A ênfase dada às oficinas, que ocupam o tempo ampliado da escola, como atividades 

diferenciadas que podem complementar as disciplinas do currículo básico e contribuir para 

superar possíveis dificuldades de aprendizagem, parece ser evidenciada em todas as escolas, 

revelando, assim, o compromisso do que se faz a mais no tempo que se tem a mais com o 

ensino e aprendizagem dos alunos.  

Há uma multiplicidade de conhecimentos e temáticas que é contemplada para um 

trabalho articulado. Contudo, isso não será possível sem condições concretas. A não 

permanência de professores em tempo integral e, consequentemente, a dificuldade em reuni-

los, para atividades de planejamentos coletivos visando à realização dessa articulação e com 

foco na integração entre os conhecimentos a serem desenvolvidos ao longo do dia letivo, 

parecem se constituir no principal empecilho a ser superado.  

Nesta defesa de se buscar trabalhar os conhecimentos articuladamente, é possível 

enxergar uma excelente oportunidade de construir um processo educativo pautado em uma 

formação politécnica, que conceba os conhecimentos nas suas diversas interlocuções, 

considerando as mediações que os constituem e que, portanto, não existem isoladamente e não 

podem ser trabalhados de maneira fragmentada. Trata-se de uma formação politécnica que 

permita aos sujeitos verem e apreenderem a realidade na sua totalidade, na sua unidade, como 

síntese do diverso que é, contribuindo, assim, para uma verdadeira educação emancipadora. 

Do contrário, pode converter-se em formação polivalente, múltipla, flexível, solidária 

ao novo perfil de trabalhador demandado pela reestruturação produtiva (adaptável, inovador, 

flexível, capaz de exercer múltiplas funções, atualizado, informado, ágil etc.), reduzida ao 

mercado de trabalho e favorável à reprodução da sociedade capitalista. 

Pensar uma proposta de escola em tempo integral é também uma oportunidade de 

buscar resgatar o sentido primeiro da instituição escolar, seu papel, sua relação com o 

conhecimento, sua finalidade própria. É uma possibilidade de refletir sobre o tempo próprio 

da escola, o tempo dedicado ao estudo e à aprendizagem, dedicado ao exercício da crítica, da 
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reflexão, do pensamento sobre a realidade em que vivemos. Dessa forma, podemos contribuir 

tanto para sua reprodução quanto para sua transformação. 

 

3.2.2 Espaços 

 

A caracterização do espaço da escola é essencial quando se trata de compreender as 

condições concretas de trabalho existentes na instituição. É no espaço que os sujeitos 

escolares se encontram e estabelecem relações com os outros, é nele que se desenvolve o 

processo de ensino-aprendizagem. O espaço é permeado de relações pedagógicas e revela, em 

si, diversos limites e possibilidades para a realização do trabalho escolar. O espaço das 

escolas estudadas será caracterizado a seguir por meio da descrição das condições de 

infraestrutura e de sua adequação ao regime de tempo integral.  

 

3.2.2.1 Condições de infraestrutura e adequação ao tempo integral 

 

Todas as escolas receberam, a partir de 2007, ainda que de forma lenta, reformas 

diversas no espaço físico para atender ao tempo integral. Contudo, a quantidade e o tipo de 

reformas recebidas diferenciam-se em cada instituição
28

.  

O quadro a seguir apresenta os espaços que compõem a estrutura física de cada uma 

das escolas, já incluídas as reformas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 No período de 2007 a 2014, a EMTI 1 recebeu a reforma da quadra esportiva com arquibancadas, cobertura, 

pintura. No último ano, de 2014, ficaram concluídos o refeitório e a cozinha, bastante amplos e ventilados. Na 

EMTI 2, a única reforma citada  foi a construção de mais uma sala de aula. A EMTI 3 recebeu a ampliação da 

cozinha e dos banheiros, a construção do ambiente informatizado e de um quiosque, em que ocorrem várias 

atividades. A EMTI 4 recebeu a construção de mais quatro salas, um refeitório médio, cobertura da quadra de 

esportes e um minipalco para teatro ao ar livre (PPPs, 2014). 
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Quadro 2 - Estrutura física e equipamentos por escolas das instituições pesquisadas 

ESPAÇOS Escolas 

EMTI 1 

(194 alunos)  

EMTI 2 EMTI 3 EMTI 4 

 200 alunos 200  alunos 305 alunos 

Sala de aula 

 
7  7 6 12 

Laboratório de 

Informática 

Funciona em uma das 

salas de aula 
0 1 1 

Biblioteca/Sala 

de leitura 
1  1 1 1 

Quadra de 

esportes coberta 

1  

(com arquibancadas) 
1 

1 

(com mesas de 

refeitório) 

1 

Pátio 
1 

(arborizado) 
2 

2 

(arborizados) 

2 

(arborizado)  

Parquinho Interditado 0 0 1 

Refeitório 1 0 0 1  

Cozinha 1 1 1 1 

Banheiro  

(para os alunos) 

 

4  
2 3 4 

Sala dos 

professores 
1 1 1 1 

Sala da 

coordenação 
1 1 

 

1* 
1 

Sala da direção 1 1 1 1 

Secretaria 

 
1 1 1 1 

Depósitos 

 
3 2 3 3 

Outros 

 Sala de mecanografia;  

duchas interditadas 

(3);  lavabo com 
quatro torneiras  

Escovódromo 

com quinze 

torneiras; 

lavatório com 
cinco torneiras 

 Quiosque e 

chuveiros 

interditados. 

Sala de multiuso;  

laboratório de ciências;  

sala de rádio;  palco de 

teatro; 

chuveiros interditados 
(8); tendas distribuídas 

entre os pátios (4). 

Fonte: Projeto Político-Pedagógico (2014) das instituições pesquisadas e relatórios de observação in loco. 

* Funciona também como depósito. 

 

Todas as escolas possuem acessibilidade para portadores de necessidades especiais. As 

salas de aula dos agrupamentos acompanhados possuem carteiras dos alunos, mesa do 

professor, armários e decorações, cartazes de letras, sílabas, números etc., calendário e 

atividades expostos em varais e nas paredes, ventiladores, cortinas nas janelas e, com exceção 

do agrupamento C da EMTI 2, colchonetes empilhados em um canto da sala.  

Nas EMTIs 2 e 3, que não possuem refeitório, as refeições (lanche da manhã e da tarde 

e almoço) são servidas em sala de aula, com exceção do ciclo II da EMTI 3, que são servidas 

na quadra em mesas de refeitório. Após o lanche da manhã, os alunos permanecem em sala 
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para assistir às aulas do período matutino. Após o lanche da tarde, geralmente são dispensados 

para o recreio do período vespertino. Após o almoço, são liberados para ir ao banheiro e beber 

água, enquanto as salas são higienizadas e organizadas, para o momento de descanso, que 

ocorre logo em seguida. 

Nos dias de visita para observação in loco na EMTI 1, os espaços da sala de leitura, 

laboratório de informática, as duchas e o parquinho, que parecia interditado pela situação 

precária dos brinquedos, não foram usados. No espaço da quadra, tanto os alunos da turma B 

quanto da turma C foram observados durante a acolhida e o horário de saída, momento este 

que é destinado para todos os alunos da escola. Este espaço também é destinado para as aulas 

de educação física, oficina de jogos e brincadeiras, ensaios diversos e recreio do ciclo II. No 

espaço do pátio, os alunos do ciclo I foram observados no momento do recreio, no espaço do 

refeitório nos momentos de refeição (lanche da manhã, da tarde e almoço) e no espaço da sala 

de aula, nos momentos de aulas das disciplinas regulares, das oficinas e no período de 

descanso, em que são orientados a dormir. 

O PPP (2014, p. 35) da EMTI 1 ressalta a reivindicação das seguintes obras para 

atendimento das demandas da escola: 

 
Equipar a oficina de informática (grades nas janelas e porta); promover a instalação de 

bebedouro com filtro e torneiras para a escovação de dentes; efetivar as salas 

temáticas (Arte, Ciência, Música, Dança e outras); cobrir e espaço entre o prédio 
escolar e a quadra esportiva; trocar a rede elétrica e hidráulica; iluminar os pátios; 

aumentar o muro de proteção; colocar o pergolado e bancos no pátio interno; fazer a 

jardinagem e colocar mesas de alvenaria com bancos na área do pátio arborizado.  

 

Interessante notar que a escola não prevê a construção de nenhum espaço apropriado 

para o momento de descanso. É natural que a sala de aula não seja ambiente para se colocar 

colchonetes no chão, para os alunos poderem dormir durante o momento de descanso (no 

período intermediário, logo após o almoço). Por conseguinte, a construção de um local 

adequado para este momento se faz necessária. 

Na EMTI 2, o laboratório de informática foi desinstalado, por conta do furto dos 

computadores ocorrido no ano de 2013. O espaço hoje funciona como almoxarifado.  Sobre o 

espaço da quadra coberta, é importante destacar uma reclamação do professor de Educação 

Física, sobre a acústica desse espaço. O barulho do local acarreta dores de ouvido, e para 

evitar uma doença auditiva mais grave passou a usar tapa-ouvidos.  

Nessa escola, o período intermediário é organizado de modo diferente das demais. Aí, 

após o almoço, que é servido em sala de aula, os alunos são conduzidos pelas auxiliares de 
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atividades educativas para “atividades lúdicas, devidamente planejadas para a faixa etária de 

cada aluno. São distribuídos brinquedos e jogos pedagógicos para o lazer e descanso neste 

período” (PPP EMTI 2, 2014 p. 15). Contudo, isso ocorre somente com as turmas C, D, E e F. 

Os alunos das turmas A e B permanecem em sala, no momento de descanso, e são orientados 

a dormir. 

Nos dias de visita para observação, os espaços das salas de aula foram usados para a 

realização das aulas de disciplinas regulares do currículo de base nacional comum e de 

algumas oficinas. Também foram usadas para o momento de descanso dos agrupamentos A e 

B. A quadra foi utilizada para a aula de Educação Física, a biblioteca/sala de leitura para a 

oficina de literatura e os pátios para o recreio. 

Essa escola, talvez por ter recebido só mais recentemente a implantação do tempo 

integral, parece ser a mais carente de espaços adequados para as atividades do dia letivo. 

Além de ter recebido como reforma, após implantação do tempo integral, apenas a construção 

de mais uma sala de aula, o laboratório de informática, que poderia ser um local diferenciado 

para realização de atividades diversificadas, foi desinstalado. Alguns alunos mencionaram 

para a pesquisadora que eles ficam brincando durante o período intermediário, e não 

dormindo, como os alunos do agrupamento A e B, porque não há colchonetes para as outras 

turmas. 

Sobre o espaço da EMTI 3, o PPP (p. 10, 2014) destaca: 

 
Por ser muito antiga, apresenta problemas estruturais que só uma reforma geral 

poderia resolver.  Não há cobertura que ligue a secretaria ao portão de entrada dos 

educandos, nem o corredor à quadra de esportes; não há pára-raios na quadra de 

esportes; não há um depósito ou sala específica para guardar os materiais esportivos, 

pedagógicos, produtos de limpeza e instrumentos musicais da banda de percussão. 

 

Além dessas questões, o PPP ressalta ainda as necessidades da escola: uma sala para 

coordenador; ampliação da secretaria; refeitório; sala de vídeo; sala de descanso; laboratório 

de ciências com bancadas; lavatórios e demais equipamentos de laboratório e sala para prática 

de esportes como dança e judô. 

Nos dias de visita para observação in loco, o espaço do laboratório de informática e a 

sala de leitura não foram utilizados em nenhum momento. Notou-se o uso dos espaços da sala 

de aula, quadra, quiosque e pátios, explorados para desenvolvimento de atividades diversas 

tais como: acolhida, que ocorre na quadra; refeição, que se dá na quadra para o ciclo II em 

mesas de refeitório e em sala de aula para o ciclo I; descanso, feito em sala de aula; recreio, 
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com atividades nos pátios, quiosque e quadra; aulas de disciplinas comuns e oficinas, 

desenvolvidas nas salas de aula, quadra ou quiosque. 

Apesar de não ter sido assistida nenhuma atividade no laboratório de informática nos 

dias de visita para observação in loco, alguns alunos relataram à pesquisadora que nas aulas 

de informática eles jogam e escrevem no computador, leem livro digital, assistem a vídeos no 

youtube. Inclusive, mencionaram que já sabem mexer nos computadores sozinhos. 

Nos dias de visita para observação in loco na EMTI 4, nos agrupamentos B e C, acerca 

da utilização dos espaços do laboratório de ciências, sala de multiuso, sala de leitura e 

biblioteca, sala de rádio e palco de teatro não houve registro. Verificou-se, nesses dias, a 

participação dos alunos em aulas e atividades na sala de aula própria da turma, em sala 

temática de artes, no laboratório de informática, na quadra de esportes, no refeitório (onde 

ocorrem as refeições do almoço), nos pátios dos pavilhões e no parquinho (onde acontece o 

recreio). 

Nessa escola, as salas de aulas são temáticas, e os alunos se movimentam trocando de 

sala entre uma atividade e outra. É o que ocorre com mais frequência no ciclo II, cujos 

professores são diferentes para as diversas disciplinas (PPP EMTI 4, 2014). No ciclo I, os 

agrupamentos possuem professores-referência no turno da manhã e da tarde. Esses 

professores permanecem em sala de aula própria da turma para o desenvolvimento das aulas 

do currículo básico. Trata-se de processo que é diferente do ciclo II, em que os agrupamentos 

não possuem professor-referência, mas sim um professor para cada disciplina e, portanto, uma 

sala de aula para cada matéria. No entanto, as oficinas do ciclo I são realizadas nas salas 

temáticas e revelam uma organização diferenciada, que busca explorar espaços variados para 

desenvolvimento das atividades do tempo ampliado. 

Essa escola é a maior em tamanho e quantidade de espaços. Por conseguinte, atende 

também a um maior número de alunos e obtém o maior quadro de funcionários, como poderá 

ser visto mais adiante.  

No que concerne aos recursos financeiros, conforme os PPPs (2014), as escolas 

recebem recursos do Programa de Autonomia Financeira das Instituições Educacionais – 

PAFIE –, destinados à melhoria física e pedagógica das instituições. O repasse geralmente é 

realizado três vezes ao ano e calculado a partir do número de alunos atendidos pelas escolas. 

Do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE –, os recursos recebidos são destinados para 

os gastos com material de consumo, permanente e de infraestrutura, com repasse anual. Já os 

recursos recebidos do Programa Mais Educação são destinados aos gastos com material 

pedagógico e outros custos para a realização de oficinas no tempo ampliado, tal como 
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ressarcimento de monitores. Por fim, são recebidos recursos do Programa Escola Aberta (com 

exceção da EMTI 2, que não mencionou o recebimento de recurso desse programa), 

destinados aos gastos necessários para realização de oficinas, aos sábados, para a comunidade 

local. 

Um aspecto que chama a atenção é o fato de não ter sido observada nenhuma parceria 

da escola com outras secretarias e instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de 

atividades complementares que pudessem compor o currículo diversificado fora do espaço 

escolar. Vale lembrar que o Programa de Implementação da Escola de Tempo Integral da 

RME de Goiânia prevê esse tipo de parceria, conforme apregoado pelas políticas e 

ordenamentos jurídicos, ao discorrer sobre propostas para ampliação do tempo integral, como 

tratado anteriormente. Pelo visto, os PPPs, de 2014, não apresentaram nenhuma parceria com 

essa finalidade. 

Em síntese, o lento movimento das reformas no espaço físico da escola, para atender 

às demandas do tempo integral, revela o que estudos e pesquisas (SANTOS, 2009; SILVA, 

2011; NUNES, 2011; SILVA; SILVA, 2012) já haviam apontado sobre a implantação do 

tempo integral: a falta de condições físicas, dentre outras, necessárias para o desenvolvimento 

de uma proposta que requer não só ampliação do tempo, mas também de espaços. 

Contudo, é preciso reconhecer que, apesar da morosidade, há reformas de 

infraestrutura sendo realizadas. Ademais, a ausência de espaços necessários para o 

atendimento das demandas do tempo ampliado ainda se faz presente e continua sendo 

apontada como importante e urgente desafio a ser superado. Enquanto isso, aparentemente, as 

escolas procuram se arranjar como podem, explorando ao máximo os espaços de que dispõem 

para: a) as refeições (lanche da manhã, da tarde e almoço), em sala de aula ou na quadra; b) o 

descanso, em sala de aula, ou ausência deste, pela falta de colchonetes; c) oficinas, em sala de 

aula e também na biblioteca, na quadra e em outros ambientes disponíveis etc. 

 

3.3.3 Processos Pedagógicos 

 

 Compreender os processos pedagógicos é apreender a especificidade do trabalho 

escolar e toda ação que envolve ensinar e aprender. A concepção de formação, gestão, 

avaliação, princípios e perspectivas de educação e alfabetização, justificativas para 

implantação do tempo integral, entre outros, são mediações importantes que fundamentam o 

ato pedagógico do qual o corpo docente, administrativo e discente são sujeitos. Por isso, são 

essenciais à investigação e é sobre eles que o texto a seguir buscará debruçar-se.  
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Em relação à concepção de educação, avaliação e gestão, os PPPs (2014) das 

instituições pesquisadas ressaltam pontos em comum entre eles e em sintonia com os 

defendidos pelas Diretrizes Curriculares para Educação Fundamental da Infância e 

Adolescência do município de Goiânia. 

Todas as escolas (PPPs, 2014) defendem uma concepção de formação integral do ser 

humano, que considere suas múltiplas dimensões: cognitiva, afetiva, social, ética, estética, 

moral, etc. Objetivam uma formação cidadã, democrática, crítica e reflexiva. Concebem o 

ensino-aprendizagem pautado no Ciclo de Formação e Desenvolvimento Humano, 

respeitando o ritmo de aprendizagem de cada sujeito. Aliás, interessa destacar que, antes de 

ser uma concepção da escola de tempo integral, a formação integral está presente na proposta 

de Ciclos desde sua implantação nas instituições da Rede.  

A avaliação, que deve ser processual e contínua, objetiva orientar o trabalho 

pedagógico, para que, por meio dela, o professor possa diagnosticar e intervir no processo de 

ensino-aprendizagem, conforme as necessidades que forem surgindo. Não tem o objetivo de 

medir o conhecimento do aluno, punir ou premiar, mas de ser instrumento mediador do 

processo de ensino-aprendizagem. As avaliações são realizadas por meio de observações, 

atividades, provas e trabalhos realizados pelos alunos, fichas avaliativas descritivas e também 

por meio de reuniões de professores e conselho escolar, que avaliam não só a aprendizagem 

dos alunos em relação aos objetivos esperados, mas o trabalho da escola como um todo. 

Nos dias de visita para observação in loco, essa perspectiva da avaliação como 

instrumento mediador do ensino-aprendizagem pôde ser demonstrada em algumas aulas 

assistidas, especialmente as correspondentes às disciplinas do currículo comum, por meio: do 

modo como eram conduzidas (permeadas de questionamentos que solicitavam a participação 

dos alunos para que expressassem o que estavam ou não conseguindo entender), permitindo 

ao professor observar o que foi apreendido ou não para intervir; das atividades propostas, que 

permitiam ao professor apreender o desempenho do aluno diante do que foi ensinado e 

intervir quando necessário; de avaliação somativa, proposta em folha e realizada com o 

principal intuito de retomar tudo que foi trabalhado em um determinado período de tempo, 

para averiguar quais objetivos, daquilo que foi ensinado, foram atendidos. 

Sobre a gestão, os PPPs (2014) apresentam a proposta de uma gestão democrática e 

descentralizada, em busca da participação de todo o coletivo da escola nas tomadas de 

decisões, especialmente na construção e reformulação do Projeto Político-Pedagógico e ações 

a serem desenvolvidas no decorrer do ano. Citam também a busca pela ampliação da 

participação da comunidade local nas atividades e decisões da instituição. Além das reuniões 
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diárias desenvolvidas entre professores e equipe diretiva, as escolas realizam trimestralmente 

reuniões do Conselho Escolar, contando com a participação dos alunos, pais e toda equipe da 

escola.  

Sob a perspectiva da democratização e descentralização da gestão, é possível perceber 

uma alusão às reformas políticas para educação amplamente difundidas pelos organismos 

internacionais, diante dos processos de flexibilização advindos da reestruturação produtiva, 

como discutido anteriormente. Há uma busca pela participação de todos os envolvidos na 

escola (diretor, coordenadores, professores, alunos, pais etc.), para melhorar e controlar a 

qualidade do trabalho escolar. 

Não foi possível presenciar nenhuma reunião de Conselho Escolar no momento em 

que a pesquisa de campo foi desenvolvida nas escolas. Também não foi possível presenciar 

nenhum momento em que a participação de todo coletivo escolar e da comunidade local fosse 

solicitada para tomada de decisões. A exceção foi para a EMTI, que estava realizando eleição 

para novo diretor. De fato, pais, alunos, professores e todo corpo administrativo da instituição 

participam assistindo a propostas dos candidatos para o cargo (apresentadas em reuniões em 

que todos são convocados a assistir), dando sugestões e votando. Presenciou-se eleição para 

coordenador pedagógico em uma das escolas, a EMTI 3. Contudo, para essa eleição contou-se 

apenas com a participação dos professores e do corpo diretivo. Nas visitas realizadas, também 

foi possível observar a preparação de algumas escolas para encerramento do ano letivo com 

apresentações natalinas feitas pelos alunos, sendo que a comunidade seria convidada a 

assistir. 

Conforme será visto em seguida, em meio aos pontos comuns, há algumas 

particularidades que se destacam nas escolas estudadas. 

 

3.3.3.1 Justificativas para implantação do tempo integral: princípios, perspectivas de 

educação, formação e alfabetização de cada escola 

 

Diante da decisão da SME de implantação da escola de tempo integral, as instituições 

são instadas a justificar em seus PPPs (2014) essa nova condição.  

Pelo PPP da EMTI 1, verifica-se que a escola passou a funcionar em tempo integral 

em virtude da pouca demanda de alunos e da baixa credibilidade da comunidade à escola. O 

PPP da EMTI 2 (2014) não apresenta nenhuma justificativa para implantação do tempo 

integral, apenas descreve que passou a funcionar em tempo integral no ano de 2010 a partir de 

um comunicado recebido pela SME de Goiânia. Essa escola tem menos tempo de experiência 
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com a implantação do tempo integral, em comparação com as outras, que têm vivenciado essa 

proposta desde 2006. A EMTI 3 implantou o tempo integral objetivando oferecer um 

atendimento com uma proposta curricular diferenciada e ampliada, visando contribuir para 

uma formação integral do aluno.  

A EMTI 4 implantou o tempo integral com a finalidade de atender às necessidades dos 

alunos que precisavam permanecer um período a mais na escola. Dessa forma, seus pais 

poderiam trabalhar sem se preocupar com o fato de que seus filhos precisassem ficar em casa 

sozinhos, ou expostos aos perigos das ruas. Cabe assim assinalar a aproximação de tal 

justificativa com as perspectivas de assistência social como fundamento da escola de tempo 

integral, conforme destacam alguns estudos e pesquisas (PARO, 1988; SILVA, 2011; 

NUNES, 2011 etc.), cujo compromisso principal não é o ensino. Contudo, ainda que esta seja 

a razão fundante do tempo integral nesta instituição, a rotina dos alunos, como descrito 

anteriormente, demonstra a ocupação do tempo dos discentes com atividades permeadas de 

objetivos de ensino-aprendizagem, contrariando, portanto, a perspectiva da assistência social 

como principal compromisso e função da EMTI 4. A assistência social e o ensino coexistem 

na escola. E esta pesquisa, a despeito de seus limites e desdobramentos, permite afirmar que 

não há sobreposição da primeira à segunda, tomando a centralidade do papel exercido pela 

instituição. 

No que diz respeito aos princípios, valores e perspectivas de educação expostos nos 

PPPs (2014), a EMTI 1 propõe desenvolver o trabalho da escola por meio da Pedagogia de 

Projetos, voltando-se para o ensino da leitura e da escrita, para o diálogo, debate e reflexão, 

trabalhando os conhecimentos de forma dinâmica e interdisciplinar e considerando sempre a 

vivência do aluno. Defende princípios de uma Educação Inclusiva. Para tanto, deve atender a 

todos sem distinção, ampliar seus conhecimentos e possibilitar melhor qualidade de vida. A 

perspectiva é a de formação de cidadãos críticos e participativos, para que possam intervir na 

realidade e modificá-la, a fim de construir uma sociedade mais justa e humana, voltada para o 

bem-estar social de todos e para a preservação do planeta Terra, lutando contra o consumo e o 

lucro desmedido, que podem trazer danos à vida.  

 
O projeto aponta então para educar ambientalmente os alunos por meio dos valores 

humanos, para que possam juntos com suas famílias e a comunidade escolar propor 
caminhos conscientes para transformação e preservação do meio ambiente do qual 

participa, despertando uma consciência ecológica, para que possa agir corretamente no 

processo de preservação do meio natural. (PPP EMTI 1, 2014, p. 7). 
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 Para atender a alguns dos princípios estabelecidos, a escola desenvolve a oficina de 

horta e diversos projetos relacionados ao meio ambiente com os temas: Vida Saudável, 

Ambiente Sustentável, Vila Ambiental, Goiânia Vencendo a Dengue, entre outros. No dia de 

visita à escola, não foi possível observar, dentro da rotina desenvolvida no dia, nenhuma 

prática relacionada a esses princípios. Em relação ao trabalho com os conhecimentos de forma 

dinâmica e interdisciplinar, também não foi possível ver sua correspondência na prática. As 

aulas, tanto das disciplinas (Português, Ciências, Educação Física) quanto das oficinas 

(Produção de texto, libras, Inglês) desenvolvidas não fizeram, em nenhum momento, 

articulação com outros conhecimentos, dado que trabalhavam os conteúdos isoladamente. A 

exceção talvez tenha sido a oficina de espanhol, que trabalhou a língua espanhola de forma 

contextualizada, abordando a cultura e a arte de um país estrangeiro com a história de uma 

artista plástica. A consideração da vivência do aluno no processo de ensino-aprendizagem 

pôde ser percebida em alguns momentos, na condução das aulas de Português ministradas 

pelas professoras-referência e também na oficina de espanhol, as quais remetiam o conteúdo 

de ensino à realidade dos alunos vivenciada em situações dentro da própria escola, com os 

amigos ou em casa com a família. 

Na EMTI 2, a instituição defende uma escola democrática e não excludente. Para 

tanto, deve investir no desenvolvimento de habilidades e valores necessários ao mundo 

competitivo de hoje, a uma formação cidadã para que o aluno saiba debater, argumentar, 

respeitar o outro, tomar decisões coletivamente, ser autônomo, crítico, criativo, preparado 

para o mercado de trabalho e para a participação social, para que seja capaz de conviver bem 

na sociedade atual. “Busca sua formação pessoal, crenças, valores morais e éticos para viver 

de acordo com as normas impostas pela própria sociedade e dessa forma a escola trabalha 

considerando as diferenças culturais, mas respeitando os ritmos de aprendizagem de cada ser 

humano” (PPP EMTI 2, 2014, p. 25). 

No dia de visita para observação nesta escola, foram assistidas atividades como 

debate, desenvolvimento de argumentação, criatividade, respeito ao outro, tomada de decisões 

coletivas em algumas aulas (Matemática e Português, ministradas pelas professoras-

referência). Por meio da participação, os alunos faziam perguntas, esclareciam suas dúvidas, 

manifestavam-se mediante respostas diferenciadas, até chegarem, mediados pelo professor, a 

conclusões comuns, exercendo, assim, o debate, a argumentação e tomadas de decisões. Em 

algumas aulas, foram propostas atividades que permitiam explorar a criatividade do aluno, na 

construção de um problema de matemática, por exemplo, ou na elaboração de um bilhete para 

um colega. Temas específicos relacionados ao respeito ao outro foram trabalhados na oficina 
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de literatura e eram exigidos pelos professores durante as aulas em diversas situações. Em 

relação à competitividade, nenhuma prática correspondente pôde ser percebida no dia. 

A concepção de alfabetização defendida no PPP da instituição propõe desenvolver um 

projeto ligado aos princípios e objetivos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(Pnaic), como proposto pelo MEC. O PPP EMTI 2 (2014, p. 214) ressalta ainda: 

 
Para se tornar um bom cidadão, responsável, capaz de identificar problemas da vida 

cotidiana e pensar soluções para resolvê-los, o domínio da língua padrão e suas 

especificidades se faz necessário e imprescindível. Nos tempos atuais, a escola é a 

instituição civil responsável por garantir ao cidadão que ele seja alfabetizado e capaz 

de fazer o uso social da língua.  
 

A ênfase do processo de alfabetização em relação ao uso social da língua não foi 

percebida no dia de visita para observação in loco. Os conteúdos explorados na aula de 

Português desenvolvida no dia, por exemplo, foram trabalhados de forma isolada, sem 

nenhuma articulação com seu sentido e função social. Uma possível exceção é uma oficina de 

literatura, que teve como proposta de atividade a elaboração de bilhetes a serem entregues a 

uma pessoa com a finalidade de agradecer alguém por algo que tenha feito, revelando, assim, 

uma função de comunicação que a escrita exerce na sociedade. 

Na EMTI 3, a teoria histórico-social de Vigostky é citada no PPP (2014) como base 

para o estabelecimento do processo de ensino-aprendizagem na instituição. Defendem-se os 

princípios de responsabilidade, da mudança de atitude em relação ao meio em que vivemos 

para uma melhor qualidade de vida com hábitos saudáveis, a cidadania, segundo pressupostos 

freirianos, para que os alunos sejam capazes de aprender, pensar, exercer a crítica, criar e agir 

transformando a realidade por uma sociedade mais justa e igual. Busca-se desenvolver o 

trabalho educativo por meio dos saberes filosóficos, científicos, tecnológicos, artísticos e 

culturais, promovendo um ensino coerente com as reais necessidades dos educandos. 

 
Assim sendo, a escola é um espaço de ensino, aprendizagem e vivência de valores. 

Nela, os indivíduos se socializam, brincam e experimentam a convivência com a 

diversidade humana. Portanto, neste ambiente, o respeito, a alegria, a amizade, a 
solidariedade, o combate à discriminação e o exercício dos direitos e deveres que 

garantem a socialização e a convivência desenvolvem e fortalecem a noção de 

cidadania e igualdade entre todos. (PPP EMTI 3, 2014, p. 9).  

 

Algumas características da teoria histórico-social de Vigostky (1998) foram 

percebidas na condução de algumas aulas assistidas no dia de visita para observação in loco, 

no que diz respeito ao papel mediador do professor no processo de ensino-aprendizagem, à 

relação professor-aluno, à importância da interação com o outro para o desenvolvimento da 

aprendizagem, entre outras. Algumas aulas foram desenvolvidas de forma lúdica, mediante 
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atividades em que os alunos trabalhavam coletivamente, recebendo sempre a intervenção do 

professor quando era solicitada ou se mostrava necessária. Importa frisar, contudo, que se 

trata de práticas que são permeadas de contradições, cujos processos poderão ser mais bem 

discutidos posteriormente.  

Questões como responsabilidade, mudança de atitude em relação ao meio em que 

vivemos, desenvolvimento de hábitos saudáveis, exercício da crítica e do pensamento para 

construção de uma sociedade mais justa e igual, entre outras, não apareceram na prática no dia 

de visita para observação in loco. 

A instituição defende uma concepção de alfabetização pautada no desenvolvimento da 

leitura e escrita com sentido e função social, um processo que vai além da decodificação de 

símbolos, envolvendo habilidades de “interpretação, análise, inferência, estabelecimento de 

relações intertextuais entre outros” (PPP EMTI 3, 2014, p. 50). A criança deve vir a pensar 

sobre o que está escrito, e não apenas transformar letras em sons. Trata-se de uma perspectiva 

de alfabetizar letrando. 

 
Cabe à escola dar acesso ao aluno do universo de textos que circulam socialmente, 

ensinando a interpretá-los e produzi-los. Isso inclui os textos de diferentes disciplinas, 

para que o aluno possa compreender um conceito, apresentar uma informação nova, 

descrever um problema, comparar diferentes pontos de vista, argumentar a favor ou 

contra. A pretensão é de que os alunos possam iniciar esse processo de construção 

desde o momento que entrarem na escola. (PPP, 2014, p.51). 

 

 Nas aulas desenvolvidas na escola, os alunos foram submetidos à leitura, interpretação 

e produção de textos diversos e nesse processo expressavam suas ideias, compreensões, 

dúvidas. Demonstravam uma relação com a leitura e escrita não mecanizada, indo, portanto, 

além da decodificação de palavras e frases. Desse modo, atribuíam sentido àquilo que liam e 

escreviam. Contudo, pouco pôde ser visto em relação à função social dos textos trabalhados, 

da leitura e escrita de modo geral. 

Na EMTI 4, é proposta uma metodologia de alfabetização pautada na visão sócio-

histórico-cultural, com ênfase na inserção do sujeito em uma cultura letrada, que compreende 

as informações que chega a eles, analisando-as e posicionando-se criticamente perante elas. 

Os eixos norteadores do processo de alfabetização estão baseados em “[1] Apropriação do 

Sistema de escrita; [2] Letramento; [3] Leitura; [4] Produção Escrita e [5] Oralidade” (PPP 

EMTI 4, 2014, p. 15). Propõe que os alunos possam aprender lendo e escrevendo por meio de 

situações que dão sentidos a essas práticas. 
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A valorização da leitura e escrita considerada num sentido amplo advém de sua 

importância para a inclusão do sujeito numa cultura letrada. Nesse sentido o ato de ler 

ultrapassa, num primeiro patamar, habilidades de simples decodificação; num segundo 

a capacidade de atribuir sentido ao que foi decodificado; e ancora-se, finalmente, na 

habilidade de compreender o que nos chega por meio das informações colhidas, 

analisando-as e posicionando-nos criticamente em relação a elas. Sob tal ponto de 

vista, o domínio das habilidades específicas de leitura se traduz como um dos atributos 

que evitam a evasão escolar, oferecem ao sujeito melhores chances no mercado 

profissional e permite exercer, de forma mais abrangente e complexa, a própria 

cidadania. (PPP EMTI 4, 2014, p. 14-15). 

 

Diversas atividades propostas que trabalharam com leitura e escrita no dia de visita 

para observação in loco demonstraram essa relação de compreensão e atribuição de sentido 

sobre aquilo que se lê e escreve, seja sobre a construção de um texto narrativo, leitura e 

realização de exercícios em livros, impresso em folha ou transcritos no quadro para fazer no 

caderno, sempre mediados pelo professor, que explica, questiona, solicita a participação do 

aluno para que exponha seu entendimento, suas dificuldades etc. Pouco pôde ser visto em 

relação à capacidade de analisar e se posicionar criticamente diante das informações 

apreendidas sobre o que se lê e escreve. O maior esforço incidiu sobre a capacidade de 

compreender e reproduzir.  

A EMTI 4 ressalta os valores e princípios do Ciclo de Formação e Desenvolvimento 

Humano, apresentando sua concepção de infância, criança e pré-adolescência como fases do 

ser que possuem suas especificidades, e que por isso devem ser respeitadas e consideradas no 

desenvolvimento do trabalho pedagógico, para garantia de que cada fase possa ser vivida na 

sua plenitude. Nesse sentido, por exemplo, o ritmo de aprendizagem diferenciado de cada 

sujeito é considerado e respeitado em cada ciclo, e em relação à infância, as brincadeiras e 

atividades mais lúdicas e concretas são importantes mediadores da aprendizagem das crianças 

de seis a nove anos do Ciclo I e devem nortear as ações pedagógicas para este ciclo. 

Defende uma educação pautada em princípios éticos de autonomia, responsabilidade, 

solidariedade e respeito ao bem comum, princípios políticos de direitos e deveres da 

cidadania, exercício da criticidade e respeito à ordem democrática, princípios estéticos de 

exercício da sensibilidade, estímulo à criatividade e diversidade de manifestações artísticas, 

culturais e desportivas. Propõe uma perspectiva de Educação voltada para uma escola 

empreendedora, dinâmica, progressista, para o desenvolvimento da competição saudável, 

adaptada às novas tecnologias e meios de comunicação, às regras e preparação para a vida na 

sociedade contemporânea em que vivemos (PPP EMTI 4, 2014).                    

Não houve correspondência na prática, no dia de vista para observação in loco, em 

relação a perspectivas de empreendedorismo e competitividade. A exceção foi para as aulas 
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de Educação Física, que sempre propõem jogos e brincadeiras envolvendo relações 

competitivas entre grupos. Nesse processo, envolve também, no trabalho em conjunto, 

relações de solidariedade, respeito às regras e ao outro etc. Já em relação à adaptação às novas 

tecnologias e meios de comunicação, isso pôde ser visto no desenvolvimento das oficinas de 

informática, em que os alunos têm acesso a computadores e à internet, e são exploradas 

diversas ferramentas para desenvolver o domínio e o uso desses recursos.   

Muitos dos princípios e perspectivas de educação e formação defendidos pelas escolas 

poderão eventualmente ser retomados na próxima seção, que tomará como base de análise 

algumas aulas, especialmente oficinas desenvolvidas, para tratar das especificidades da escola 

de tempo integral e sua relação com o ensino-aprendizagem.  

Interessante destacar que, ao defender os princípios da competitividade, do 

empreendedorismo, da dinamicidade e criatividade, do progresso, da preparação para o 

mercado de trabalho, de crenças e valores próprios da sociedade atual (caracterizada pela 

reestruturação produtiva que compreende todos esses princípios), as EMTIs 2 e 4 parecem se 

aproximar mais de um discurso de adaptação e reprodução da sociedade tal como ela se 

apresenta, de modo diferente do que ocorre nas outras EMTIs 1 e 3, que defendem mudanças 

de atitudes em relação ao meio em que vivemos, lutar por melhor qualidade de vida para 

todos, entre outros, o que parece se aproximar mais de uma perspectiva de transformação 

social por uma realidade mais justa e igualitária. Em síntese, esses princípios fundamentam a 

proposta da escola em tempo integral e revelam o compromisso social que assumem. 

 

3.3.3.2 Corpo administrativo, docente
29

 e discente 

 

As escolas possuem atualmente um quadro de funcionários cujos docentes possuem 

formação superior (pedagogos e professores de área), coordenador pedagógico e de turno, 

diretor, secretário e auxiliar de secretaria, agentes de apoio educacional, auxiliares de 

atividades educativas, merendeiras, e em algumas há monitores e auxiliares de ambientes 

como sala de leitura e informática. A equipe é em sua maioria concursada. Alguns, portanto, 

possuem Contrato Especial. 

Nas visitas de observação in loco foi possível observar que nas EMTIs 1, 3 e 4 o 

mesmo coordenador pedagógico exerce suas funções no período da manhã e da tarde. Ou seja, 

                                                             
29 Em apêndice, disponibiliza-se um quadro com a composição do corpo administrativo e docente de cada 

instituição (Apêndice J). 
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nessas três escolas o coordenador pedagógico faz a chamada “dobra de horário”, 

permanecendo na escola em tempo integral (com exceção do período intermediário, que é 

acompanhado por outro coordenador). Na EMTI 2, isso não ocorre, pois há um coordenador 

pedagógico pela manhã e outro à tarde.  

Outras “dobras de funcionários” são realizadas, mas a do coordenador pedagógico na 

escola de tempo integral chama a atenção, se considerarmos que faz parte de suas atribuições 

a responsabilidade pela articulação dos trabalhos desenvolvidos entre os diferentes 

professores (do período da manhã e do período da tarde) que atuam em uma mesma turma. 

Isso poderia representar uma possibilidade maior de integração entre as atividades que 

ocorrem de manhã e à tarde com vistas ao desenvolvimento de um trabalho articulado, 

contudo, tal condição não verificou-se na prática nos dias de visita para observação in loco 

Outra questão observada em visitas in loco, acompanhando a rotina do dia letivo dos 

alunos na escola de tempo integral, refere-se ao fato de que nas EMTIs 2, 3 e 4 há um 

professor-referência, tanto no período matutino quanto no período vespertino, que desenvolve 

as disciplinas do currículo básico, passando a maior parte do tempo com a turma, e outros 

professores entram na turma para ministrar oficinas durante uma parte da manhã e/ou outra 

parte da tarde. Já na EMTI 1, há um professor-referência somente no período da manhã. À 

tarde, cada horário é ocupado por um professor diferente: das 13h às 14h, a aula é com um 

professor; das 14h às 15h, a aula é com outro professor; das 15h30 às 16h30, a aula é também 

com outro. 

Na escola de tempo integral o cargo do agente de apoio educacional se destaca, pela 

quantidade de tempo que passa com os alunos. Esse agente é um servidor público lotado na 

escola para exercer algumas atividades, como acompanhar a entrada e saída dos alunos na 

escola, acompanhar o recreio, disponibilizando materiais para um momento livre de jogos e 

brincadeiras, evitar ou resolver possíveis conflitos que possam surgir entre as crianças.  São 

responsáveis também por acompanhar os alunos no período intermediário, que é destinado ao 

almoço e descanso. Eles organizam os alunos para a refeição, garantindo que todos tenham se 

alimentado, orientam a higienização das mãos, preparam a sala de aula para o momento de 

descanso e colocam os alunos para dormir.  

Na EMTI 3 e na EMTI 4, a presença do agente de apoio educacional foi vista também 

em sala de aula junto com o professor-referência exercendo atividades auxiliares como 

preparar materiais pedagógicos solicitados pelo professor para o desenvolvimento da aula, 

acompanhar os alunos que estão fazendo as tarefas propostas, especialmente os mais lentos, 

que gastam mais tempo para realizar os exercícios e fazer cópias do quadro, ajudar na 
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manutenção da ordem, silêncio e atenção na aula etc. A esse respeito, o PPP (2014) da EMTI 

3 ressalta que os professores regentes do ciclo I, pelo fato de as turmas estarem muito cheias, 

podem contar com o auxílio de agentes de apoio educacional em sala de aula, para ajudar no 

que for necessário. 

Na EMTI 3, além do agente de apoio educacional em sala de aula, as turmas contam, 

no período matutino, com a auxiliar do ambiente informatizado, para receber os alunos no 

laboratório de informática, junto com o professor-referência, e dar suporte no que for 

necessário. E no vespertino contam com o apoio da auxiliar de leitura na biblioteca, que 

“realiza um trabalho em consonância com a professora de Língua Portuguesa e as professoras 

referências do ciclo I, para que os livros sejam emprestados aos educandos” (PPP EMTI 3, 

2014, p. 32). 

De modo geral, os funcionários que ocupam os cargos de agentes de apoio 

educacional, auxiliares de atividades educacionais e administrativas possuem escolaridade de 

nível médio ou fundamental. Alguns até possuem curso superior incompleto, mas o nível de 

escolaridade exigido para o cargo é de ensino médio ou fundamental. Já os cargos de 

professores, coordenadores e diretor são exercidos por profissionais com escolaridade de nível 

superior, geralmente licenciaturas em pedagogia, educação física, artes, história, geografia, 

letras, matemática, biologia entre outros (PPPs, 2014). 

O PPP (2014) da EMTI 2 não especifica a formação dos professores que desenvolvem 

as oficinas. Contudo, em um dos dias de visita para observação in loco, uma das agentes de 

apoio educacional, ao conversar com a pesquisadora sobre uma aluna especial, relatou que ela 

melhorou muito após ter começado a frequentar a escola de tempo integral. Alegou que pôde 

perceber isso nos atendimentos individualizados que fazia com a aluna, que é da turma B. Em 

conversa outro dia com a professora da turma C sobre os alunos que são retirados da sala em 

algumas aulas para atendimento individualizado, a professora explicou que os agentes fazem 

esse atendimento individualizado, mas é o professor que prepara o material a ser trabalhado 

com o aluno, a partir da dificuldade que ele apresenta em determinados conteúdos. Entende-

se, assim, que esse atendimento individual corresponderia à oficina de acompanhamento de 

estudos e leituras citadas no PPP, que é realizada por agentes de apoio educacional orientados 

pelos professores-referência das turmas. 

Apesar de o PPP (2014) da EMTI 1 indicar  a existência de três coordenadores 

pedagógicos, um para cada período, foi observado nas visitas in loco que o mesmo 

coordenador pedagógico que trabalha no período da manhã exerce suas funções também à 

tarde, realizando a chamada dobra de horário. Isso também ocorre na EMTI 4, apesar de citar 
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que dispõe de cinco coordenadoras pedagógicas, viu-se atuar apenas três: uma para o ciclo I, 

que trabalha no tempo integral (manhã e tarde), uma para o ciclo II, que também trabalha em 

tempo integral (manhã e tarde), e um para o período intermediário. 

Sobre os alunos atendidos, a EMTI 1 conta com cerca de 194 alunos, sendo 84 no 

Ciclo I, com três turmas (A B C), e 110 no Ciclo II, com quatro turmas (D E1 E2 F), advindos 

de mais de dezoito regiões distintas, próximas e distantes. Por esse motivo alega não poder 

afirmar a real posição socioeconômica das famílias (PPP EMTI 1, 2014). 

A EMTI 2 atende ao ciclo I, com quatro turmas (A B C1 C2), e o ciclo II, com três 

turmas (D E F), cerca de 200 alunos no total. Segundo o PPP (2014), possui alunos com 

posição social e econômica diferenciada, sendo que 85% são oriundos de bairros vizinhos, e 

não do mesmo bairro da escola. Muitos utilizam vans para ir estudar e outros vão 

caminhando. A maioria das famílias é oriunda das classes C e D e trabalha no setor terciário, 

prestando serviços à sociedade e ganhando em torno de um e meio a dois salários mínimos. 

A EMTI 3 possui duzentos alunos e conta com três turmas no ciclo I (A B C) e três no 

ciclo II (D E F).  A maioria dos alunos dessa escola é de famílias de baixo poder aquisitivo, 

com renda de um a dois salários mínimos. Muitos são beneficiários do Bolsa Família. A 

maioria dos pais possui apenas o ensino fundamental. Trabalham em confecções, indústrias, 

oficinas mecânicas, clínicas médicas, casas de famílias. Alguns pais desempenham suas 

atividades no serviço público municipal e estadual. Trata-se de escola que possui alunos 

vítimas de abusos sexuais e recebe acompanhamento especializado do Conselho Tutelar. A 

maioria mora só com a mãe ou parentes próximos como tios e avós e há uma mobilidade 

muito grande da comunidade na escola, pelo fato de muitos não possuírem residência própria. 

A opção de lazer levantada pela maioria das famílias é de visitar parentes aos finais de 

semana. A demanda dos pais para escola é de que possam sair para trabalhar e deixar seus 

filhos em ambiente seguro com acesso a práticas esportivas, culturais e alimentação adequada 

(PPP EMTI 3, 2014). 

A EMTI 4 atende cerca de 305 alunos, distribuídos em cinco turmas do ciclo I (A B1 

B2 C1 C2) e cinco turmas do ciclo II (D1, D2, E1, E2, F). Das 164 famílias que responderam 

ao questionário socioeconômico, os respectivos dados apontam que 58% moram em 

residência alugada, 28% em residência própria e os outros 14% em propriedade cedida ou 

outros, com casas que variam de três a seis cômodos. A maior parte trabalha no comércio, de 

caixa atendente, de servente e diarista, ganhando até três salários mínimos. Alguns trabalham 

na construção civil, outros são motoristas ou garçons, 8% trabalham como funcionários 

públicos, 5% ganham mais de quatro salários mínimos (PPP EMTI 4, 2014). Comparando 
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com o perfil socioeconômico dos alunos das outras escolas, os alunos dessa escola apresentam 

uma situação econômica familiar mais favorável, com uma renda financeira maior, que 

alcança até quatro salários mínimos. 

De modo geral, os alunos atendidos são oriundos de famílias de classes sociais mais 

pobres, de baixo poder aquisitivo, com renda que varia de um a dois salários mínimos. 

Apenas os alunos da EMTI 4 apresentam renda familiar um pouco maior, variando de três a 

cinco salários mínimos. É também essa escola que possui o maior número de alunos e 

funcionários. O PPP (2014) das escolas não precisa acerca do quantitativo ideal de 

funcionários em função dos alunos existentes.  

Um dos desafios destacados por estudos e pesquisas (SANTOS, 2009; SILVA, 2011; 

NUNES, 2011 e outros), que é possível ver se reproduzir na realidade do município de 

Goiânia refere-se à difícil possibilidade de integração entre as atividades que ocorrem de 

manhã e a tarde. Isso porque os professores não permanecem em tempo integral na escola, o 

que dificulta a articulação do trabalho realizado. A permanência em tempo integral do 

coordenador pedagógico responsável por essa articulação pode apontar um avanço na 

possibilidade de integrar as atividades. Contudo, escola de tempo integral com professor em 

tempo integral e com tempo de planejamento coletivo garantido pode contribuir ainda mais 

para o alcance e realização da integração e articulação dos conhecimentos e atividades 

desenvolvidas ao longo de um dia letivo. 

 Como se pôde ver no decorrer das discussões, as escolas de tempo integral da RME 

são orientadas por alguns princípios que afetam toda a rede de escolas do município, 

podendo-se citar: a organização do sistema escolar por ciclos de formação e desenvolvimento 

humano; a aspiração a uma formação integral dos sujeitos considerando suas múltiplas 

dimensões (cognitiva, física, biológica, afetiva, estética, ética etc.); a concepção de escola 

como espaço de aprendizagem, socialização de conhecimentos, criatividade, sensibilidade, 

relações sociais etc.; a adoção de um currículo aberto e flexível que considere os diferentes 

contextos socioeducacionais; alfabetização e letramento para que as crianças possam atribuir 

sentido e função social às práticas de leitura e escrita; a busca por uma avaliação mais 

qualitativa como instrumento de intervenção pedagógica sobre os processos de ensino-

aprendizagem, a fim de melhorar o desenvolvimento e desempenho dos alunos nas atividades 

escolares; a prática de uma gestão descentralizada; a ênfase na garantia de igualdade de 

condições e acesso e permanência, entre outros. 

 Entre esses princípios, importa destacar os que permitem relações com as políticas 

educacionais demandadas de um processo de reestruturação produtiva caracterizado, 
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especialmente, pela flexibilização, que, no campo educacional, reflete especialmente sobre a 

organização curricular, avaliação e gestão escolar, que mediam outras funções escolares como 

formação, princípios e perspectivas de educação, qualidade, entre outros. 

 Diante do currículo, por exemplo, essa flexibilização pode ser representada pela 

multiplicidade de conhecimentos que podem contribuir para a formação de um sujeito 

polivalente, capaz de exercer múltiplas funções no mercado de trabalho, flexível e adaptável 

às contínuas transformações no mundo da tecnologia e da informação (com a ampliação da 

jornada escolar essa possibilidade do currículo pode se tornar ainda mais fértil). No que diz 

respeito à avaliação, a flexibilização parece realizar-se pela infinidade de instrumentos que 

passam a ser utilizados: fichas descritivas mais qualitativas; boletins com resultados 

percentuais mais quantitativos; autoavaliação; avaliação individual e em conjunto; avaliação 

por conselhos escolares, entre outros. Em relação à gestão, a flexibilização pode ser 

representada pela descentralização da administração escolar que deve passar a contar com a 

participação de todos (corpo docente, discente e administrativo), inclusive da comunidade 

local na organização do trabalho escolar, na elaboração do Projeto Político-Pedagógico e nas 

principais tomadas de decisões, atendendo aos interesses da comunidade (gestão orientada, 

inclusive, pelo paradigma da qualidade na educação conforme destacado por Silva e Paiva 

(2013), ao apresentar o Programa de Atendimento em tempo integral da RME). 

 As EMTI 2 e 4, ao defenderem uma educação pautada nos princípios da 

competitividade, do empreendedorismo, da dinamicidade e criatividade, do progresso, da 

preparação para o mercado de trabalho, entre outros, parecem mais solidárias aos processos de 

reestruturação produtiva que configura o modo de produção da sociedade capitalista atual. 

Trata-se de posicionamento que é diferente do preconizado por EMTI 1 E 3,  que, ao que tudo 

indica, parece se aproximar mais de uma perspectiva de defesa de uma transformação social. 

Estas, ao buscarem uma realidade mais justa e igualitária, defendem uma mudança de atitude 

em relação ao meio em que vivemos, em prol de uma melhor qualidade de vida para todos, 

entre outros. Nessas duas últimas escolas, ainda que submetidas à flexibilização do currículo, 

da avaliação e da gestão, seus fundamentos e objetivos podem estar comprometidos com 

outras perspectivas, que não a da reestruturação produtiva. 

 Trata-se de processos complexos que necessitam de maiores estudos e investigações. 

Embora não se constituam o principal objetivo desta pesquisa, são apontados como 

imprescindíveis nas reflexões sobre as propostas educacionais atuais, especialmente no que 

diz respeito à escola de tempo integral, por estarem diluídas nesse contexto social, econômico, 

político, cultural e educacional que é histórico e possui suas particularidades. 
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 Em meio aos princípios gerais que atingem todas as instituições da rede, a escola de 

tempo integral possui particularidades que constituem suas especificidades, conforme será 

discutido e aprofundado a seguir. 
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4 

 

AS ESPECIFICIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO 

MUNICÍPIO DE GOIÂNIA E O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

 

A extensão do tempo de permanência dos alunos, a reorganização dos espaços para o 

desenvolvimento das atividades durante a jornada diária de tempo integral e as atividades que 

se realizam no tempo que se tem a mais são, a princípio, especificidades da escola de tempo 

integral. Mas como se manifestam essas especificidades? Que relações podem ser 

estabelecidas entre elas e os processos de ensino-aprendizagem? E, por fim, quais desafios e 

possibilidades podem anunciar? Algumas reflexões sobre essas questões serão delineadas a 

seguir, tendo por base os dados coletados por meio de observações e entrevistas informais nas 

escolas pesquisadas e também a partir dos respectivos Projetos Político-Pedagógicos. Serão 

apresentadas, ainda, as análises realizadas sobre os resultados apresentados pelos 

agrupamentos B e C do ciclo I das respectivas escolas nas avaliações realizadas pelo Núcleo 

de Avaliação e Pesquisa – NAP – da SME. 

 

4.1 A organização do tempo e espaço 

 

Para efeito de comparação, é importante observar que nas escolas regulares de tempo 

parcial os turnos de aulas têm a duração de quatro a cinco horas. Nesse período os alunos 

assistem às aulas das disciplinas componentes do currículo de base nacional comum 

(Português, Matemática, Ciências, Geografia, História, Arte, Educação Física, Língua 

estrangeira), têm intervalo para lanche e recreio, cerca de vinte a trinta minutos, e são 

dispensados para casa, na hora do almoço, para quem estuda no período matutino, e no final 

da tarde, para quem estuda no período vespertino, retornando somente no dia seguinte. 

Diferentemente na escola de tempo integral, em especial na realidade do município de 

Goiânia, o dia letivo dos alunos tem início às 7h50min e termina às 16h30min, 

correspondendo, assim, a um período de oito horas e quarenta minutos de permanência dentro 

da escola. Nesse percurso os alunos seguem uma rotina em que tomam café da manhã (quinze 

minutos) oferecido pela escola, assistem às aulas de disciplinas componentes do currículo 

comum, intercaladas às aulas de oficinas componentes do currículo diversificado (uma hora 
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de duração cada aula), participam do recreio/intervalo da manhã (quinze minutos), almoçam 

(trinta a quarenta minutos em média), refeição também oferecida pela escola, 

descansam/dormem (uma hora), voltam a assistir às aulas das disciplinas comuns intercaladas 

às oficinas diversificadas (uma hora cada aula), recebem o lanche da tarde (quinze minutos) 

oferecido pela escola e participam do recreio da tarde (quinze minutos).  

Do total de oito horas e quarenta minutos do dia letivo, com algumas oscilações entre 

uma escola e outra, de modo geral, duas horas e quarenta minutos são destinadas às refeições 

(café da manhã, almoço e lanche), intervalos de recreio e descanso, e seis horas são destinadas 

às atividades de ensino-aprendizagem, possibilitando, assim, mais tempo de estudo (de uma 

hora e meia a duas horas de diferença em relação à escola de tempo parcial) e, em tese, maior 

oportunidade de aprendizagem na escola de tempo integral. Contudo, importa frisar que a 

ampliação do tempo por si só não garante a qualidade do ensino, tendo em vista que mais 

tempo de estudo e mais oportunidades de aprendizagem são mediados pelo espaço, currículo, 

condições de trabalho para o professor, formação, gestão, entre outros, que serão discutidos ao 

longo desta seção.  

Nas escolas de tempo integral da Rede Municipal de Educação de Goiânia 

investigadas, todas as atividades que ocupam o tempo integral têm sido desenvolvidas dentro 

da escola. Quando não há espaços adequados para o desenvolvimento de determinadas 

atividades, como refeitório para almoço e outras refeições, dormitório ou sala de descanso 

para o período de descanso, os espaços existentes na escola são improvisados para sua 

realização e a sala de aula se converte em um dos principais locais de improvisação dessas 

atividades. Conforme demonstrado anteriormente sobre a rotina do dia letivo, nesse processo 

os alunos acabam passando mais tempo dentro da sala de aula (de cinco a seis horas) do que 

em qualquer outro espaço da escola, que também não oferece muitas opções além da quadra, 

dos pátios, da biblioteca/sala de leitura e laboratório de informática.  

Algumas escolas receberam reformas após implantação do tempo integral e nelas 

foram construídos refeitórios e mais salas para outras utilidades. Mas ainda assim espaços 

continuam sendo improvisados para atender às demandas de uma escola que funciona em 

jornada única e integral, revelando, por conseguinte, a necessidade e urgência de construção 

de espaços adequados para atender ás demandas do tempo ampliado. Uma dessas 

necessidades é a construção de ambiente para descanso. Vale assinalar que as condições 

atuais são precárias, submetendo os alunos a se deitarem em colchonetes forrados no chão da 

sala de aula. É preciso também construir refeitórios nas escolas que ainda não possuem, para 

evitar que as refeições sejam distribuídas em sala de aula, local que é de estudo e não de 



105 
 

refeição. É necessário também construir salas temáticas e laboratórios, para realização de 

atividades diversificadas e oficinas específicas, tais como sala de dança com espelhos, 

auditório ou sala com infraestrutura acústica para atividades de teatro, música e banda, ateliê 

para atividades artesanais, ambiente para jogos de mesa e tabuleiro, entre outros que possam 

melhorar e enriquecer as condições concretas de estudo, aprendizagem e permanência em uma 

escola de jornada integral e também o trabalho do professor. 

As aulas das disciplinas do currículo comum são ministradas pelo professor-

referência, que passa a maior parte do tempo com a turma. Geralmente é um pedagogo, 

quando se trata da primeira fase do ensino fundamental. O ensino se dá, sobretudo, em sala de 

aula, com exceção de Educação Física, que é dirigida por um professor da área que 

desenvolve as aulas práticas na quadra. As oficinas são ministradas por outros professores. 

Para tanto, são utilizados a biblioteca e sala de leitura, laboratório de informática, a própria 

quadra ou pátio, quiosque no caso da EMTI 3 e salas temáticas organizadas pela própria 

escola no caso da EMTI 4, como foi possível observar nas visitas de observação in loco. 

Como se pode ver, há uma tentativa em algumas escolas de que as oficinas sejam 

desenvolvidas em outros espaços fora da sala de aula. 

No entanto, é interessante destacar que esses espaços predominantemente explorados 

nas aulas de oficinas não são exclusivos das oficinas, podendo ser disponibilizados para 

qualquer aula que programe utilizá-los. Nesse caso, os professores responsáveis pelo 

desenvolvimento da grade curricular comum também podem contar com esses espaços para 

programação de suas aulas. 

A garantia de mais tempo de estudo, com possibilidade de maior oportunidade de 

aprendizagem, se coloca como um diferencial da escola de tempo integral. Contudo, as 

mudanças geradas na organização do tempo e do espaço para adequar-se à ampliação da 

jornada na escola de tempo integral são realizadas sem as condições físicas necessárias para 

atender às novas demandas que emergem. Nesse caso, a ausência de espaços adequados para 

o desenvolvimento das atividades que se realizam a mais se constitui em um dos principais 

desafios a serem superados. Essa situação representa o que algumas pesquisas citadas 

anteriormente têm revelado sobre experiências de ampliação da jornada escolar em curso no 

Brasil, que no caso são o imediatismo (SILVA, 2011) e a improvisação (SANTOS, 2009) na 

implantação de uma reforma educacional, a qual demanda mudanças, mas não garante as 

condições necessárias à sua efetivação. Para além da organização do tempo e do espaço, o 

conteúdo que ocupa esse tempo e esse espaço ampliado – as atividades que se realizam a mais 
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– são diferenciais fundamentais que caracterizam as especificidades da escola de tempo 

integral. 

 

4.2 As atividades que se realizam a mais no tempo que se tem a mais 

 

 As atividades realizadas no tempo ampliado da escola e os processos pedagógicos que 

envolvem se mostram, a princípio, como um diferencial específico da instituição que funciona 

em tempo integral. Ao ampliar o tempo, o currículo é flexibilizado e, por conseguinte, novos 

conhecimentos e atividades podem ser inseridos, oferecendo maiores oportunidades de 

aprendizagem. 

 Apresentam-se, a seguir, uma discussão e análise das atividades realizadas na jornada 

ampliada da escola de tempo integral. Elas envolvem os momentos de refeição e descanso 

desenvolvidos no período intermediário e as oficinas componentes do currículo diversificado 

que ocorrem ao longo do período integral. O objetivo é evidenciar seus desafios e respectivas 

possibilidades. 

 

4.2.1 O período intermediário 

 

O almoço e o descanso realizados no período intermediário, que funciona entre o turno 

matutino e vespertino, fazem parte das atividades realizadas no tempo ampliado e se 

revelaram como de equacionamento mais difícil em todas as escolas observadas.  

As refeições oferecidas (café da manhã, almoço e lanche da tarde) são garantidas pela 

prefeitura e cumprem uma demanda específica da escola de tempo integral, tendo em vista o 

tempo de permanência dos alunos na escola. Por não contarem com espaço apropriado, duas 

dessas escolas oferecem suas refeições em sala de aula. As outras duas oferecem em refeitório 

construído após implantação do tempo integral, conforme destacado anteriormente. 

 Acompanhados por agentes educativos, no período de descanso, os alunos são 

conduzidos à sala de aula para dormir após o almoço (com exceção dos alunos do 

agrupamento C na EMTI 2 observada, que, por não possuir colchonetes, brincam livremente, 

com brinquedos e jogos pedagógicos disponibilizados nos corredores do pavilhão das salas 

pelas agentes educativas que acompanham esse momento).  

Em três escolas as turmas são divididas na hora de dormir, intercalando alunos de um 

agrupamento e outro, ou dividindo um grupo de meninas com um grupo de meninos, para 

ficarem em salas diferenciadas. As carteiras são afastadas para o canto das paredes e os 
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colchonetes são distribuídos ao centro do chão da sala de aula para os alunos se deitarem. Nas 

escolas que possuem refeitório as salas são organizadas para esse momento enquanto os 

alunos almoçam. Nas escolas que não possuem refeitório, os alunos são retirados da sala após 

almoçarem e orientados a ir ao banheiro e beber água enquanto a sala é organizada. 

Depois de uma manhã inteira de atividades, os alunos, de modo geral, terminam o 

almoço agitados, inquietos, muitas vezes suados e com mau cheiro. Retornando às salas, já 

deitados nos colchonetes, os alunos se remexem de um lado para outro, conversam, tentam 

brincar com o colega, cutucam quem está do lado, às vezes ficam sentados ou tentam se 

levantar e andar pela sala.  

As agentes tentam colocar os alunos para dormir. Em geral pedem silêncio, repetem 

várias vezes que é hora de dormir e descansar, pedem para virar para o lado e não falar com o 

colega, pedem para que não se encostem no colega para não atrapalhar o outro a dormir, 

chamam a atenção de alunos individualmente, trocam alunos de lugar para não conversarem, 

usam expressões como “cala a boca”, “bico calado”, “olhos fechados e boca calada”, 

“psiiiiu”, entre outras.  

Essa situação permanece por cerca de dez, vinte, trinta e às vezes quarenta minutos, 

até que a turma consiga ficar em silêncio e alguns alunos comecem a dormir. Quando um 

aluno insiste em desobedecer e não colaborar, as agentes chamam o coordenador do período 

intermediário, ou retiram o aluno do ambiente, mandando-o para coordenação, ou deixam o 

aluno do lado de fora da sala para não atrapalhar. Também ameaçam com punição, como ficar 

sem recreio ou sem participar de algumas oficinas de que gostam. 

Algumas agentes reclamam do espaço inadequado e da falta de conforto para o 

momento de descanso. Queixam-se de agressões e desrespeito de alguns alunos. Reclamam 

do estresse que representa esse horário, entre outras questões. A descrição de alguns desses 

momentos é ilustrativa: 

 

A agente vai deitando os alunos e chamando a atenção pelo nome dos que 

ficam se remexendo no colchonete, brincando com o colega ou conversando 

[...].  
– Professora, lê uma história! – diz um aluno. 

– Não trouxe livro, mas prometo trazer amanhã – responde a agente.  

 

Um aluno oferece o livro que está na mochila. Outro diz que no armário da 
sala tem livro também. A agente vai até o armário e pega um livro, começa a 

ler. 

 
– Já ouvi essa história – diz o aluno. 

– Não tem problema ouvir de novo, não – responde a agente. 
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 Alguns alunos continuam agitados e conversam. A agente para a leitura para 

chamar a atenção dos que não fazem silêncio. Volta a contar a história, mas 

como alguns insistem em não fazer silêncio, ela para novamente e começa a 
anotar os nomes no caderno de ocorrências e chamar os alunos pelo nome 

para assinar. Um aluno começa a chorar deitado no colchonete. A agente diz: 

 

– Se continuar chorando vai assinar o caderno de novo. Na hora de fazer 
bagunça e atrapalhar não chora não, por que vai chorar agora? 

 

Um aluno pede para a agente continuar lendo a história [se referem a ela 
sempre como professora]. Ela responde que não, porque eles não ficam 

quietos.  

12h10. Todos estão em silêncio. Muitos já dormem. Alguns ainda se mexem 

de um lado para outro, tentando dormir. 
12h25. Ninguém se mexe, todos parecem dormir.  

12h50. São acordados [...]. Durante o período que dormiam havia mau 

cheiro de chulé.  

   

Podemos perceber que há uma demanda por parte dos alunos de que algo aconteça 

durante esse momento, que seja algo além do permanecer deitados em silêncio, até que o sono 

chegue e consigam dormir. Não há nenhum planejamento no intuito de ajudar os alunos a 

relaxarem, descansarem e dormirem com mais facilidade. Além do espaço inadequado, 

recebem apenas ordem e advertências para que adormeçam. No exemplo citado acima, contar 

uma história não tinha sido algo planejado pela agente. E diante da falta de colaboração de 

alguns alunos que conversaram no momento em que ela começou a leitura, a agente parou de 

atender ao pedido dos alunos e passou a anotar o nome daqueles que ficariam sem recreio. No 

intervalo do período da tarde, os alunos cujo nome foi anotado no caderno foram vistos 

sentados no corredor do pavilhão sem participarem do recreio, observando os demais. Esse 

exemplo reitera ainda o padrão de controle disciplinar destacado nesta escola anteriormente. 

As mesmas dificuldades dos alunos para dormir, das agentes para conduzir esse 

momento e o desconforto do espaço podem ser vistas em outra escola: 

 

12 h. Os alunos estão deitados em sala nos colchonetes curtos. Metade do 
corpo dos alunos fica de fora. O ventilador está ligado. A agente fica em pé 

pedindo para ficar em silêncio, virar para o lado e não conversar. Diz que é 

hora de dormir e descansar. De dentro da sala ouve-se o barulho das outras 

crianças, que brincam do lado de fora.  
12h20. Algumas crianças já dormem, outras ainda estão acordadas, se 

remexendo no colchonete, mas em silêncio.  

A agente se aproxima da pesquisadora e pergunta se ela vai vir outro dia. Diz 
que a turma não é assim todo dia. Há dias em que eles dão muito trabalho. 

Apontou alguns alunos que têm atitudes agressivas e são desrespeitosos. 

Menciona que às vezes é preciso tirar aluno da sala. Diz que costuma ameaçá-
los a deixar sem oficina, que são as aulas em que eles podem “extravasar”. 

Comenta acerca do espaço que há na escola, que permite construir mais 

lugares para “jogar” esses meninos.  
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12h50. Toca o sinal. Os alunos se levantam e já começam a empilhar os 

colchonetes. Alguns continuam dormindo e precisam ser acordados.  

 

Podemos perceber que alguns alunos conseguem dormir depois de um tempo. Mas 

outros não conseguem e ficam se remexendo no colchonete. Até fecham os olhos, se 

mantendo em silêncio, mas não conseguem dormir. O desconforto é evidente. Depois de uma 

manhã inteira de atividades e após o almoço, os alunos, muitos deles suados e com mau 

cheiro, são ali reunidos numa mesma sala. Os colchonetes são curtos e metade do corpo dos 

alunos fica no chão. Além disso, ainda há o barulho das outras turmas do lado de fora, que por 

falta de colchonetes nesta escola não têm onde descansar dormindo.  

Na descrição acima, chama a atenção a fala da agente, que, no intuito de fazer com que 

a turma coopere, com silêncio e organização no momento de descanso, menciona a 

necessidade de ameaçar os alunos a ficarem sem oficina. A agente se refere às oficinas como 

os momentos de que os alunos mais gostam, porque é em suas aulas que eles podem 

“extravasar”. Acerca disso, cabe questionar a concepção de agentes, professores e alunos 

sobre as oficinas, a ponto de considerá-las como aulas que permitem “extravasar”. 

Em outras escolas, as mesmas situações são reproduzidas. Há dificuldade não só da 

agente de apoio educacional que acompanha esse momento, mas do próprio coordenador do 

período intermediário. Em uma das escolas visitadas o coordenador do período foi chamado 

para ajudar a agente que não estava conseguindo fazer os alunos dormirem. Ao tentar 

organizar a sala para o que deveria ser feito, o coordenador se deparou com o enfrentamento 

de alguns alunos e acabou até perdendo o controle. Chegou a inventar o envio de fotos das 

desobediências de um aluno pelo whatsapp do pai, que nem whatsapp tinha, segundo o aluno. 

 O desconforto, a falta de higiene com o ambiente e até certo ponto o descaso em 

relação a esta questão podem ser exemplificados no episódio do aluno que encontra um 

carrapato na sala de aula. Nessa situação, a agente disse que não podia fazer nada, que todos 

precisavam ir para os seus lugares e dormir. Todos esses problemas dificultam e até mesmo 

impedem o descanso.  

Nesse processo, destaca-se, ainda, o grito de um aluno portador de TDAH,
30

 ao dizer 

que estava sendo obrigado a dormir. Nesse caso, além da falta de preparo da escola em 

atender às necessidades de um aluno em particular, no caso a síndrome que possui, tal fala 

                                                             
30 Ressalta-se que essa criança foi identificada para a pesquisadora pela professora, coordenadora pedagógica e 

até mesmo pelos colegas como portador de Transtorno do Déficit de Atenção com hiperatividade – TDAH. A 

professora e a coordenadora ressaltaram a falta de apoio da família em buscar tratamento para a criança que já 

foi diagnosticada por um profissional e também em dar os medicamentos necessários, dificultando, assim, o 

trabalho da escola.  
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pode representar também o desejo de muitas crianças, que é de não dormir se não estiverem 

sentindo sono, apesar de entenderem que aquele momento é destinado a um período de 

descanso.  

Observa-se, assim, que a maioria dos alunos não consegue e/ou não quer dormir no 

horário de descanso e se dedica a fazer outras atividades como ler, folhear livro, conversar 

com o colega, andar pela sala e outras. Essas situações parecem demandar a possibilidade de 

se pensar em outras formas de descanso, para além da única opção de dormir. E para os que 

gostam e que optem por dormir, a urgência da construção de um espaço adequado para esse 

momento deve vir acompanhada da higienização necessária, como, por exemplo, banho para 

se refrescar.  

A melhoria das condições concretas para garantir o descanso dos alunos que 

permanecem na escola mais de oito horas diária é de suma importância para uma instituição 

que preza por uma formação integral dos sujeitos, no sentido de considerar e respeitar suas 

múltiplas dimensões (física, biológica, cognitiva, emocional etc.). O descanso é fundamental 

para a continuação das atividades que são realizadas no restante do período letivo. Contudo, 

não pode continuar ocorrendo com as condições precárias como apresentadas na pesquisa. Se 

persistir essa situação que dificulta a garantia de descanso efetivo, corre-se o risco de o 

desempenho dos alunos, na participação das atividades no período da tarde, ficar prejudicado. 

Isso, além de representar um desrespeito aos sujeitos, que são “forçados” a deitarem-se e 

dormirem, muitas vezes suados e com mau cheiro, em colchonetes forrados no chão da sala. 

 

4.2.2 As oficinas componentes do currículo diversificado/ampliado 

 

A ampliação do currículo se dá com a elaboração das atividades diversificadas 

chamadas também de oficinas. A partir da análise dos Projetos Político-Pedagógicos (2014) 

das escolas pesquisadas e dos relatórios de observação in loco foi possível perceber que 

muitos dos conteúdos e atividades propostos no desenvolvimento das oficinas não se diferem 

dos que são trabalhados nas disciplinas do currículo comum, conforme explicitado 

anteriormente. Especialmente as que pertencem ao campo do conhecimento da língua 

portuguesa como oficina de literatura, oficina de letramento, oficina de produção de texto e as 

que pertencem ao campo do conhecimento da Educação Física como oficina de esportes, 

oficina de jogos e brincadeiras, entre outros.  

Contudo, apesar de algumas oficinas reproduzirem conteúdos e atividades que já são 

trabalhados nas disciplinas da grade curricular comum, há também o desenvolvimento de 
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oficinas que vão além daquilo que já é trabalhado na escola, constituindo-se em atividades 

verdadeiramente diferenciadas, tal como a oficina de libras, por exemplo, que é realizada na 

EMTI 1, e a de banda/percussão, realizada na EMTI 3.  

Com mais tempo e mais espaço no currículo, a escola tem a oportunidade também de 

optar por trabalhar mais de uma modalidade de língua estrangeira, como é o caso da EMTI 1, 

que realiza oficinas de inglês e espanhol. Nesse processo as oficinas pertencentes ao campo 

do conhecimento da arte como música, teatro, dança etc. acabam recebendo um tempo próprio 

e maior para seu desenvolvimento, sem serem “espremidas” a outros conteúdos trabalhados 

nas diversas disciplinas e especialmente na de artes, que possui uma carga horária menor no 

currículo de base nacional comum. 

Desse modo, é possível afirmar que as escolas de tempo integral reproduzem, no 

tempo que se tem a mais, conteúdos e atividades que já são trabalhadas em algumas das 

disciplinas da grade curricular comum, podendo exercer, assim, um trabalho complementar às 

disciplinas, auxiliando no desenvolvimento dos conteúdos explorados nelas (oficina de 

produção de texto, oficina de letramento, oficina de literatura etc.). Além disso, elas 

propiciam atividades diferenciadas com oficinas que se constituem em novidades da escola 

(Oficina de Banda e Percussão, Libras, entre outros). Também possibilitam mais tempo de 

estudo para alguns conhecimentos que antes eram trabalhados de forma aligeirada em meio a 

tantos outros conteúdos e atividades desenvolvidos pela escola (oficina de dança, oficina de 

teatro, oficina de música e outras). 

Em relação à metodologia das aulas, algumas oficinas são ministradas com uso de 

recursos mais diversificados para além do livro didático (até porque não há livro didático para 

oficinas), caderno e quadro-giz, explorando, por conseguinte, outros instrumentos para 

desenvolver uma aula. Nesse processo destacam-se o uso de TV, DVD, vídeos, som, livros 

literários e paradidáticos, atividades em folha etc. No caso da oficina de informática e 

banda/percussão, o computador e os instrumentos musicais são recursos específicos da 

modalidade de oficina proposta. Contudo, é interessante destacar que a diversidade de 

recursos utilizados nas oficinas (com exceção dos instrumentos de banda que é próprio da 

oficina de banda) não é exclusiva delas, podendo ser se uso na programação de qualquer aula. 

 Todas essas questões são mediadoras do processo de ensino-aprendizagem, e por isso 

podem trazer, ou não, mais qualidade ao ensino. Espaços adequados e em bom estado, mais 

tempo de estudo, diversidade de instrumentos para o trabalho pedagógico são condições 

materiais importantes para enriquecimento de uma aula e podem fazer a diferença na 

educação escolar. Mas essas questões são mediadas por outras condições concernentes ao 
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cotidiano das aulas, como a relação professor-aluno, os processos de ensino-aprendizagem, o 

que e como ensinar, entre outros que constituem a totalidade dos processos pedagógicos da 

escola e são fundamentais para o desenvolvimento do trabalho escolar. 

Nesse sentido, é interessante considerar que, apesar de as aulas de oficina e de as de 

disciplina regular serem diferenciadas por sua determinação curricular (a primeira 

determinada pelo currículo diversificado e a outra pelo currículo de base nacional comum), na 

prática, o que vai distinguir uma aula da outra (além do conteúdo proposto em uma aula, 

quando ele não reproduz o que já é trabalhado em outra) se liga mais ao rigor, ao manejo, ao 

controle, à organização, à relação professor-aluno, variando de professor para professor.  

Ou seja, não há uma regra ou orientação para que a aula de oficina seja ministrada de 

uma forma e a aula de disciplina de base nacional comum de outra. Nas visitas de observação 

in loco foi possível perceber que cada professor, a partir das condições materiais que lhes são 

disponíveis, elabora e propõe a aula que lhe corresponde ministrar. 

 

4.2.3 As aulas das oficinas 

 

Nas aulas observadas das escolas pesquisadas, algumas oficinas se equipararam com 

as aulas das disciplinas de base nacional comum em organização, importância e compromisso 

de ensino. Nesse processo, o prestígio, o interesse, a participação e o envolvimento dos alunos 

com a aula se manifestaram de diferentes formas nas diversas oficinas ministradas por 

diferentes professores.  

Com o objetivo de analisar os processos pedagógicos internos à sala de aula, 

concernentes ao desenvolvimento das aulas, à relação professor-aluno, à condução do ensino-

aprendizagem, entre outros, foram selecionadas seis oficinas,
31

 sendo que três delas 

apresentaram uma aula rica em possibilidades favoráveis ao ensino-aprendizagem e três 

apresentaram fragilidades.  

Na oficina de espanhol, ministrada pela professora da área no agrupamento C, por 

exemplo, é possível perceber a atenção e o comprometimento da docente com a aula e os 

alunos, desde a organização das carteiras, colocadas em uma disposição que por algum 

motivo pode ser mais proveitosa, até a escuta e olhar atentos à participação dos discentes. A 

todo tempo a professora procura instigar a participação, faz questionamentos, suscita 

                                                             
31 A descrição literal da seqüência didática dessas oficinas analisadas está disponível em apêndice (Apêndice K -

P). 
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reflexões, parabeniza os acertos, intervém a partir do erro, contextualiza a fala dos educandos 

e o tema da aula, trazendo-a para a realidade vivenciada. Sua conduta reitera a concepção de 

ensino defendida pela escola, cujo principio, conforme ressaltado no Projeto Político- 

Pedagógico (EMTI 1, 2014), é de ensinar a ler, escrever, dialogar, debater, refletir, 

trabalhando os conhecimentos de forma dinâmica e interdisciplinar e considerando sempre a 

vivência do aluno. 

Os alunos correspondem à atenção da professora, participam, demonstram interesse e 

compreensão no diálogo estabelecido em espanhol pela docente.  Não houve a realização de 

nenhuma atividade manual, mas a aula deixou explícitos seu conteúdo, objetivos e exercício 

intelectual, no sentido de cultivar o pensamento, o ouvir, tentar entender e interpretar um 

diálogo em espanhol, aprendendo, assim, uma língua estrangeira e um pouco da cultura e 

história de pessoas de outro país de língua espanhola. 

Em outra escola, na oficina de literatura realizada com o agrupamento C, na sala de 

leitura e biblioteca, pôde-se perceber também a tentativa da professora em solicitar a 

participação e envolvimento dos alunos e em contextualizar o tema da aula com a realidade 

dos educandos. O conteúdo e objetivos ficaram claros no decorrer da aula, que era discutir e 

compreender o sentido de um valor humano – o agradecimento. Para tanto, a professora 

propôs um diálogo, citou exemplos e orientou na realização de uma atividade, para que os 

alunos expusessem o que conseguiram entender e assim poder avaliar a aprendizagem. 

A conduta da docente na condução da aula, ao instigar a participação dos alunos, fazer 

questionamentos, abrir oportunidades para que os alunos dialogassem, parece coadunar em 

parte com a proposta de ensino defendida no Projeto Político-Pedagógico (2014) da escola, 

objetivando oferecer uma formação pautada no debate, argumentação, respeito ao outro, 

tomada de decisões, entre outros. O modo como o conteúdo foi trabalhado reitera também a 

concepção de alfabetização, que propõe a apreensão da leitura e da escrita a partir do uso e 

função social da língua. 

Essa professora iniciou sua aula orientando os alunos a sentarem-se nos lugares por ela 

determinados e deu continuidade a uma aula anterior. Mas a dificuldade dos alunos de 

dialogar sobre o tema parecia indicar a não compreensão do que foi trabalhado. 

 Ao dar prosseguimento na discussão sobre o sentido de um valor humano, que era o 

agradecimento, a professora trouxe ilustrações do cotidiano dos alunos. Procurou levá-los a 

pensar no agradecimento com base na realidade que vivenciam. Contudo, se restringiu a 

acontecimentos da sala de aula, envolvendo o comportamento dos alunos em relação ao 

professor e à aula que ministrava. Por isso, os bilhetes elaborados pelos alunos na atividade 
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proposta se restringiram a agradecer os professores pelas aulas que recebem e por tudo que 

aprendem com eles. 

Ao fim, a dinâmica da aula conduzida pela regente parece ter alcançado resultado 

satisfatório. A docente instigou mais uma vez a participação dos alunos, para que lessem e 

compartilhassem o bilhete produzido com os colegas. Dois dos alunos se propuseram a fazê-

lo. A professora acompanhou a produção, aluno por aluno, e demonstrou satisfação com o que 

os alunos escreveram.  

Em uma terceira escola, ao se observar a oficina de banda e percussão desenvolvida 

com o agrupamento B, o esforço, a participação, o interesse e envolvimento dos alunos na 

aula foram evidenciados. Além de aprenderem a tocar os instrumentos de banda e percussão, 

os alunos precisavam trabalhar a atenção, concentração, ritmo e sincronia que a atividade 

exigia, e em todo momento isso era destacado pelo professor.  

Essa foi uma oficina que se revelou realmente nova em meio ao que é comumente 

trabalhado nas escolas e coaduna com a proposta defendida pelo Projeto Político-Pedagógico 

(2014) da escola, que é ampliar oportunidades e situações de aprendizagem. Os alunos 

tiveram a oportunidade de conhecer, manusear e aprender a usar instrumentos de banda e 

percussão. O professor que ministrava a aula não faz parte do corpo docente da escola. É 

contratado para desenvolver a oficina e recebe recurso do Mais Educação.  

Durante a aula foi possível perceber que os alunos pareciam envolvidos, demostrando 

interesse em aprender a usar e tocar adequadamente os instrumentos. Esforçavam-se para 

conseguir seguir o ritmo das batidas em sincronia com os demais colegas e demonstravam até 

preocupação com o outro, procurando ajudar quem apresentasse mais dificuldade. Um gesto 

de cooperação, apesar de não ter sido valorizado pelo professor, que na situação chamou a 

atenção dos alunos para ele. O docente se mostrava como centro do processo de ensino, o 

detentor do conhecimento sobre percussão, e a todo tempo exigia a atenção dos educandos 

para ele. Nesse processo os alunos deviam observar e reproduzir passivamente o que era 

ensinado.  

À primeira vista, a conduta do professor parecia contrariar em parte, os princípios 

defendidos pela teoria sociointeracionista, destacada no PPP (EMTI 3, 2014), como base do 

processo de ensino-aprendizagem e também os princípios da política de ciclos de formação e 

desenvolvimento humano, no que concerne à importância da interação entre aluno/aluno e 

aluno/professor para o ensino-aprendizagem e não somente o professor enquanto transmissor 

de conhecimentos e os alunos como meros receptores. 
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O professor demonstra conhecimento e domínio do que ensina, organiza-o por etapas, 

tem o cuidado de trabalhar um instrumento por vez, para os alunos não se confundirem, 

trabalha individualmente. E depois de garantir que todos já conseguem fazer a sua parte, vai 

para o coletivo explorar a sincronia entre os membros e a beleza dos sons emitidos pelos 

instrumentos tocados em conjunto. A aula desenvolvida reitera os objetivos traçados para a 

oficina no Projeto Político-Pedagógico (EMTI 3, 2014), de desenvolver a atenção, 

coordenação motora e afinação, através da sincronização e musicalidade dos ritmos dados, 

apreciar e reconhecer instrumentos musicais diversos e os sons que produzem, entre outros. 

Outra questão que chama a atenção na relação entre professor e aluno está ligada às 

estratégias utilizadas para corrigir um comportamento julgado inadequado ou a violação de 

uma regra já estabelecida. O diálogo, a “bronca” e a punição são usados com frequência para 

correção. Nessa oficina, a punição usada para o uso inadequado dos instrumentos e o barulho 

próximo às salas de aula foi a não participação na oficina, indicando, assim, que a aula em si 

já é uma atividade prazerosa, que deve ser merecida para ser usufruída. Nesse sentido, a 

dificuldade de um aluno durante a aula, de executar as batidas no tempo certo, também 

resultou em punição, diante da ação do professor de retirar o aluno com dificuldades e colocar 

outro em seu lugar, justificando a atitude com o argumento de dar uma chance para outro. 

Diferentemente das oficinas discutidas até aqui, na oficina que será analisada a seguir, 

é possível perceber que o papel da professora se resume em apenas propor a atividade, 

disponibilizar os instrumentos e deixar tudo acontecer naturalmente.  

Na oficina de produção de texto desenvolvida em uma das escolas, com os alunos do 

agrupamento B, pôde-se observar que a ausência de diálogo e explicações e a falta de 

incentivo à participação dos alunos durante a aula revelam a fragilidade na interação da 

professora com os alunos em relação ao ensino. As intervenções incidem mais para garantir 

que a atividade esteja sendo feita e para manter a ordem e silêncio na sala, contribuindo, 

portanto, pouco nos aspectos concernentes à aprendizagem. A aula se restringe a propor uma 

atividade, deixar que os alunos façam-na e garantir a sua realização. 

É perceptível que a aula dá continuidade a uma atividade anterior não finalizada. No 

entanto, em nenhum momento a professora retoma o que foi proposto, restringindo-se apenas 

a entregar os trabalhos manuais iniciados e solicitar a sua conclusão.  

É possível aí identificar três demandas de ensino por parte dos alunos à professora. 

Uma delas refere-se ao momento em que o aluno mostra a carta que escreveu e a professora lê 

e menciona que é preciso organizar, mas não explica o quê, nem como. Outra tem a ver com o 

momento em que os alunos, à medida que vão terminando suas atividades, levam-nas para 
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professora ver, ela lê, aponta algumas palavras erradas e pede para corrigir, individualmente. 

No entanto, em nenhum momento utilizou o quadro, assim como não compartilhou com a 

turma explicações acerca da forma correta de escrever determinadas palavras. Por fim, houve 

um momento em que um aluno pergunta algo referente ao conteúdo da carta, como escrever 

que uma professora é bonita, e a docente responde que não se trata disso, e sim de uma 

mensagem de natal, sem contextualizar, explicar ou discutir o assunto com os alunos. 

A atividade em si parece exigir conhecimentos que os alunos ainda não adquiriram, o 

que demanda explicações, esclarecimentos concernentes ao uso da norma escrita culta da 

língua portuguesa, no que se refere à ortografia, coerência temática, estrutura de uma carta, 

estrutura do texto, entre outros.  

Erros apontados não foram trabalhados, não se convertendo, portanto, em uma 

oportunidade de ensino. Dúvidas suscitadas não foram sanadas. 

Desse modo, as fragilidades apresentadas durante a aula impedem que esta oficina de 

produção de texto desenvolva uma proposta que coadune com a possibilidade de integrar e 

complementar a disciplina de Português, conforme ressaltado pelo PPP (EMTI 1, 2014). 

Proposta essa que defende a elaboração das oficinas a partir das dificuldades e avanços 

apresentados nas disciplinas do currículo de base nacional comum. A conduta da professora 

na condução da atividade contraria também os princípios defendidos na concepção de ensino 

da escola, que objetiva ensinar o aluno a ler, escrever, dialogar, debater e refletir trabalhando 

os conhecimentos de forma dinâmica e interdisciplinar, considerando sempre a vivência do 

aluno. 

Outras oficinas assistidas em outras instituições também apresentaram características 

como essas, além de outras fragilidades. Na oficina de informática realizada no laboratório de 

informática com o agrupamento C, por exemplo, como não há computadores em número 

suficiente para os alunos trabalharem individualmente, alguns se sentavam em dupla. Após o 

professor explicar o passo a passo, uma única vez, da execução de uma atividade, os alunos 

demonstraram que já possuíam certo domínio e conhecimento na utilização das ferramentas e 

manuseio do computador. Por essa razão, rapidamente se desinteressaram pela atividade 

proposta e de modo independente buscaram outros jogos não autorizados pelo professor.  

As chamadas de atenção, “broncas” e ameaças em virtude das conversas paralelas e da 

não obediência ao que foi solicitado pelo professor se destacam nessa aula. Isso coloca em 

questão a autoridade do professor diante da turma e revela uma possível concepção que os 

alunos podem ter da oficina de informática.  
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A esse respeito, o comportamento dos alunos que sentam à mesa ao centro do 

laboratório para conversar, decidindo-se não participar da aula, pode ser ainda mais revelador. 

Por exemplo, quando o professor convoca os alunos a assumirem um computador, um deles 

apenas responde que “estão em reunião”, ou seja, nesse caso a “reunião” é mais importante do 

que a participação na aula. E a aceitação da situação pelo professor pode reiterar ainda mais 

essa ideia, sugerindo, assim, a compreensão da oficina de informática como um momento 

livre em que os alunos podem jogar e brincar no computador o que quiserem ou até mesmo 

conversar e fazer reunião durante a aula.  

Tal situação coloca o professor na condição de se sentir impossibilitado de realizar um 

trabalho com a turma cheia e de considerar que o que estava acontecendo durante a oficina 

não era proveitoso ou interessante. Dessa forma, os propósitos e objetivos de trabalho 

traçados pelo professor não se cumpririam.  Cabe assinalar, no entanto, que isso não significa 

que os alunos não estejam aprendendo algo, na interação independente com o outro e com os 

recursos tecnológicos disponíveis.  

A proposta da atividade para a aula não deixa de reiterar ainda o objetivo da oficina 

defendido no Projeto Político-Pedagógico (EMTI 4, 2014), que é desenvolver conhecimentos 

de diversas áreas a partir da utilização dos atuais recursos tecnológicos da informática. O 

Tangran, atividade proposta nesta oficina, por exemplo, é uma habilidade artística que pode 

ser trabalhada tanto manualmente quanto na tela de um computador. 

Na oficina de música realizada no agrupamento C em outra escola, o comportamento 

dos alunos durante a aula expressou falta de interesse, até mesmo descaso e não 

reconhecimento da autoridade do professor. As solicitações do docente não eram atendidas, os 

alunos não deram atenção às explicações sobre gênero musical, não manifestaram 

questionamentos e nem comentários sobre o assunto, apenas ouviam as músicas e assistiam 

aos vídeos ao mesmo tempo em que conversavam, brincavam e andavam pela sala.  

O professor já inicia a aula pedindo a colaboração dos alunos e ameaçando tirar a TV 

se não colaborarem. Ressalta que não é sempre que consegue levar a TV, indicando, assim, a 

possibilidade de uma aula ser mais interessante com o uso desse recurso.  

O regente apresenta a proposta da aula dizendo o que vai ser trabalhado e com qual 

intuito. Porém, ao iniciar a atividade, muitos alunos se dispersam, começam a conversar, 

andar pela sala, brincar, às vezes param para assistir ao vídeo musical que passa na TV, mas 

não ficam aí muito tempo. O professor chama a atenção o tempo todo, pedindo organização, 

que não façam bagunça, que cessem as brincadeiras de lutinha e ameaça até cancelar a 
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atividade para passar tarefa no quadro. Dá a entender, desse modo, que a atividade musical é 

algo prazeroso, e que perder essa aula ou fazer tarefa no quadro seria uma punição.  

Interessante notar que os alunos que voltam da capoeira no momento da oficina de 

música não participam da oficina e nem se envolvem nas conversas e brincadeiras dos 

colegas. Eles concentram-se em copiar a atividade de matemática, passada no quadro na aula 

anterior pela professora-referência, demonstrando a importância que essa matéria tem para 

eles.  

Nem mesmo no momento do lanche, os alunos param de brincar e andar pela sala. O 

professor chama a atenção, diz que vai tirar a TV ou cancelar a atividade e passar outra, mas 

não cumpre o que diz e não toma outras providências para mudar a situação. Segue com a 

aula sem discussão sobre a temática que propôs trabalhar, apenas anunciando os gêneros 

musicais a serem mostrados no vídeo e pedindo aos alunos para ouvirem, sentirem a música e 

dançarem, se quiserem. 

Importante ressaltar que o comportamento dos alunos desse agrupamento, apresentado 

na aula desta oficina de música, não foi generalizado. Ou seja, trata-se de comportamento que 

não foi reproduzido nas outras aulas assistidas, como na oficina de Literatura, Educação 

Física, Matemática e ensaio para cantata de natal, ministradas nos dias de observação in loco.  

A partir das aulas analisadas, é possível perceber que as oficinas, ministradas por 

diferentes professores, realizadas ou não na mesma escola, apresentam dinâmicas de aulas 

diversas e procedimentos de ensino-aprendizagem e relação professor-aluno distintos. 

Algumas trazem possibilidades mais favoráveis à aprendizagem. Outras mostram mais 

fragilidades, o que pode ocorrer também nas aulas das disciplinas de base nacional comum. 

Desse modo, parece ser possível afirmar desde já que as atividades realizadas no tempo 

ampliado da escola, ou seja, nas oficinas, podem desempenhar um papel tão importante 

quanto as disciplinas para o ensino-aprendizagem, assim como assumir os mesmos desafios, 

pois ambas trabalham com o conhecimento, são condicionadas tanto pela relação professor-

aluno e quanto pelo processo de ensino-aprendizagem.  

 

4.3 As aulas das disciplinas do currículo de base nacional comum versus oficinas 

 

As variações nas relações entre alunos e professores, no processo de ensino- 

aprendizagem, suscitam uma dinâmica e um rendimento diferenciados. Tais variações se 

manifestam não exatamente entre uma aula de oficina (currículo diversificado) e outra de 
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disciplina (currículo comum), mas no modo como cada aula é conduzida pelo professor que a 

ministra, em suas condições concretas de trabalho. 

Em uma mesma escola, observaram-se duas aulas desenvolvidas no agrupamento B
32

, 

uma de português, ministrada pela professora-referência da manhã, e outra de História, 

ministrada pela professora-referência da tarde. Em ambas as disciplinas a relação entre 

professor e aluno na condução do processo de ensino-aprendizagem era diferente. O 

interessante, nesse caso, é observar como uma mesma turma pode manifestar desempenhos 

diferenciados em cada aula. Se não, vejamos. 

A aula de Português inicia-se maneira lúdica. A professora brinca com os alunos de 

faz de conta, apresenta o tema da aula, explica, propõe uma atividade de produção de texto. 

Faz questionamentos, instigando a participação dos alunos, e eles correspondem às 

solicitações, ao mesmo tempo em que conversam e fazem barulho.   

A professora chama a atenção dos que conversam e atrapalham a aula, fala com alguns 

alunos individualmente. Contudo, a agitação da turma, as conversas paralelas e o barulho 

permanecem constantes, do início ao fim da aula. Mesmo assim a regente conduz a aula 

acompanhando os alunos individualmente de carteira em carteira, para tirar dúvidas e fazer 

correções. Parabeniza os que cumpriram a atividade com êxito e compartilha com os demais 

colegas.  

Esse cuidado e atenção com as necessidades e dificuldades de cada aluno 

individualmente reitera o que é defendido pela política de ciclos de formação e 

desenvolvimento humano adotado pela escola. Suas intervenções, em parte, reiteram também 

o papel mediador do professor no processo de ensino-aprendizagem, defendido pela teoria 

histórico-social de Vigotsky, adotada pela escola, conforme destacado no Projeto Político-

Pedagógico de 2014. 

Na segunda atividade proposta com os jogos pedagógicos, os alunos receberam a 

atenção, o incentivo e a animação da professora, que brincou um pouco com cada grupo e, 

mesmo em meio ao barulho, os alunos mostraram-se envolvidos e interessados. Na aula 

assistida não foi utilizado livro didático, quadro-giz. Foram explorados outros recursos, como 

atividade em folha elaborada pela professora e jogos pedagógicos que trabalharam leitura e 

escrita. 

Acerca dessa aula, vale destacar a manifestação de dois alunos. Um deles, durante três 

vezes no decorrer da aula se dirigiu à pesquisadora para dizer que “é sempre assim que as 

                                                             
32 A descrição literal da sequência didática dessas duas aulas está disponível em apêndice (Apêndice Q – R). 
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coisas são por aqui”. O outro se aproximou por um momento para assinalar que “à tarde é 

mais calmo porque a professora é mais brava”. Nesses momentos de contato com a 

pesquisadora, a sala estava bastante agitada, havia muita conversa e barulho. Como se nota, 

trata-se de falas que podem indicar a percepção que os alunos têm da aula, dos colegas e da 

professora. Por conseguinte, pode demonstrar a percepção de uma aula desorganizada, sem 

controle e de uma turma agitada, desobediente e barulhenta. E de uma professora mais 

“boazinha”, que deixa os alunos conversarem e fazerem barulho, e de outra mais “brava”, 

razão por que a aula é mais calma e silenciosa. 

Como se nota a seguir, no período da tarde a aula de História ministrada pela 

professora-referência com a mesma turma do agrupamento B apresenta uma dinâmica 

bastante diferenciada em relação à da manhã. 

A professora inicia a aula demonstrando intolerância à desorganização, barulho, 

conversas paralelas e falta de atenção. Por muitas vezes grita com os alunos. Exige que 

prestem atenção ao que está no quadro e ao que se pede, porque não precisa ficar repetindo o 

que é para fazer se já está escrito no quadro. Não permite que os alunos façam alguma 

atividade paralela à aula, como apontar um lápis ou olhar a agenda. Responsabiliza os alunos 

pela sua não aprendizagem. Insinua reprovação no final do ciclo, quando forem para o 

agrupamento C. 

Interessante notar que a mesma turma agitada, conversadeira e barulhenta da manhã, 

no período da tarde, se mantêm silenciosa na companhia de outra professora, que conduz a 

aula de outro modo, estabelecendo uma relação diferenciada com os alunos, se comparada à 

professora da manhã. De fato, os alunos permanecem mais em silêncio, mas participam 

menos, se limitam a atender às solicitações da professora, que, em momento algum, instiga a 

participação durante aula, não faz questionamentos, não dá oportunidade para que eles 

comentem ou perguntem sobre o assunto da aula.  

Sua conduta contraria em parte os princípios defendidos pela teoria sociointeracionista 

de Vigotsky, destacada no Projeto Político-Pedagógico (EMTI 3, 2014), como base do 

processo de ensino-aprendizagem, e também os princípios da política de ciclos de formação e 

desenvolvimento humano. 

A atividade em folha, realizada pelos alunos, parece ter sido xerocopiada de um livro. 

Trata-se de um exercício de leitura e interpretação. A professora limita-se a ler e dá um tempo 

para os alunos tentarem responder às questões e depois corrigir no quadro. Mas antes de 

corrigir, os acompanha de carteira em carteira, para garantia de que todos estavam tentando 

fazer a atividade.  
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O texto da leitura é pequeno, mas apresenta várias palavras que podem não ser comuns 

para os alunos, tais como: decreto, Governo Provisório da República, hastear, hasteada, 

arriamento, entre outras. Os alunos não perguntam o significado das palavras, e a professora 

também não explica. Não contextualiza e nem cita exemplos. Apenas lê o texto. O único 

comentário que faz complementar ao assunto é que, “há um tempo atrás, o país não era 

governado por um presidente, a partir de 1922 que passou a ser”. Durante a leitura do texto, 

uma única questão é feita por uma aluna, quando pergunta se a bandeira pode ser costurada ou 

é preciso ser comprada. A professora responde que tem de ser comprada. 

Durante a realização da atividade de interpretação de texto, os alunos não 

manifestaram dificuldade. Estavam concentrados na cópia das questões da folha para o 

caderno. No entanto, algumas perguntas do exercício não poderiam ser respondidas com base 

no texto, pois este não trazia nenhuma informação concernente ao que estava sendo 

questionado. Tratava-se das cores da bandeira do Brasil e não havia nenhuma bandeira na sala 

para ilustrar. O texto também não apresentava nenhuma informação sobre a quantidade de 

estrelas da bandeira e o que elas representam. Como essas questões também não foram 

discutidas pela professora, ficou inviável responder às perguntas, a menos que houvesse 

algum aluno na sala que conhecesse o assunto e soubesse a resposta. 

As aulas das duas disciplinas do currículo de base nacional comum, discutidas acima, 

ajudam a compreender que a existência de fragilidades ou possibilidades de melhores 

resultados no processo de ensino-aprendizagem não estão relacionadas ao fato de que se trata 

de uma aula que é disciplina ou oficina. Elas estão presentes nas duas e correspondem aos 

diferentes procedimentos de ensino-aprendizagem e relação professor-aluno estabelecidos, 

suscitando participações e desempenhos diversos dos discentes.  

Nesse sentido, interessa destacar ainda que a valorização, importância ou credibilidade 

confiada pelos alunos às aulas variam, não exatamente por se tratar de uma que corresponde à 

disciplina e outra à oficina, mas pelo modo como cada uma é conduzida. Ou seja, não há 

diferenciação por parte dos alunos de que uma oficina seja menos ou mais importante e 

valorizada do que uma aula de disciplina, ou vice-versa. O que parece dar valor e 

credibilidade a cada aula está mais ligado ao compromisso assumido com o conhecimento e o 

ensino-aprendizagem que possa propiciar resultados favoráveis. O modo como os alunos 

participaram das diferentes aulas analisadas (das oficinas e das disciplinas) pode ser 

representativa dessa relação.  

Nesse processo, outra questão importante a ser considerada é que, se por um lado é 

possível afirmar que muitas das oficinas que ocupam o tempo ampliado reproduzem aquilo 
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que já é trabalhado na escola (os mesmos conteúdos, as mesmas atividades, os mesmos 

recursos, os mesmos espaços etc.), indicando, assim, uma extensão essencialmente 

quantitativa, por outro lado seu aspecto qualitativo pode ser representado pela relação a ser 

estabelecida entre professor-aluno e ensino-aprendizagem. Ou seja, ainda que se produza mais 

do mesmo, esse mesmo (o conteúdo e atividade que se reproduzem), ao ser trabalhado por 

outro professor que emprega uma relação diferenciada com o aluno e com o modo como 

conduz o processo de ensino-aprendizagem, traz consigo a possibilidade de oferecer uma aula 

qualitativamente diferenciada, proporcionando mais tempo de estudo e mais oportunidade 

para aprender.  

Desse modo, é possível considerar que as oficinas, somadas às aulas das disciplinas, 

podem se revelar como elementos potencializadores do processo de ensino-aprendizagem na 

escola de tempo integral tanto quanti quanto qualitativamente.   

Essa ênfase na importância dos procedimentos de ensino-aprendizagem, envolvendo a 

relação professor-aluno, destacada nas aulas discutidas, chama a atenção para a força 

determinante que os processos pedagógicos internos à sala de aula exercem na realização do 

trabalho com o conhecimento e com o resultado do ensino-aprendizagem. A análise final dos 

resultados das avaliações realizadas pelo Núcleo de Avaliação e Pesquisa – NAP/SME – nas 

escolas pesquisadas, como apresentado logo a seguir, permite reiterar ainda mais essa 

afirmação, ao se apontar a discrepância de desempenho tanto entre agrupamentos que 

pertencem a uma mesma escola, quanto em comparação a agrupamentos equivalentes das 

outras escolas.  

 

4.4 Os resultados da avaliação diagnóstica do Núcleo de Avaliação e Pesquisa – 

NAP/SME 2014 – sobre a produção textual dos alunos nos agrupamentos das escolas 

pesquisadas 

 

Na avaliação aplicada pelo NAP/SME aos alunos dos agrupamentos B e C, a proposta 

era a produção de uma história escrita. Para tanto, fez-se uso de uma temática ilustrada, a 

partir de um desenho que retrata dado acontecimento.  

Com base nas planilhas de Avaliação Diagnóstica do NAP é possível apreender que as 

produções textuais dos alunos foram avaliadas quanto ao nível de apropriação escrita, 

envolvendo aspectos ortográficos e gramaticais de coesão e coerência da língua portuguesa. 

Observaram-se uso adequado de letra maiúscula e minúscula, acentuação, pontuação, 
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paragrafação, marcas de oralidade, emprego de conectores, concordância verbal e nominal, 

adequação ao tema, troca de letras, omissão, aglutinação e segmentação etc.  

Nas planilhas de Avaliação Diagnóstica, os resultados são classificados como 

“apropriação escrita”, “apropriação parcial” e “não apropriação”, entrando nessa classificação 

os casos de provas em branco, com cópia ou desenho no lugar do texto. 

A apropriação escrita inclui os alunos que conseguem elaborar texto, apresentam 

apropriação total ou parcial dos aspectos ortográficos e gramaticais de coesão e coerência da 

língua portuguesa, como descrito acima, expressando uma aquisição em processo de 

desenvolvimento. A apropriação parcial contempla os alunos que produzem textos que 

apresentam muitas deficiências dos aspectos ortográficos e gramaticais, dificultando a leitura 

e a compreensão, e também os que ainda não conseguem produzir texto, mas escrevem 

algumas palavras. A não apropriação corresponde aos alunos que não conseguem escrever 

nenhuma palavra de modo legível. 

A avaliação proposta para os alunos do agrupamento B em abril de 2014 apresentou 

uma ilustração dividida em quatro quadrinhos: o primeiro mostrava a personagem Magali 

encontrando um sapo, o segundo mostrava Magali dando um beijo no sapo, o terceiro 

mostrava o sapo transformado em príncipe e o quarto mostrava a Magali saindo de perto do 

príncipe com uma expressão facial triste, pensando em uma melancia. A partir da ilustração 

apresentada no enunciado da avaliação, os alunos deveriam construir uma história escrita.  

Os textos produzidos pelos alunos nessas avaliações do início do ano são 

desenvolvidos, em geral, em um parágrafo que varia de três a sete linhas. Poucos textos 

apresentam mais de dez linhas (foram identificados apenas dois, na EMTI 2, um na EMTI 3 e 

cinco na EMTI 4). Os textos são pouco criativos. As descrições das cenas ilustradas no 

enunciado da prova são literalmente reproduzidas influenciando no tamanho do texto 

reduzido. Assim, a imaginação e a capacidade criativa na história são pouco exploradas. 

 Contudo, mesmo limitando-se a descrever as cenas do quadrinho, há um número 

considerável de alunos com histórias cujo enredo é parcial. Isto é, as histórias apresentam um 

início e meio, mas não expressam um desfecho, indicando seu final. Ou ainda o texto se inicia 

no ponto clímax da história, caminhando para o fim. Há casos em que apenas se inicia a 

história e ela não vai adiante. E até mesmo há textos cuja alguma parte do enredo é confusa, 

incoerente, e a história parece ter sido mudada, com personagens que não têm vinculação com 

os acontecimentos descritos no decorrer da narrativa.  

Ao final do ano, em novembro de 2014, a segunda avaliação proposta aos 

agrupamentos B também apresentava uma tirinha em quadrinhos dividida em quatro partes. 
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Na primeira, o personagem Cascão fazia cócegas em um bezerro. Na segunda, uma vaca 

chegava com expressão facial de brava e o Cascão com expressão facial de medo. Na terceira, 

o Cascão corria gritando “uaiii” e a vaca correndo atrás dele. Na quarta, o Cascão estava 

escondido embaixo da barra da saia da mãe. 

A Tabela 1, a seguir, demonstra, a partir dos critérios de diagnóstico definidos pelo 

NAP/SME, o desenvolvimento da produção textual dos alunos dos agrupamentos B, do início 

para o final do ano. Os resultados referem-se às avaliações realizadas em abril e novembro de 

2014, nas quatro escolas de tempo integral. 

 

Tabela 1 - Resultado de Apropriação Escrita por período de avaliação, por escola e por número de 

alunos do Agrupamento B 

Avaliação NAP/SME  

Escolas 

Nível de apropriação escrita 

Total de 

alunos Apropriação Apropriação 
parcial 

Não 

apropriação 

Em 

branco/cópia 

ou desenho 

EMTI 1 9 18 14 7 4 1 2 1 29 27 

EMTI 2 13 25 6 3 3 1 1 1 23 30 

EMTI 3 15 19 8 2 4 2 0 1 27 24 

EMTI 4 19 22 7 4 2 1 0 0 28 27 

Mês de 

avaliação 
Abr. Nov. Abr.  Nov. Abr.  Nov. Abr.  Nov. Abr.  Nov. 

Fonte: Quadro elaborado a partir das planilhas de avaliação diagnóstica por aluno do NAP/SME. 

 

É possível perceber que, do início para o final do ano, os agrupamentos, em todas as 

escolas, apresentaram avanços no desenvolvimento da apropriação escrita, ainda diferentes 

quantitativamente. 

Na EMTI 2, o agrupamento B apresentou no final do ano o maior número de alunos 

com apropriação da escrita: 83,3% do total que realizou a prova. Em relação ao início do ano 

houve um significativo aumento – de 55% para pouco mais de 83% –, evidenciando, portanto, 

um avanço da aprendizagem dos alunos no processo de alfabetização. O número de alunos 

com apropriação parcial reduziu de seis para três e o de não apropriação da escrita alfabética 

de três para um. 

Com base nas avaliações do final do ano, é possível perceber que houve também uma 

melhora significativa no uso da criatividade para a construção do texto. No agrupamento B da 

EMTI 2, 60% dos alunos elaboraram um texto que vai além da descrição das tirinhas em 
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quadrinhos, como apresentado na proposta temática da avaliação, com a criação de outros 

personagens, outras cenas, outros acontecimentos etc. Nos quesitos de tamanho de texto e 

enredo, não houve mudança significativa do início para o final do ano.  

Importa destacar que nesta escola são desenvolvidas oficinas de literatura e de 

acompanhamento de estudos e leituras que podem auxiliar no processo de desenvolvimento 

da escrita dos alunos, e assim favorecer sua aprendizagem. No dia de visita para observação in 

loco neste agrupamento, por exemplo, foi possível assistir à oficina de literatura, cuja 

proposta de atividade era uma leitura individual de livros literários entregues pela professora. 

Após a leitura, foi solicitado a cada aluno que escrevesse em uma folha de papel a parte da 

história lida de que mais gostou. Os alunos permaneceram na oficina concentrados e 

engajados na atividade proposta. A professora os acompanhava individualmente, orientando 

para realizarem primeiramente toda a leitura do texto, é só depois disso escrevessem, “do seu 

jeito”, com suas palavras, aquilo de que mais gostaram. Os alunos que iam terminando a 

atividade podiam trocar os livros literários com os colegas para ler novas histórias. Com a 

atividade proposta, é possível ver o compromisso da oficina de literatura em propiciar 

oportunidades para que os alunos explorassem e desenvolvessem a leitura e escrita. Nesse dia, 

a oficina de literatura ocupou uma hora do turno matutino (8h às 9h). 

Na aula de Português, com a professora-referência, que ocupou duas horas (9h às10h e 

das 10h20 às 11h20), os alunos fizeram atividade de ditado com uso de imagens. Figuras 

eram mostradas e em silêncio os alunos tinham de discernir o que era e escrever o nome na 

folha. Antes de iniciar a atividade, a professora orientava os alunos a pensar antes de escrever, 

a pensar nas sílabas que compunham as palavras, citava alguns exemplos e fazia algumas 

perguntas sobre a formação de algumas palavras. Após o ditado, um texto foi passado no 

quadro para ser copiado no caderno. Com este texto trabalharam-se pontuação, acentuação, 

vocabulário e interpretação. Durante a aula, a professora buscava a participação dos alunos, 

fazendo questionamentos sobre o conteúdo explicado. Eles respondiam prontamente. Eram 

elogiados quando acertavam e corrigidos quando erravam, para sanar dúvidas. Esse tipo de 

aula e de relação estabelecida entre professor e aluno pode ser representativa do cotidiano 

desse agrupamento, revelando o compromisso com o ensino-aprendizagem da escrita e leitura, 

que podem contribuir para o bom desempenho dos alunos, inclusive nos resultados 

alcançados nas avaliações do NAP. 

Na EMTI 4 também houve um avanço no número de alunos com apropriação escrita  – 

de 67% no início do ano para 81,48% no final. O número de alunos com apropriação parcial 

caiu de sete para quatro e o número de alunos com não apropriação da escrita reduziu de dois 
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para um. Em relação à elaboração do texto no que concerne ao tamanho, enredo e 

criatividade, a maior parte dos alunos está escrevendo mais – textos de meia página ou página 

inteira – e apresentando maior criatividade na elaboração. Em comparação com os 

agrupamentos das outras escolas, este apresenta textos maiores e mais criativos. Contudo, em 

relação ao enredo, houve um aumento no número de textos que apresentam enredo parcial e 

diminuição de enredo completo.   

Nesta escola destaca-se a oficina de leitura e produção de texto que atende também à 

oficina de jornal escolar, com o objetivo de “sensibilizar e conscientizar os alunos para a 

importância da leitura como instrumento de construção do conhecimento” (PPP EMTI 4, 

2014, p. 31). Contudo, nenhuma dessas oficinas foi desenvolvida neste agrupamento no dia de 

visita para observação. Houve aula de Português com a professora-referência pela manhã, 

com a duração de uma hora e trinta e cinco minutos. A atividade foi de produção de texto e 

depois de classificação de substantivo em próprio e comum. A docente interagia o tempo todo 

com o grupo. Garantia a atenção dos alunos nos momentos em que estava explicando (todos 

deviam manter os cadernos fechados e olhar para ela). Fazia perguntas, solicitava que os 

alunos explicassem o que haviam entendido. Intervinha nos erros, para corrigir, parabenizava 

a participação. Nesse processo, a aula parecia fluir satisfatoriamente. A presença de uma 

agente de apoio na sala chamou a atenção. Ela ajudava a professora na organização do grupo, 

na manutenção da ordem e silêncio e ainda acompanhava individualmente os alunos que se 

demoravam mais na realização das atividades. Sua função auxiliar parecia evidenciar um 

apoio e uma ajuda proveitosa ao trabalho desenvolvido pela professora, especialmente no que 

concerne ao acompanhamento individual dos alunos com mais dificuldades. 

Na EMTI 3, o resultado no final do ano foi de 79,19% dos alunos com apropriação 

escrita, o que representa um significativo aumento em relação aos 55% do  início do ano. O 

número de alunos com apropriação parcial reduziu de oito para quatro e de alunos com não 

apropriação, de quatro para um do total que fez a prova. Em relação ao tamanho dos textos 

das outras turmas, esta apresenta textos mais curtos – de um parágrafo de duas a cinco linhas. 

A incidência de criatividade na produção textual aumentou do início do ano para o final. 

Contudo, o tamanho do texto escrito se manteve e o número de alunos que produzem texto 

com enredo parcial aumentou em relação ao início do ano. Já o número de textos com enredo 

completo diminuiu. 

Nesta escola destaca-se a existência da oficina de literatura, de jornal escolar e de 

atendimento pedagógico, que podem auxiliar no desenvolvimento da leitura e escrita dos 

alunos. Porém, no dia de visita para observação, não foi realizada nenhuma no agrupamento. 
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A aula de Português desenvolvida pela professora-referência propôs, no dia, uma atividade 

muito semelhante à prova aplicada pelo NAP para avaliação da produção textual. Importa 

ressaltar ainda que, na semana de visita da pesquisadora, faltavam apenas alguns dias para que 

ocorressem as atividades avaliativas do NAP. Logo, essa atividade revelou-se uma preparação 

com o grupo para as avaliações do NAP que ocorreriam em breve.  

Face à produção de texto, os alunos eram orientados a descrever as imagens de cada 

cena ilustrada na atividade, observando bem o cenário, os personagens. Alertava-se para que 

não se esquecessem de criar um título para a história. A professora procurava contextualizar o 

tema da história – o dia das bruxas –, muito comemorado em festas de Halloween nos Estados 

Unidos. Interagia com o grupo de forma lúdica, imitando vozes e sons sombrios e 

acompanhava os alunos de carteira em carteira na realização da atividade. No segundo 

momento da aula, foram disponibilizados jogos pedagógicos de discriminação auditiva para 

treinar a escrita. Essas duas atividades ocuparam todo o turno matutino. Durante a aula havia 

muita conversa e barulho. Mesmo com a ajuda da agente de apoio educacional em sala, a 

professora passava muito tempo chamando a atenção e pedindo silêncio aos alunos, o que 

pode indicar um ponto prejudicial no desenvolvimento e aproveitamento da aula, dificultando, 

assim, o processo de ensino-aprendizagem. 

O agrupamento B da EMTI 1 é o que apresenta o menor número de alunos com 

apropriação da escrita, em comparação aos outros agrupamentos das outras escolas. Contudo, 

em relação ao início do ano, apresenta significativo avanço – de 31% na primeira avaliação 

para 66,6% na segunda avaliação. O número de alunos com apropriação parcial da escrita 

reduziu de quatorze para sete e o de não apropriação de quatro para um. Em relação ao 

tamanho dos textos produzidos, é possível perceber que os alunos estão escrevendo mais, 

produzindo textos com parágrafos maiores de dez linhas. No que concerne à criatividade, 

também houve melhora, e ao enredo, manteve-se o mesmo resultado do início do ano. 

Nesta escola são desenvolvidas três oficinas que podem auxiliar no desenvolvimento 

da leitura e escrita, tais como: oficina de produção de texto, oficina de letramento e oficina de 

intervenção pedagógica.   

No dia de visita para observação no agrupamento, em uma aula assistida no período da 

tarde, ainda que em nenhum momento a professora tenha mencionado qual aula estava 

ministrando, pôde-se perceber que o conteúdo da atividade proposta (produzir uma carta de 

Natal e concluir o trabalho literário iniciado em uma aula anterior) se aproximava do que 

poderia ser ministrado na disciplina de português ou na oficina de produção textual. Nessa 

aula, não houve muita interação da docente com os alunos. Ela apenas propôs a atividade e 
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distribuiu os materiais para sua realização. Não eram permitidas conversas paralelas. A 

professora passava de carteira em carteira, para verificar o andamento da atividade. Durante a 

aula, muitas demandas de aprendizagem surgidas por parte dos alunos – dúvidas em relação 

ao tema e estrutura da carta, escrita etc. – foram precariamente sanadas. Nesse processo, boas 

oportunidades de aprendizagem parecem ter sido desperdiçadas, e a atividade proposta se 

reduziu a ocupar o tempo do aluno, sem compromisso com o ensino-aprendizagem. Desse 

modo, pouco poderia contribuir para o desenvolvimento da leitura e escrita, processo bem 

diverso do que pareceu evidenciar a aula de Português com a professora-referência, como 

descrito a seguir. 

Durante a aula em que foram propostos aos alunos criar um texto narrativo (conto de 

fadas) coletivamente, reescrever no quadro e copiar no caderno, a docente todo o tempo 

instigava a participação dos educandos, fazia questionamentos, concedia oportunidades para 

que eles expressassem suas ideias, criatividade, dúvidas e desempenho nas atividades. 

Parabenizava quando atendiam corretamente as suas solicitações e dava especial atenção aos 

erros e dúvidas explicando e garantindo que fossem sanados. A relação da professora com a 

turma revelou, assim, um olhar atento às demandas apresentadas pelos discentes tendo em 

vista o objetivo de ensino. A interação estabelecida indicou seu papel mediador no processo 

de ensino e aprendizagem e, em resposta, os alunos demonstraram-se engajados na atividade 

proposta, motivados a participar e interagir com a professora e os colegas durante toda a aula. 

Nesse movimento, o processo de ensino-aprendizagem parecia conduzir-se de modo 

satisfatório. 

De modo geral, em relação ao desempenho dos agrupamentos B de todas as escolas 

nas avaliações do NAP, podemos perceber que no decorrer do ano há avanços em relação: à 

quantidade de alunos com apropriação da escrita alfabética; ao desenvolvimento da escrita no 

que concerne ao tamanho do texto, evidenciando que os alunos estão escrevendo mais (em 

algumas turmas de algumas escolas isso aparece de modo mais acentuado do que em outras); 

ao desenvolvimento da criatividade na elaboração do texto (isso aparece em todas as turmas, 

em algumas em maior quantidade que em outras). Todas apresentam redução do número de 

alunos que se encontram em situação de não apropriação da escrita e apropriação parcial. A 

parte que concerne à estrutura do texto como enredo é a que apresentou menos avanços. 

São evidentes os avanços em todas as escolas nos agrupamentos B. Algumas 

apresentam resultados maiores que outras. E os processos pedagógicos relacionados aos 

aspectos internos da sala de aula, que tratam diretamente da relação entre ensino e 

aprendizagem, bem como os aspectos relacionados à composição curricular, organização, 
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princípios e concepções de educação, formação, alfabetização, entre outros, podem oferecer 

reflexões importantes para pensar essas diferenças que se reproduzem também nos resultados 

apresentados pelos agrupamentos C, conforme descrito a seguir. 

A proposta da avaliação realizada no início do ano com o agrupamento C apresentou 

uma ilustração dividida em dois quadrinhos: o primeiro mostrava um casamento de um 

príncipe e uma princesa que se beijavam na frente dos convidados, do rei, da rainha e todos 

sorrindo; o segundo mostrava a noiva transformada em sapo que saía pulando da igreja com o 

véu na cabeça, deixando o noivo e todos os convidados assustados. 

Nos textos dos alunos do agrupamento B, em comparação com os alunos do 

agrupamento C, nas avaliações do início do ano os parágrafos são mais longos e a maioria dos 

alunos já consegue escrever texto de meia página e página inteira. Em relação ao enredo, a 

maior parte desenvolve textos com enredo completo de uma narrativa, apresentando início, 

meio com clímax da história, conflito entre personagens e desfecho final. Em menor 

quantidade, mas em número considerável, que varia de três a oito em cada agrupamento, há 

textos que se apresentam com enredo parcial da história. Além de produzirem em sua maioria 

textos mais longos se comparados aos do agrupamento B, os alunos do agrupamento C, com 

exceção dos da EMTI 2, apresentam maior incidência do uso da criatividade na elaboração da 

história escrita, mostrando o enriquecimento do texto em tamanho e conteúdo.  

Já a proposta de avaliação do final do ano apresentava uma imagem dos personagens 

Cebolinha e Cascão da Turma da Mônica com expressão facial de desespero, em cima de um 

tronco de árvore, que fazia ponte entre um caminho e outro, e que estava quebrando com eles 

em cima. A partir das cenas ilustradas no desenho, os alunos são convidados a construir uma 

história escrita. 

Os resultados obtidos pelos alunos, segundo critérios de diagnósticos definidos pelo 

NAP/SME, podem ser visualizados na tabela a seguir. 
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Tabela 2 - Resultado de Apropriação Escrita por período de avaliação, por escola e por número de 

alunos do Agrupamento C 

Avaliação NAP/SME  

Escolas 

Nível de apropriação escrita 

Total de 

alunos Apropriação Apropriação 

parcial 

Não 

apropriação 

Texto em 

branco/cópia 

ou desenho 

EMTI 1 17 18 4 2 4 2 1 1 26 23 

EMTI 2 9 15 2 6 0 0 1 0 12 21 

EMTI 3 19 23 6 0 3 0 0 0 28 23 

EMTI 4 14 18 6 3 2 1 2 0 24 22 

Mês de 

avaliação 
Abr.  Nov. Abr.  Nov. Abr.  Nov. Abr.  Nov. Abr.  Nov. 

    Fonte: Quadro elaborado a partir das planilhas de avaliação diagnóstica por aluno do NAP/SME. 

 

O agrupamento C da EMTI 3 se destaca em relação aos agrupamentos das outras 

escolas com o maior número de alunos com apropriação da escrita alfabética no final do ano. 

Do início para o final do ano esse agrupamento apresentou um aumento da apropriação escrita 

– de 67,85% para 95,65% do total de alunos que fizeram as avaliações. Não é possível afirmar 

se no decorrer do ano o agrupamento B da mesma escola teve mais desenvolvimento da 

produção escrita do que o C. Ambos os agrupamentos apresentaram avanços. Mas a turma C 

encerra o ano com maior número de alunos com apropriação escrita. 

O número de alunos com apropriação parcial do início para o final do ano caiu de seis 

para zero e o número de alunos com não apropriação escrita também caiu de três para zero. 

Os resultados quanto ao tamanho dos textos e enredo foram mantidos do início para o final do 

ano. E a incidência de criatividade na construção da história escrita aumentou 

significativamente. 

Conforme dito anteriormente, nesta escola são trabalhadas oficinas de literatura, de 

jornal e de atendimento pedagógico que podem auxiliar e complementar o ensino e 

aprendizagem da escrita no desenvolvimento do processo de alfabetização, em especial da 

produção de texto. Contudo, nenhuma oficina foi desenvolvida no agrupamento no dia de 

visita para observação in loco. No dia também não houve aula de Português, o que 

inviabilizou a análise dos processos pedagógicos internos à sala de aula que tratam 

diretamente da relação entre ensino e aprendizagem de um determinado conteúdo (aquisição 

da escrita). Pela manhã os alunos tiveram aula de Matemática e oficina de jogos e 

brincadeiras, que é uma atividade mais livre. À tarde, tiveram Educação Física e Ciências.  
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Cabe ressaltar ainda que, apesar de as disciplinas de Matemática e Ciências 

corresponderem a conteúdos que pertencem a campos de conhecimento diferentes, por se 

tratar do Ciclo I, cujo processo de alfabetização é o centro do ensino-aprendizagem, todas as 

atividades das diferentes áreas do conhecimento que exploram a leitura e escrita, 

indiretamente, acabam contribuindo para sua aquisição. Mesmo que o professor não faça 

nenhuma articulação, ao propor um problema de matemática e sua resolução, ao passar um 

texto no quadro sobre animais da floresta e pedir sua interpretação, por exemplo, o processo 

de aquisição e compreensão da escrita está sendo desenvolvido. 

Na EMTI 4 também houve aumento dos alunos com apropriação escrita – de 58% para 

81,81%. Trata-se de resultado que se aproxima dos resultados obtidos no final do ano pelo 

agrupamento B da mesma escola – de 81,48% –, o qual, no início do ano, apresentava um 

número maior de alunos com apropriação escrita – 67% –, em comparação com a turma C – 

58%.  

Nos dias de visita para observação no agrupamento C desta escola, a coordenadora 

pedagógica, em uma conversa informal com a pesquisadora, relatou que essa era uma das 

turmas mais “difíceis” da escola, no que diz respeito ao comportamento e também à 

aprendizagem. Destacou que no início do ano houve a necessidade de ser elaborado, junto 

com a professora, um projeto de intervenção que incidisse diretamente no processo de 

alfabetização para melhorar os “catastróficos” resultados nas avaliações de produção escrita. 

A coordenadora ressaltou ainda que, desde então, os alunos melhoraram bastantes os 

resultados de desenvolvimento da leitura e da produção escrita no processo de alfabetização. 

O diagnóstico realizado pelo NAP/SME descrito acima parece reiterar essa afirmação. 

O número de alunos com apropriação parcial caiu de seis para três e com não 

apropriação caiu de dois para um. Em relação ao tamanho do texto e criatividade, também 

houve uma melhora do início para o final do ano na produção textual dos alunos. E no que 

concerne ao enredo, manteve-se o mesmo resultado. 

No dia de visita para observação in loco, não foi desenvolvida nenhuma oficina de 

leitura e produção de texto que podem auxiliar no desenvolvimento da escrita, e na aula de 

Português, a professora aplicou uma atividade avaliativa durante uma hora e cinquenta 

minutos. Desse modo, não foi possível analisar a relação estabelecida entre professor e aluno 

na condução do processo de ensino-aprendizagem das aulas visando o trabalho com os 

conteúdos e atividades referentes à aquisição da escrita. 

Na EMTI 1, o agrupamento C apresentou um avanço com apropriação escrita nas 

avaliações entre o início e final de anos – de 65% a 78,26% –  para os alunos que fizeram a 
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prova. Em relação ao agrupamento B dessa mesma escola, também não é possível afirmar que 

o agrupamento C apresentou menos desenvolvimento da produção escrita. Ambos 

apresentaram avanços, mas o agrupamento C apresenta um quantitativo de alunos com 

apropriação escrita maior do que o agrupamento B, que finalizou o ano com 66,6%. 

O número de alunos com apropriação parcial e com não apropriação caiu de quatro 

para dois. Quanto ao enredo e à criatividade na construção do texto, o resultado se manteve o 

mesmo do início para o final do ano. Contudo, em relação ao tamanho do texto, houve uma 

queda: o quantitativo de alunos que produziram página inteira de texto caiu de dez para dois e 

o de alunos que produziram parágrafo aumentou de zero para nove. 

No dia de visita para observação in loco nessa escola, a professora-referência 

trabalhou na disciplina de Português, gramática e ortografia (separação de sílaba, sílaba 

tônica, oxítona, paroxítona, proparoxítona). Durante a aula a participação dos alunos era 

solicitada pela professora a todo o tempo por meio de questionamentos referentes aos 

conteúdos trabalhados e à atividade proposta. De modo geral, os alunos mostraram-se 

envolvidos e concentrados. Suas falas e participações eram sempre consideradas pela 

professora, que parabenizava, corrigia e/ou realizava contextualizações. Nesse movimento, o 

processo de ensino-aprendizagem parecia desenvolver-se satisfatoriamente. A participação e o 

desempenho dos alunos durante as atividades reiteravam esse resultado. 

Na terceira aula ainda no período da manhã, outra professora assumiu a turma 

propondo uma atividade de leitura, discussão e interpretação do texto de um livro do projeto 

“Escola da Inteligência”. Ainda que a professora não tenha manifestado que aula estava sendo 

ministrada, o conteúdo proposto se aproximava do que poderia ser ministrado na disciplina de 

Português ou na oficina de letramento, que compõe o currículo diversificado. Nem todos os 

alunos estavam de posse do livro no dia, por isso era preciso que acompanhassem a atividade 

com o colega. Muitos deles se dispersaram durante a aula, com conversas paralelas e outras 

atividades. Desse modo, a aula parece ter contribuído pouco para o desenvolvimento do 

ensino-aprendizagem do que foi proposto. 

Na EMTI 2, 71,42% dos alunos do agrupamento C que fizeram a avaliação no final do 

ano alcançaram apropriação escrita na produção textual. Contudo, esse número revela uma 

queda em relação aos resultados obtidos no início do ano, de 75% dos alunos que 

apresentaram apropriação escrita para 71,42% no final do ano letivo. Já o agrupamento B, na 

mesma escola, avançou de 55% do início do ano para 83,3% no final do ano. Esse resultado 

evidencia uma descontinuidade no desenvolvimento do processo de alfabetização. 
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O número de alunos com apropriação parcial subiu de dois para seis e o de não 

apropriação se manteve o mesmo. Ou seja, nenhum aluno dos que realizaram a prova 

apresentou não apropriação da escrita alfabética. Ao ler e analisar os textos produzidos nas 

avaliações do final do ano é possível perceber que os alunos apresentaram textos com 

tamanhos maiores dos que os do início do ano. O número de alunos que produziam meia 

página aumentou de quatro para dezesseis e o número dos que produziam parágrafo inteiro 

caiu de seis para dois. Aumentou também o número de alunos com incidência de criatividade 

na elaboração dos textos. Quanto ao enredo, o número se manteve. 

Sobre os resultados obtidos nesse agrupamento é importante considerar que o número 

de alunos que realizaram a prova do início para o final do ano aumentou de doze para vinte e 

um e pode indicar a entrada de alunos novos vindos de outras instituições no decorrer do ano. 

Outra questão importante a considerar é o fato de que a professora-referência do matutino, 

responsável por trabalhar os conteúdos da grade curricular da disciplina de Português, entrou 

de licença, e os alunos passaram a receber aulas de docentes substitutos que, segundo a 

coordenadora pedagógica, faltavam muito e até mesmo desistiam do trabalho, originando, 

assim, uma grande rotatividade de professores nesse período, o que pode ter influenciado na 

queda dos resultados dos alunos. 

No dia de visita para observação in loco nesta escola, a professora-referência que 

havia entrado de licença já tinha retornado às atividades, mas faltou. Os alunos foram 

acompanhados na oficina de literatura, em que foi trabalhado o livro do projeto “Escola da 

Inteligência – relações saudáveis”, abordando o valor de agradecer e ser agradecido. Além da 

discussão do tema, a atividade dos alunos era produzir um bilhete de agradecimento para 

alguém. A oficina de literatura poderia ter cumprido um importante papel diante dos 

problemas enfrentados com as aulas de Português, mas era realizada apenas uma vez na 

semana, sendo insuficiente para cumprir as habilidades requeridas no processo de aquisição 

da escrita. 

De modo geral, com exceção do agrupamento C da EMTI 2, todos os agrupamentos B 

e C das escolas pesquisadas apresentaram, no decorrer do ano, avanços no processo de 

alfabetização no que concerne à apropriação escrita, conforme critérios previamente 

selecionados pelo NAP/SME, algumas com resultados maiores que outras.  

Na EMTI 4, o agrupamento C apresentou, no início do ano, resultados de apropriação 

escrita inferiores aos do agrupamento B da mesma escola e ao final do ano alcançou quase o 

mesmo resultado, o que não permite afirmar que há mais desenvolvimento do processo de 

alfabetização no agrupamento B do que no C da mesma escola. Contudo, os resultados 
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obtidos pelo agrupamento C da EMTI 2 destoam de todos os outros, mostrando uma 

descontinuidade no desenvolvimento da apropriação escrita não só em relação ao 

agrupamento B da mesma escola, mas a todos os outros agrupamentos C das outras escolas.  

Diante da exposição dos dados, é interessante notar que o agrupamento B da EMTI 2 

apresentou o melhor resultado de apropriação escrita não só em relação aos outros 

agrupamentos B das outras escolas, mas em relação ao próprio agrupamento C (que está um 

ano à frente do B) da mesma escola. . Esse agrupamento C, comparado aos agrupamentos das 

outras instituições, apresentou resultados inferiores. Essa discrepância de resultados 

apresentados por esses dois agrupamentos que pertencem a uma mesma escola (EMTI 2) 

impede que ela seja colocada em uma posição de ter apresentado melhores resultados que as 

outras instituições (EMTI 1, EMTI 3, EMTI 4). Para isso, os dois agrupamentos (A e B) dessa 

escola deveriam apresentar resultados melhores que os das outras instituições. 

Essa escola defende a inclusão, a cidadania, a democracia, a autonomia, a criticidade, 

a criatividade, os valores do mundo competitivo de hoje, a preparação para o trabalho, entre 

outros, para o bom convívio na sociedade atual. Fundamenta sua concepção de alfabetização 

no aprendizado da leitura e escrita com uso e função social, apesar de alguns desses princípios 

e fundamentos não terem aparecido na prática no dia de observação in loco.  É a escola que 

tem menos tempo de experiência com a implantação do tempo integral. Não dispõe de 

refeitório e laboratório de informática. O período destinado ao descanso dos agrupamentos C, 

D, E e F é um momento livre de atividades (são disponibilizados jogos e brinquedos de livre 

escolha), pois não há colchonetes para dormir. A esse respeito cabe questionar se o fato de 

não ser garantido um momento de sono para descanso poderia acarretar prejuízo no 

desempenho dos alunos, no que diz respeito à continuidade das atividades no período da 

tarde, por causa do cansaço. 

É essa escola que conta com um coordenador pedagógico para cada turno. Nela tem 

destaque a oficina de literatura (que foi analisada nesta seção), a qual parece ter propiciado 

oportunidades para o desenvolvimento da leitura e escrita de modo a favorecer os resultados 

da aprendizagem. Vale assinalar que as aulas da professora-referência no agrupamento B, no 

dia observado, parece terem conduzido o processo de ensino-aprendizagem de modo 

satisfatório no desenvolvimento do conteúdo proposto.
33

 Já no agrupamento C, as 

                                                             
33

 Se o processo de ensino-aprendizagem permanece sendo conduzido dessa maneira no dia a dia da sala de aula 

com os diferentes conteúdos a serem trabalhados, possivelmente pode propiciar a garantia de resultados de 

aprendizagem satisfatórios. É nesse sentido que a contribuição da aula observada em um dia é apontada na 

pesquisa, chamando a atenção para a relação professor-aluno e o compromisso com o ensino que podem, ou não, 

favorecer a aprendizagem. 
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adversidades que afetaram os processos pedagógicos internos da sala de aula, com a licença 

da professora-referência de Português e a grande rotatividade de substitutos para trabalhar os 

conteúdos e desenvolver as habilidades desse campo do conhecimento, parecem ter exercido 

forte impacto sobre os resultados discrepantes.  

Essa discrepância nos resultados entre os agrupamentos da mesma instituição se repete 

também na EMTI 4. Apesar de os agrupamentos B e C ao final do ano apresentarem 

resultados melhores em relação aos mesmos agrupamentos das outras escolas, ficando atrás 

apenas do agrupamento B da EMTI 2 e do agrupamento C da EMTI 3, o agrupamento C desta 

escola não apresentou resultados melhores em comparação ao agrupamento B da mesma 

instituição, em que os resultados foram equiparados. No caso dessa escola em particular, 

conforme referido anteriormente, foi necessário elaborar um projeto específico para o 

agrupamento C. Isso porque, no início do ano, apresentava resultados insatisfatórios e 

insuficientes em relação ao desenvolvimento da leitura e escrita dos alunos. Contudo, não se 

identificaram os motivos desse resultado. A coordenadora apenas mencionou que se referia a 

uma turma de agrupamento que era a mais “difícil” da escola e que os pais, em sua maioria, 

não colaboraram em nada. A despeito disso, os resultados apresentados pelos agrupamentos 

dessa escola no final do ano colocam-na em uma posição favorável em relação às outras 

instituições. 

Trata-se, como já referido anteriormente, da escola que possui o maior número de 

alunos, o maior quadro de funcionários e maior quantidade de espaços (ver quadro de 

composição da estrutura física das escolas). O perfil dos alunos atendidos é o que apresenta 

uma condição financeira um pouco melhor, com renda que alcança até quatro salários 

mínimos, em comparação com as outras escolas que obtém renda de até dois salários 

mínimos.  

Ainda que alguns princípios, fundamentos e concepções defendidos no Projeto 

Político-Pedagógico da Instituição não tenham sido percebidos na prática das relações 

estabelecidas no dia de visita para observação in loco, importa destacar que essa escola 

defende uma concepção de alfabetização pautada na visão sócio-histórico-cultural, de 

inserção do sujeito em uma cultura letrada, capaz de dar sentido às práticas de leitura e 

escrita. Seus princípios são fundamentados nos valores da ética, da autonomia, 

responsabilidade, solidariedade, respeito, cidadania, criticidade, criatividade, diversidade, 

empreendedorismo, dinamicidade, entre outros, contribuindo para a competição saudável, a 

adaptação às tecnologias e meios de comunicação e a preparação para a vida na sociedade 

contemporânea (PPP EMTI 4, 2014). 
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Já na EMTI 3, o agrupamento C apresentou melhores resultados em relação ao mesmo 

agrupamento das outras escolas. Já o agrupamento B, da mesma instituição, apresentou 

resultados inferiores aos dos agrupamentos das outras escolas, ficando à frente apenas do 

agrupamento B da EMTI 1. Trata-se de uma instituição que, em seu Projeto Político- 

Pedagógico, concebe a teoria histórico-social de Vigotsky como fundamento do processo de 

ensino-aprendizagem. Defende princípios de responsabilidade, mudança de atitude em relação 

ao meio vivido, para uma melhor qualidade de vida com hábitos saudáveis. Defende a 

cidadania, segundo pressupostos freirianos, no sentido do exercício do pensamento, da crítica, 

da criação, da ação e transformação sobre a realidade, por uma sociedade mais justa e igual. 

Defende ainda uma concepção de alfabetização em que o aluno aprenda a ler e escrever com 

sentido e função social, na perspectiva de alfabetizar letrando. Essa escola conta com a 

presença de agente de apoio educacional dentro da sala de aula, para auxiliar os professores 

no que for necessário. 

Conforme destacado anteriormente, no dia de visita para observação in loco, nenhuma 

das oficinas de literatura, jornal escolar e atendimento pedagógico, que podem auxiliar no 

processo de aquisição da escrita, estavam sendo desenvolvidas na escola, o que impossibilitou 

observar os conteúdos trabalhados e a condução do processo de ensino-aprendizagem. No que 

concerne às aulas de Português ministradas pelas professoras-referência, a relação professor-

aluno e a condução do ensino apresentaram alguns conflitos (muita conversa, agitação e 

barulho na turma) no agrupamento B, que podem atrapalhar o desenvolvimento do ensino-

aprendizagem, se não forem resolvidos. No agrupamento C não foi desenvolvida aula de 

Português. A professora-referência ministrou no dia aula de matemática, conduzindo o ensino 

de um modo que os alunos podiam participar, tirando suas dúvidas, mostrando o que 

entendiam, realizando as atividades propostas satisfatoriamente, ao mesmo tempo em que em 

alguns momentos conversavam com os colegas ou se dispersavam com outras coisas. 

Os agrupamentos da EMTI 1 apresentaram, de modo geral, resultados inferiores aos 

mesmos agrupamentos das outras escolas. O agrupamento C desta instituição ficou à frente 

apenas do agrupamento C da EMTI 2. Esta escola, em seu PPP (2014), defende o trabalho 

com os conhecimentos de forma dinâmica e interdisciplinar, apesar de não ter sido possível 

ver sua correspondência na prática, no dia de visita para observação in loco. Propõe que a 

aprendizagem seja desenvolvida de modo a considerar sempre a vivência do aluno. Defende a 

inclusão, a ampliação de conhecimentos, qualidade de vida, a cidadania para o exercício da 

crítica e da participação, a mudança da realidade para a construção de uma sociedade mais 
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justa e humana visando o bem-estar social de todos, especialmente a preservação do planeta 

Terra, com consciência ecológica, contra o lucro e o consumo desmedido.  

Conforme descrito anteriormente, esta escola foi a que se destacou em relação à ordem 

e à disciplina. Os alunos foram observados fazendo fila e devendo se manter em silêncio todas 

as vezes que precisavam se deslocar da sala para outro espaço na escola. Punições ou 

“correções”, como ficar sem recreio ou assinar advertência, eram atribuídas por 

comportamentos inadequados, desobediências, entre outros. No recreio haviam muitas 

restrições acerca do que podia ser ou não brincado. Algumas brincadeiras que ofereciam risco 

de machucar como correr, puxar e empurrar o colega, por exemplo, eram proibidas. 

No dia de visita para observação in loco, as aulas de Português, ministradas pelas 

professoras-referência de cada agrupamento, apresentaram uma condução do processo de 

ensino-aprendizagem, a princípio, satisfatória. Os alunos participavam, tiravam suas dúvidas, 

mostravam o que conseguiam entender, realizavam as atividades propostas sempre 

interagindo com a professora e recebendo sua mediação. Isso, no entanto, não pode ser 

afirmado em relação à oficina de produção textual e de letramento, que podem auxiliar no 

desenvolvimento e aquisição da escrita. No dia de visita para observação, essas oficinas 

deixaram a desejar no que diz respeito à satisfação das demandas de aprendizagens emergidas 

durante a aula (parecia que a proposta era apenas realizar uma atividade para ocupar o tempo) 

e à participação dos alunos. Especialmente na oficina de letramento, se dispersaram com 

conversas paralelas e outras atividades, possivelmente pelo fato de não terem levado, no dia, o 

livro trabalhado na oficina. 

Essas discrepâncias nos resultados dos agrupamentos de uma mesma escola e em 

relação aos mesmos agrupamentos das outras instituições parecem indicar que os fatores mais 

potencializadores do ensino-aprendizagem dos conhecimentos podem estar mais ligados aos 

processos pedagógicos internos à sala de aula, concernentes à relação professor-aluno, à 

condução do processo de ensino-aprendizagem, do que aos externos a ela, como estrutura, 

organização e gestão escolar, entre outros. Isso, no entanto, não anula sua importância, tendo 

em vista que são condicionantes imprescindíveis para construção das relações concretas a 

serem estabelecidas em sala de aula. 

O que não pode se perder de vista é a totalidade das condições que mediam cada 

atividade escolar. Se os processos pedagógicos internos à sala de aula parecem ser, de fato, 

mais potencializadores do ensino-aprendizagem, isso implica a necessidade de investir em 

formação, estudos, pesquisas e reflexões sobre o trabalho com o conhecimento e com o 

ensino-aprendizagem, o que, por sua vez, envolve reciprocamente a relação daquele que 



138 
 

ensina com quem aprende. Mas a relação daquele que ensina com o aprendiz e com o 

conhecimento é determinada ainda por outras condições, como espaço, recursos para o 

trabalho, tempo de estudo, gestão e avaliação escolar, entre outros. 

A escola de tempo integral é mediada por todos esses processos. O estudo indica que 

garantir mais tempo de estudo e mais atividades, para oferecer mais oportunidades de 

aprendizagem, é uma medida importante, mas não é suficiente. Isso porque os propósitos da 

escola integral implicam pensar nas condições que possibilitam trazer mais qualidade não só 

ao tempo ampliado com as atividades que se realizam a mais, mas necessariamente ao tempo 

integral, que compreende a escola em sua totalidade. Estão aí compreendidas as condições do 

espaço físico para a realização de todas as atividades realizadas ao longo do dia letivo (além 

da sala de aula, quadra poliesportiva, biblioteca, laboratório de informática, salas temáticas 

para atividades diferenciadas, laboratórios, refeitório, ambiente para descanso, entre outros). 

Também a formação profissional e continuada do professor é importante para a melhoria das 

condições dos processos de ensino-aprendizagem, envolvendo a relação entre professor e 

aluno. Da mesma maneira, a gestão e a organização escolar podem possibilitar a garantia de 

tempo para planejamento, estudo e reflexão em conjunto, a fim de que todos trabalhem de 

forma articulada e em busca dos mesmos objetivos, entre outros. 

A articulação dos conhecimentos é outro dos principais desafios a serem superados. 

Como se pôde ver, nenhuma das escolas conseguiu desenvolver plenamente um trabalho de 

ensino-aprendizagem dos conhecimentos de forma articulada e interdisciplinar. Nesse 

processo, a relação estabelecida com o conhecimento pode ser mais solidária a uma formação 

polivalente, multifuncional e flexível, adaptada ao novo perfil de trabalhador exigido para 

atuar no mercado. Perfil que se caracteriza por um novo padrão de produção capitalista, 

demandado por um processo de reestruturação produtiva, conforme discutido na primeira 

seção desta dissertação.  

Diferente é a formação que pode ser proporcionada com o trabalho interdisciplinar, em 

que os conhecimentos, a partir da perspectiva politécnica e omnilateral (FRIGOTTO, 2010), 

são concebidos nas suas múltiplas interlocuções, permitindo apreender a realidade na sua 

totalidade, enquanto síntese do diverso. Como se trata de uma realidade complexa, trabalhar 

os conhecimentos do modo como são constituídos na realidade é também uma tarefa 

sumamente complexa. Por isso exige estudo, dedicação, pesquisa, reflexão, planejamento e 

essencialmente formação. Aquele que ensina precisa compreender essa realidade na sua 

complexidade, para assim conseguir construir uma relação com o ensino-aprendizagem que a 

represente. 
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A garantia de condições concretas que possibilitem a realização de um trabalho 

articulado entre os conhecimentos que são ensinados, como planejamento coletivo entre os 

professores que atuam em uma mesma turma no período integral, é fundamental. Por isso se 

faz tão necessária a permanência em tempo integral dos docentes dessa escola que funciona 

em jornada ampliada, pois o não encontro entre os educadores que trabalham de manhã com 

os que trabalham à tarde inviabiliza a realização de um planejamento coletivo e articulado.  

Contudo, a complexidade que exige esse trabalho demanda imprescindivelmente, formação, 

pesquisa, estudo e qualificação adequada a ser investida sobre esses profissionais. 

A flexibilização do tempo, do espaço e do currículo escolar, composto por 

conhecimentos e atividades diversificados são especificidades da escola de tempo integral. À 

primeira vista, eles parecem estabelecer relações com as políticas educacionais emergidas em 

um contexto social, político, econômico e cultural, marcado por um processo de 

reestruturação produtiva que caracteriza o modo de produção da sociedade capitalista atual. 

Em meio a escolas regulares cujo dia letivo é determinado por turnos parciais 

(matutino, vespertino e noturno), a escola de tempo integral representa a flexibilização do 

tempo escolar, por organizá-lo de forma diferenciada: com jornada ampliada, carga horária do 

dia letivo aumentado e turno único, integral. 

Consequentemente, com a ampliação do tempo, novas atividades são demandadas e a 

elaboração de um currículo diversificado e complementar ao básico é que vai determinar 

quais conhecimentos e atividades ocuparão o tempo ampliado na escola de tempo integral. 

Trata-se de um currículo aberto, flexível, sujeito a constantes mudanças, a ser construído por 

cada escola em particular. Para tanto, é importante considerar o contexto regional, na qual está 

inserida, para atendimento, sobretudo, aos interesses e necessidades da comunidade local. 

Já em relação à flexibilização dos espaços, na particularidade das escolas pesquisadas, 

ela pode ser representada pela improvisação, em que, por exemplo, a sala de aula é usada não 

só para desenvolver aulas, mas também como refeitório e dormitório; biblioteca e sala de 

leitura como espaço para desenvolvimento de oficinas; quadra para a realização de atividades 

esportivas, refeição, momentos de acolhida, realização de eventos comemorativos e 

apresentações culturais; sala de coordenação como depósito, entre outros. 

Contudo, ainda que esse processo de flexibilização do tempo, espaço e currículo possa 

ser visualizado nas escolas de tempo integral pesquisadas, seus objetivos, fundamentos, 

finalidades e relação com os processos de reestruturação produtiva requerem estudos mais 

aprofundados, empenhando-se em desvendar suas tramas e desdobramentos em prol da 

educação. 



140 
 

 

 

5 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No decorrer das discussões tecidas neste trabalho pôde-se perceber que a escola de 

tempo integral tem sido uma realidade em expansão no Brasil, visto que a cada ano tem 

aumentado o número de instituições que implantam uma jornada diária ampliada. A LDB n. 

9394/1996, os Planos Nacionais de Educação – Lei 10.172/2001 e Lei 13.005/2014 –, o 

FUNDEB (Lei 11.494/2007) e a Portaria Interministerial n. 17 de 24 de abril de 2007, com a 

instauração do Programa Mais Educação, dentre outros, fazem parte da legislação que garante 

tal propositura. 

 A escola de tempo integral pretende oferecer atendimento pedagógico ampliado e 

assume responsabilidades sociais que vão além do ensino, como: alimentação, proteção 

social, guarda de crianças para que os pais possam trabalhar durante o dia, prevenção ao risco 

de vulnerabilidade social, e outros. Dentre os seus principais objetivos destacam-se: dar maior 

oportunidade de igualdade para os filhos da classe trabalhadora, postergando sua entrada no 

mercado de trabalho e possibilitando maiores oportunidades de educação, aprendizagem e 

acesso aos bens culturais da humanidade; inclusão social; melhoria das condições de acesso e 

permanência, protegendo os sujeitos contra os perigos das ruas e os riscos de marginalização 

que os afastam da escola, como o envolvimento com as drogas, a fome, doenças etc.  

Desse modo, verificou-se que a escola de tempo integral destina-se a uma classe social 

específica, a dos mais pobres e carentes cultural e materialmente, buscando atender suas 

necessidades particulares. Atua, assim, em consonância com o compromisso firmado por 

ocasião da Declaração Mundial de Educação para Todos realizada em Jontien (Tailândia), na 

tentativa de envidar esforços para universalizar o ensino e atender às necessidades 

educacionais básicas dos sujeitos, necessidades essas que variam conforme os distintos grupos 

sociais que constituem a sociedade e os contextos regionais e culturais em que estão inseridos.  

Nesse processo, as funções assumidas por essa escola revelam também um 

compromisso com a erradicação da pobreza, podendo supor o cumprimento do papel de uma 

educação salvadora, que, além de oferecer ensino e acesso aos bens culturais da humanidade, 

oferece também atendimento às necessidades físicas, biológicas, materiais, afetivas e sociais 
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dos sujeitos. Desse modo, corre-se o risco de que esse papel assistencialista de educação 

salvadora sobressaia à sua função específica, podendo converter a instituição do 

conhecimento em instituição de assistência e inclusão social. Sabe-se que a satisfação das 

necessidades básicas dos sujeitos, incluindo alimentação, segurança, proteção, saúde, entre 

outras, é condição imprescindível para que a escola consiga realizar o seu trabalho com o 

ensino-aprendizagem dos conhecimentos, mas na especificidade da função escolar elas devem 

ser supletivas para que possam contribuir, e não embaraçar, aquilo que é inerente à escola, 

conforme bem destacam os estudos de Paro (1988).  

São previstas atividades pedagógicas oferecidas no tempo ampliado com caráter 

multidisciplinar, cultural, artístico, esportivo, de lazer, saúde, cidadania e sustentabilidade, 

podendo ser realizadas fora do espaço escolar, possibilitando, assim, uma educação que 

propicie formação ampla e abrangente. Para tanto, é prevista uma convergência de políticas e 

programas de saúde, esporte, cultura, lazer e a parceria com setores públicos e privados, entes 

federados e organizações da sociedade civil, além de contar com a participação da 

comunidade local na realização do trabalho escolar, conforme bem elucidado pelo Programa 

Interministerial Mais Educação, que visa promover a política de educação em tempo integral 

no país.  

Como se pode ver, todos, incluindo a iniciativa privada e a sociedade civil, são 

convidados a participar, contribuir e responsabilizar-se pela educação escolar. Há um 

alargamento de funções e atividades da escola com oferecimento de atendimento pedagógico 

ampliado e de assistência social, ao mesmo tempo em que há também um compartilhamento 

de responsabilidades escolares com setores e agentes externos a ela, os quais podem ceder 

espaços para realização de atividades escolares, oferecer atividades em parceria com as 

escolas e atuar no espaço escolar etc.  

Em um contexto político, social, econômico e cultural marcado por um processo de 

reestruturação produtiva e tendências neoliberais, a reforma da escola de tempo integral 

parece apresentar muitas características demandadas desse processo. Dentre elas destaca-se a 

transferência de responsabilidades do Estado para a escola, que além de sua função específica 

de ensinar passa a assumir funções de assistência social, e também para a sociedade civil 

(inclui a comunidade local, a iniciativa privada e outros setores da sociedade), ao compartilhar 

responsabilidades que deveriam ser providas pelo Estado, como a garantia de espaços 

adequados para a realização das atividades do tempo ampliado e de condições como 

profissionais qualificados, recursos, entre outros. 
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A escola de tempo integral supõe várias formas de flexibilização: do tempo escolar, 

por meio da ampliação da jornada diária; dos espaços, que podem ser estendidos para fora dos 

muros da escola; das atividades, que passam a somar funções complementares ao ensino, 

como a oferta de alimentação, proteção social contra os riscos de marginalização e 

vulnerabilidade, guarda de crianças em local seguro, lazer, entre outros; dos conhecimentos 

que devem ser concebidos em sua multiplicidade, possibilitando uma formação ampla e 

abrangente. Nesse caso, pode contribuir para a formação de um novo perfil de trabalhador, 

apto a atuar no mercado reestruturado por um novo padrão de produção capitalista, que vai 

exigir mão de obra flexível, capaz de exercer múltiplas funções, em sintonia com o mundo da 

tecnologia e da informação e adaptável a constantes mudanças. Assim, essa flexibilização da 

escola de tempo integral parece afinada com o desenvolvimento de condições favoráveis ao 

novo padrão de produção capitalista.
34

 

Do ponto de vista da efetividade da proposta, nas escolas de tempo integral 

investigadas, apesar de o programa de atendimento em tempo integral prever o 

estabelecimento de parcerias para a realização de atividades fora do espaço escolar, os PPPs 

das respectivas instituições não contemplaram esse tipo de ação no ano de 2014. À primeira 

vista, desafios se colocam à realização de atividades fora do ambiente escolar, podendo-se 

destacar: a dificuldade de locomoção para se deslocar de um local para outro, tendo em vista a 

necessidade de uma condução para transporte dos alunos, o tempo gasto no trajeto, a 

definição de quem vai propor a atividade e seus objetivos, além da forma de articulação com 

as atividades especificamente escolares, entre outros. Contudo, a possibilidade de alguns 

riscos também deve ser cautelosamente considerada, visto que transferir para fora da escola 

uma responsabilidade que lhe é inerente, como a realização de atividades que envolvem 

ensino-aprendizagem, pode destituir a instituição escolar de sua especificidade. Nesse caso, 

poder-se-ia compreender que, para ensinar e aprender, não é preciso necessariamente uma 

escola, posto em que qualquer lugar e, às vezes, até por qualquer profissional, pode-se exercer 

essa função. 

A questão do espaço é de fato um dos principais desafios a serem superados na escola 

de tempo integral. A ausência de espaço para atender às demandas que emergem na jornada 

ampliada se faz presente nas escolas pesquisadas. Como se pôde ver, não há ambiente para 

                                                             
34 As possíveis relações estabelecidas entre a escola de tempo integral com a reestruturação produtiva e as 

tendências neoliberais revelam processos complexos que necessitam de maiores estudos e investigações e são 

imprescindíveis às reflexões sobre as propostas educacionais atuais. 
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descanso, não há salas adequadas para o desenvolvimento das atividades diversificadas com 

as oficinas, algumas não possuem refeitório, não há condições adequadas para higienização 

do corpo, como banho, entre outros.  

Nesse processo, espaços existentes são improvisados e readequados inadequadamente, 

revelando, inclusive, uma flexibilização de espaços no interior da própria escola: oficinas são 

realizadas em biblioteca e sala de leitura, na quadra, no pátio e na sala de aula; refeições 

ocorrem em sala de aula nas escolas que não possuem refeitório; o descanso acontece também 

em sala de aula em condições precárias, sendo os alunos colocados para deitar e dormir em 

colchonetes forrados no chão, muitas vezes, suados e com mau cheiro. A sala de aula se 

converte no principal local de improvisação dos espaços e, no percurso de oito horas e 

quarenta minutos dentro da escola, os alunos podem permanecer mais de cinco horas neste 

local.  

Logo se vê que a reforma da escola de tempo integral tem ocorrido sem a garantia das 

condições físicas necessárias à sua efetivação, podendo pôr em risco a possibilidade de a 

jornada ampliada contribuir para o ensino-aprendizagem. Não basta apenas garantir mais 

tempo de estudo e mais atividades de aprendizagem, como destacado anteriormente. Mais do 

que isso, é preciso pensar nas condições concretas necessárias que permitam a realização 

daquilo que se faz a mais no tempo que se tem a mais ao longo de um dia letivo. 

A reorganização dos espaços, a garantia de mais tempo de estudo e as atividades que 

se realizam a mais no tempo que se tem a mais se revelaram especificidades inerentes às 

escolas de tempo integral pesquisadas. De um total de oito horas e quarenta minutos do 

período integral, cerca de seis horas (com algumas variações entre uma escola e outra) são 

destinadas a atividades de ensino-aprendizagem de conhecimentos: uma a duas horas diárias 

são ocupadas com oficinas, e as demais, quatro a cinco horas, são ocupadas com aulas de 

disciplinas componentes do currículo de base nacional comum.   

Em comparação com as escolas regulares que funcionam em tempo parcial, a carga 

horária destinada ao cumprimento do currículo comum parece ser a mesma, diferenciando-se, 

apenas, no que diz respeito à garantia de uma ou duas horas a mais, oferecidas diariamente, 

para o desenvolvimento das oficinas que ocupam o tempo ampliado, além de mais duas horas 

e quarenta minutos destinadas: as refeições garantidas pela prefeitura; os intervalos de recreio 

que ocorrem duas vezes ao dia; um momento em que, em tese, deve ser destinado ao 

descanso, o qual, nas condições precárias e de difícil equacionamento em que tem sido 

oferecido, põe em dúvida sua real possibilidade, revelando, assim, a urgente necessidade de 

mudança dessa condição.  
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As oficinas, conforme discutido anteriormente, reproduzem conteúdos que já são 

trabalhados nas disciplinas regulares, tais como literatura, produção de texto, leitura, 

letramento, esportes, jogos e brincadeiras, arte, dança, entre outros que podem ser 

desenvolvidos nas aulas de Português, Educação Física, Artes etc. Ao reproduzir mais do 

mesmo, a escola de tempo integral pode ser compreendida como mera duplicação daquilo que 

já é trabalhado na instituição. Porém, ainda que ocorra dessa forma, o que se reproduz no 

tempo ampliado pode exercer uma função complementar aos conhecimentos do currículo 

comum no sentido de auxiliar e desenvolver os conteúdos explorados neles, proporcionando, 

por conseguinte, mais tempo de estudo (ainda que seja sobre o que já é trabalhado na escola) e 

mais possibilidade de aprender. A oficina de literatura analisada na seção “As especificidades 

das escolas de tempo integral do município de Goiânia e o processo ensino-aprendizagem” 

pode ser representativa dessa possibilidade. 

Contudo, novos conteúdos que se revelam novidades da escola também são explorados 

por algumas oficinas, tais como a de libras e a de banda e percussão que possui instrumentos 

próprios. Com mais tempo e oportunidade para desenvolver atividades diversificadas, as 

escolas podem optar por trabalhar mais de uma modalidade de língua estrangeira, como foi 

visto em uma das escolas, que ensina inglês e espanhol. Podem também possibilitar mais 

tempo de estudo para algumas atividades como a dança, o teatro, a música, entre outros, que 

antes eram desenvolvidas de forma aligeirada em meio a outros conteúdos das diferentes áreas 

do conhecimento e especialmente em datas comemorativas e apresentações culturais.  

Algumas oficinas observadas nas escolas, a partir do modo como foram conduzidas, 

revelaram possibilidades favoráveis ao ensino-aprendizagem dos alunos (oficina de espanhol, 

oficina de literatura, oficina de banda), ao passo que outras revelaram fragilidades (oficina de 

produção de texto, oficina de música, oficina de informática). Os mesmos desafios 

enfrentados nas aulas das disciplinas, envolvendo reciprocamente a relação daquele que 

ensina com o aprendiz e com os conhecimentos, parece ser enfrentado também nas oficinas. 

Não foi possível perceber diferenciação entre uma aula de oficina e uma de disciplina, em que 

uma possa ser mais ou menos valorizada do que outra. O que se observou foi que cada 

professor, a partir das condições concretas que lhes são dispostas, elabora e propõe a aula que 

lhe corresponde ministrar. Seja uma aula para a disciplina de Português ministrada pelo 

professor-referência, seja uma oficina de literatura ministrada por outro professor, em ambas 

se estabelece compromisso com o conhecimento, se propõem atividades, se desenvolve uma 

metodologia de ensino, se empregam relações entre professor e aluno etc.  
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A participação dos alunos, o envolvimento, a credibilidade confiada à aula, o 

desempenho diante das atividades propostas, tanto nas disciplinas regulares quanto nas 

oficinas, parecem variar a partir do modo como a aula é conduzida, da relação professor- 

aluno, do rigor, manejo e compromisso com o ensino dos conhecimentos, conforme 

demonstrado nas oficinas, e nas aulas de Português e História do agrupamento B, analisadas 

ao longo da seção antes referida.  

Nesse processo, ao serem estabelecidas relações favoráveis ao ensino-aprendizagem 

dos conhecimentos que se propõem trabalhar, as oficinas somadas às aulas das disciplinas 

parecem poder se constituir como elementos potencializadores da escola de tempo integral, 

quantitativa e qualitativamente, proporcionando mais tempo de estudo e mais oportunidade 

para aprender.  

A condução da aula, a relação professor-aluno, a maneira como se desenvolve o 

ensino-aprendizagem dos conhecimentos são processos pedagógicos internos à sala de aula, 

aos quais os alunos são submetidos na maior parte do tempo em que permanecem na escola, 

além de constituírem especificidade inerente à instituição escolar e à profissão de professor. A 

discrepância dos resultados apresentados nas avaliações do NAP, entre agrupamentos de uma 

mesma escola e em relação aos mesmos agrupamentos das outras instituições, parece ser 

indicativa da força potencializadora que os processos pedagógicos internos à sala de aula 

exercem sobre os resultados do ensino-aprendizagem. Esses aspectos receberam importante 

destaque na investigação realizada e são apontados como imprescindíveis ao alcance de 

resultados favoráveis à aprendizagem, devendo, portanto, ser foco de estudos, reflexões, 

pesquisas e formação. 

Outra questão que aponta a necessidade de investimentos em estudos, pesquisas e 

formação é a articulação entre os diversos conhecimentos trabalhados na escola. A 

reconfiguração que permitiu intercalar as atividades de oficinas com atividades das disciplinas 

do currículo comum foi realizada destacando a possibilidade de haver maior articulação. 

Contudo, não basta apenas intercalar atividades para que se garanta a articulação entre os 

conhecimentos. Concebê-los de forma articulada é uma tarefa complexa e supõe uma 

interdisciplinaridade que representa o modo como a realidade é apreendida e a maneira como 

os conhecimentos são produzidos.  

Na perspectiva da politécnica (FRIGOTTO, 2010), por exemplo, a 

interdisciplinaridade é o que permite conceber os diversos saberes nas suas múltiplas 

interlocuções, como unidade do diverso, síntese da realidade que é constituída por múltiplas 

determinações revelando sua complexidade. Logo, trabalhar os conhecimentos do modo como 
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são constituídos na realidade é também uma tarefa sumamente complexa e por isso exige 

estudo, dedicação, pesquisa, reflexão, planejamento e essencialmente formação, àquele que 

ensina, para que possa compreender essa realidade na sua complexidade e assim conseguir 

construir uma relação com o ensino-aprendizagem que a represente, possibilitando uma 

formação humana, omnilateral e emancipadora do homem. 

Do contrário, conforme já foi discutido, a não articulação entre os conhecimentos, em 

meio a outros possíveis desdobramentos, pode conferir um caráter multidisciplinar aos 

diversos saberes trabalhados na escola, solidário à formação de sujeitos polivalentes, capazes 

de dominar uma multiplicidade de conhecimentos sem as suas interlocuções, aptos a 

exercerem múltiplas funções no mercado de trabalho, flexíveis, adaptáveis a constantes 

mudanças, inovadores, bem informados e atualizados, semelhante ao que se espera do novo 

perfil de trabalhador demandado pela reestruturação produtiva. 

A forma de conceber os conhecimentos parece ser reveladora do compromisso social 

firmado e do tipo de educação almejada. Pode estar voltada para a reprodução da sociedade, 

tal como ela se apresenta, ou para a sua crítica e transformação, conforme discutido na seção 

“Educação e escola de tempo integral em tempos de reestruturação produtiva: primeiras 

reflexões”. Portanto, é importante que estejam no cerne das discussões, dos estudos e da 

construção do projeto educacional da escola, para que se tenha clareza do tipo de formação 

que deseja proporcionar.  

Além da formação e investimento em estudos necessários que permitam conceber os 

conhecimentos articuladamente, é necessário que haja garantia de tempo para planejamento 

coletivo entre os professores, para que juntos possam pensar, discutir, planejar e propor um 

trabalho articulado. Atualmente, os docentes que atuam na escola de tempo integral trabalham 

apenas em um período (matutino ou vespertino). Por conseguinte, a não permanência em 

tempo integral dificulta a possibilidade de realizar planejamento coletivo, tendo em vista que 

os profissionais que trabalham pela manhã não se encontram com os que trabalham à tarde.  

Mesmo com a existência de um coordenador pedagógico em tempo integral, com a finalidade 

de promover a integração entre as atividades que ocorrem ao longo do dia letivo, em nenhuma 

das escolas investigadas foi possível perceber o desenvolvimento de um trabalho articulado 

com o ensino-aprendizagem dos conhecimentos. 

Durante as visitas para observação in loco nas escolas, foi possível presenciar o 

recebimento de um comunicado da SME ao final do ano de 2014, de que a partir do próximo 

ano todas as instituições que funcionam em tempo integral passariam a ter professores 

também em tempo integral. Essa mudança gerou diferentes reações por parte dos docentes e 
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coordenadores. Alguns se manifestaram a favor da mudança, acreditando que de fato é melhor 

para a escola e os alunos. Outros demonstraram resistência, temendo serem prejudicados com 

mais trabalho, salário menor e perda de benefícios, pelo fato de se obrigarem a abdicar de 

outra instituição em que trabalham, para duplicar sua jornada em uma única escola.  

A permanência de professores em tempo integral é apontada como de suma 

importância para viabilizar o desenvolvimento de um trabalho articulado. Contudo, não pode 

se dar sem a devida valorização dos profissionais, o que inclui salários dignos, condições de 

trabalho adequadas com garantia de tempo para estudo, planejamento coletivo e individual, 

investimento em formação continuada, diversidade de recursos, espaços necessários, entre 

outros. A intensificação do trabalho, a perda de benefícios e a ausência de melhores salários, 

além de acarretar a desvalorização do trabalho docente, poderiam trazer mais precariedade à 

educação escolar. 

Essa nova mudança na configuração das escolas de tempo integral da RME em 

Goiânia, ao garantir professor em tempo integral, traz novas possibilidades para o 

desenvolvimento do trabalho escolar, instigando a continuação de mais estudos que possam 

desvendar seus possíveis desdobramentos e finalidades. 

Como se pode ver, a escola de tempo integral está imbricada a uma série de questões 

que envolvem: a garantia de mais tempo de estudo; a satisfação de necessidades como 

alimentação e descanso, demandadas da jornada ampliada; o desenvolvimento de mais 

conhecimentos e o modo como eles podem ser trabalhados (articuladamente ou 

isoladamente); espaços adequados para a realização das atividades ampliadas (refeitório, 

ambiente para descanso, salas para atividades diversificadas etc.); gestão que possa viabilizar 

a integração das atividades no dia letivo e promover planejamento coletivo; formação; relação 

professor-aluno e condução do processo de ensino-aprendizagem dos conhecimentos que 

possam ser favoráveis a aprendizagem dos alunos. Estas, em meio a tantas outras que definem 

a educação escolar em sua totalidade, são imprescindíveis à construção de um projeto que 

possa ser potencializador de uma escola com mais tempo, espaço e processos pedagógicos de 

qualidade. 

   

 

 

 

 



148 
 

REFERÊNCIAS 

 

ARELARO, Lisete Regina Gomes. Resistência e submissão: a reforma educacional na década 

de 1990. In: KRAWCZYK, Nora; CAMPOS, Maria Malta; HADDAD, Sérgio (Org.). O 

cenário educacional latino-americano no limiar do século XXI: reformas em debate. 

Campinas, SP: Autores Associados, 2000. 

 

BRASIL. Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996: estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Diário Oficial [da] União, Brasília, DF, 23 de dez. de 1996. 

 

BRASIL. Plano Nacional de Educação: Lei nº 10.172, de 9 janeiro de 2001. Brasília, 2001. 

 

BRASIL. Portaria Normativa Interministerial n. 17. Institui o Programa Mais Educação, que 

visa fomentar a educação integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio do apoio a 

atividades sócio-educativas no contraturno escolar. Brasília, 2007a. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/mais_educacao.pdf. Acesso em: 10 jan. 2014. 

 

BRASIL. Lei n. 11.494, de 20 de junho de 2007. Regulamenta o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 

FUNDEB. Brasília, 2007b. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Educação integral/educação integrada e(m) tempo 

integral: concepções e práticas na educação brasileira. Mapeamento das experiências de 

jornada escolar ampliada no Brasil. Brasília: MEC, SECAD, 2009a.  

 

BRASIL. Ministério da Educação. Educação integral: texto referência para o debate nacional. 

Brasília: MEC, SECAD, 2009b. (Série Mais Educação). 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto 

7.083 de 27 de janeiro de 2010. Dispõe sobre o Programa Mais Educação. Diário Oficial [da] 

União, Brasília, Seção 1, Edição Extra, 27 jan. 2010. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Manual Operacional de Educação Integral. Brasília: 

MEC, SEB, 2013. 

 

BRASIL. Plano Nacional de Educação: Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, Brasília: 

Câmara dos Deputados, 2014. (Edições Câmara). 

 

CAVALIERE, Ana Maria. Escolas de tempo integral versus alunos em tempo integral. Em 

Aberto, Brasília, v. 22, n. 80, p. 51-64, abr. 2009. 

 

CARVALHO, Elma Júlia Gonçalves. Reestruturação produtiva, reforma administrativa do 

Estado e Gestão da Educação. Educação e Sociedade, Campinas, v. 30, n. 109, p. 1139-1166 

set.-dez. 2009. 

 

COÊLHO, Ildeu Moreira. Escritos sobre o sentido da escola. Campinas, SP: Mercado das 

Letras, 2012. 

 

COSTA, Darlyene Iviane; SOUZA, Thais Tolentino; BARRA, Valdeniza Maria da. O estágio 

de pedagogia como possibilidade de pensar os desafios do ensino na escola de jornada 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/mais_educacao.pdf


149 
 

ampliada. In: ENCONTRO ESTADUAL DE DIDÁTICA E PRÁTICA DE ENSINO, 4., 

2011, Goiânia. Anais... Goiânia, 2011.  

 

FRANCO, Maria Ciavatta. Formação profissional para o trabalho incerto: um estudo 

comparativo Brasil, México e Itália. In: FRIGOTTO, Gaudêncio (Org.). Educação e crise do 

trabalho: perspectivas de final de século. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. 

 

FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a crise do capitalismo real. 6. ed. São Paulo: Cortez, 

2010. 

 

GENTILI, Pablo A. A. O discurso da “qualidade” como nova retórica conservadora no campo 

educacional. In: GENTILI, Pablo A. A.; SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Neoliberalismo, 

qualidade total e educação. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 

 

GENTILI, Pablo A. A. Educar para o desemprego: a desintegração da promessa integradora. 

In: FRIGOTTO, Gaudêncio (Org.). Educação e crise do trabalho: perspectivas de final de 

século Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. 

 

GOIÂNIA. Diretrizes Curriculares para a Educação Fundamental da Infância e da 

Adolescência: Ciclos de Formação e Desenvolvimento Humano. Goiânia: Rede Municipal de 

Educação, 2009. 

 

GOIÂNIA. Secretaria Municipal de Educação. Fatores intervenientes no processo de 

desenvolvimento da produção textual no Ciclo I na Rede Municipal de Educação de Goiânia. 

Pré-Projeto de Pesquisa Núcleo de Avaliação e Pesquisa – NAP. Goiânia: Secretaria 

Municipal de Educação de Goiânia, 2014. 

 

GRAMSCI. Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1982. 

 

HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1992. 

 

HELOANI, Roberto. Gestão e organização do capitalismo globalizado: história da 

manipulação psicológica no mundo do trabalho. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. O dualismo perverso da escola pública brasileira: escola do 

conhecimento para os ricos, escola do acolhimento social para os pobres. Educação e 

Pesquisa, São Paulo, v. 38, n. 1, p. 13-28, 2012. 

 

MAURICIO, Lúcia Velloso. Questões colocadas pela ampliação da jornada escolar no Brasil. 

In: LIMONTA, Sandra. Valéria et al. (Org.). Educação integral e escola pública de tempo 

integral. Goiânia: Ed. PUC Goiás, 2013.  

 

MIRANDA, Marília Gouvea de. Sobre tempos e espaços da escola: do princípio do 

conhecimento ao princípio da socialidade. Educação e Sociedade, Campinas, v. 26, n. 91, p. 

639-651, maio-ago. 2005.  

 

MIRANDA, Marília Gouvea de; SANTOS, Soraya Vieira. Propostas de tempo integral: a que 

se destina a ampliação do tempo escolar? Perspectiva, Florianópolis, v. 30, n. 3, p. 1073-

1098, set.-dez 2012. 



150 
 

 

MUNDIM, Maria Augusta Peixoto. Políticas de regulação na educação: a organização da 

escola em ciclos em Goiânia (1998-2008). Práxis Educativa, Ponta Grossa, v. 7, n. 1, p. 129-

155, jan.-jun. 2012. 

 

NETTO, José Paulo; BRAZ, Marcelo. O capitalismo contemporâneo. In: ______. Economia 

política: uma introdução crítica. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

 

NUNES, Greice Cerqueira. Tempo, espaço e currículo na educação integral: estudo de caso 

em uma escola do Guará – Distrito Federal. 2011. Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Faculdade de Educação, Universidade de Brasília, Brasília, 2011. 

 

PARO, Vitor Henrique et al. Escola de tempo integral: desafio para o ensino público. São 

Paulo: Cortez: Autores Associados, 1988.  

 

PPP – Projeto Político-Pedagógico. Goiânia [EMTI 1], 2014. 

 

PPP – Projeto Político-Pedagógico. Goiânia [EMTI 2], 2014. 

 

PPP – Projeto Político-Pedagógico. Goiânia [EMTI 3], 2014. 

 

PPP – Projeto Político-Pedagógico. Goiânia [EMTI 4], 2014. 

 

SANTOS, Soraya Vieira. A ampliação do tempo escolar em propostas de educação pública 

integral. 2009. 138 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2009. 

 

SHIROMA, Eneida Oto; MORAES, Maria Célia Marcondes de; EVANGELISTA, Olinda. 

Política educacional. 4. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2011. 

 

SILVA, Flávia Osório. Escola de tempo integral: uma análise da implantação na rede estadual 

de educação (2006-2008). 2011. 123 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de 

Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2011. 

 

SILVA, Jamerson Antônio de Almeida; SILVA, Katharine Ninive Pinto. Educação integral 

do Brasil de hoje. 1. ed. Curitiba, PR: CRV, 2012.  

 

SILVA, Michelle Ribeiro dos Santos; PAIVA, Neide da Silva. Programa de Atendimento em 

Tempo Integral. In: LIMONTA, Sandra Valéria et al. (Org.). Educação integral e escola 

pública de tempo integral. Goiânia: Ed. PUC Goiás, 2013. 

 

SILVA, Tomaz Tadeu. A “nova” direita e as transformações na pedagogia da política e na 

política da pedagogia. In: GENTILI, Pablo A. A.; SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). 

Neoliberalismo, qualidade total e educação. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 

 

TEIXEIRA, Anísio. Educação não é privilégio 5. ed. Rio de Janeiro, 1994. 

 

VIGOTSKY, Lev S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

 

 



151 
 

 

APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – Rotina do dia letivo do agrupamento B na EMTI 1 

Horário Aula/atividade 
Aula/Atividade 

paralela 
Espaço 

Recursos 

utilizados 

Professor/ 

Educador 

7h50 

Alunos do ciclo I 

aguardam o 

momento de serem 
conduzidos para sala 

de aula. Alunos do 

ciclo II estão 

terminando de tomar 

o café da manhã. 

Professores e 

coordenadores 
estão participando 

de uma reunião 

com os pais.  

Quadra para 

alunos que já 

tomaram café e 
aguardam ir para 

sala de aula. 

Refeitório para 

os que tomam 

café. 

Não foi possível 

acompanhar o 

café da manhã, 

nem ver o 

cardápio. 

 

Agentes de 

apoio 

educacional 

acompanham os 
alunos enquanto 

professores e 

coordenadores 

estão em 

reunião com 

pais. 

8h 

Português: leitura de 

contos literários e 

produção de texto 

narrativo (gênero 

conto de fadas). 

8h15 um aluno é 

retirado da sala 

para participar da 

intervenção 

pedagógica. 

Sala de aula 

 

Livro literário, 

caderno dos 

alunos com lápis 

de escrever e de 

colorir, borracha 

e quadro-giz. 

Professora- 

referência da 

manhã 

10h Recreio 
 

 

Pátio do 

pavilhão 

Cordas, 

brinquedos 
(ursos, bonecas, 

carrinhos etc.) 

organizados em 

um canto do 

pavilhão.  

Agente de apoio 

educacional 

 

10h22 

 

Continuação da aula 

anterior: produção de 

texto narrativo de 

gênero conto de fada 

e leitura. 

 
Sala de aula 

 

Quadro-giz e 

cadernos dos 

alunos. 

 

Professora- 

referência 

 

11h Almoço 

Enquanto ciclo I 

se dirige ao 

refeitório para 

almoçar, o ciclo II 

continua tendo 

aula até 11h30. 

Refeitório 

Cardápio: arroz, 

feijão, carne frita 

em pedaços e 

macarrão com 

molho coberto 

com muçarela 

Professora 

referência de 

cada turma e 

agentes de apoio 

educacional 

11h30 

Alunos vão ao 
banheiro e ao 

bebedouro tomar 

água. 

 

 

Banheiro e 

bebedouro 

 

 

Agente de apoio 

educacional 

11h45 

Momento de 

descanso: hora de 

dormir. 

 

 
Sala de aula 

Colchonetes e 

ventiladores 

ligados 

Agente de apoio 

educacional 

12h50 

Alunos são 

acordados e sala de 

aula organizada para 

período da tarde. 

 

 
Sala de aula 

 

 

Agente de apoio 

educacional 

13h10 

Oficina: produção de 

cartas sobre o natal e 
finalização do 

trabalho literário. 

 

 
Sala de aula 

Folhas em 

branco. Lápis de 

cor e de escrever. 

 

Professora de 
oficina 
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14h 
Oficina de Libras: 

ensaio do hino 

nacional. 

 

 
Sala de aula Aparelho de som 

Professora de 

libras 

14h45 Lanche 
 

 
Refeitório 

Cardápio: pão 

doce com ovo 

mexido e suco. 

Professora de 

libras e agente 

de apoio 

educacional. 

15h15 Recreio 
 

 

Pátio do 

pavilhão 
Corda e giz 

Agente de apoio 

educacional 

 

15h30 
Oficina de inglês: 

dias da semana. 

 

 
Sala de aula Quadro e giz 

Professora de 

Inglês 

16h15 
Alunos são liberados 
para ir embora. 

 

 
Quadra 

 

 

Agente de apoio 
educacional 

 

APÊNDICE B – Rotina do dia letivo do agrupamento C na EMTI 1 

Horário Aula/atividade 
Aula/Atividade 

paralela 
Espaço 

Recursos 

utilizados 

Professor/ 

Educador 

7h40 
Alunos aguardam a 

aula começar. 

Professores 

estão em reunião 

de planejamento. 

Alunos estão na 

quadra e 

professores na 

sala de 

professores. 

 

 

Agentes de 

apoio 

educacional 

acompanham os 

alunos. 

8h 

Português: gramática e 

ortografia – separação 

de sílaba, sílaba tônica, 

oxítona, paroxítona e 

proparoxítona etc. 

 

 
Sala de aula 

Quadro, giz, livro 

didático e 

caderno dos 

alunos. 

Professora- 

referência 

 

10h Recreio 
 

 
Sala de aula 

 

 

Agente de apoio 

educacional 

10h15 

Leitura de texto, 

discussão e 

interpretação  

 

 
Sala de aula 

Livro do projeto 

“Escola da 

Inteligência” 

Professora de 

oficina 

11h Almoço 
 

 
Refeitório 

Cardápio: 

galinhada, feijão, 

batata cozida 

Agente de apoio 

educacional 

11h30 

Preparação para 
momento de descanso: 

alunos vão ao 

banheiro, depois 

bebem água e vão se 

organizar para dormir. 

Enquanto alunos 
do ciclo I se 

dirigem para o 

descanso, os do 

ciclo II estão 

indo almoçar. 

Banheiro e 

bebedouro 

 

 

Agente de apoio 

educacional 

11h50 
Hora de dormir e 

descansar 

 

 
Sala de aula 

Colchonetes e 

ventiladores 

ligados 

Agente de apoio 

educacional 

12h50 

Alunos são acordados 

e sala organizada para 

início do período da 

tarde. 

 

 
Sala de aula 

 

 

Agente de apoio 

educacional 

13h 

Oficina de ciências: 

texto sobre 
características de 

alguns animais. 

 

 
Sala de aula. 

 

Quadro e giz. 

 

Professora de 
ciências. 

14h 

Oficina de espanhol: 

conversação, música e 

interpretação de 

audiovídeo em 

 

 

Sala de aula 

 
Quadro e giz, 

vídeo 
Professora de 

espanhol 
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espanhol. 

15h Lanche  Refeitório 
Pão com 

manteiga e suco 

Agente de apoio 

educacional 

15h15 Recreio. 
 

 
Sala de aula Datashow 

Professora de 

espanhol 

15h35 

Aula teórica sobre 

dança indígena. Texto 

no quadro. 

 

 
Sala de aula Quadro e giz 

Professora de 

Educação Física 

16h15 
Professora começa a 
organizar alunos para 

irem embora. 

 

 

16h25 já estão 
todos na quadra 

liberados para ir 

embora. 

 

 

Agente de apoio 

educacional 

 

APÊNDICE C – Rotina do dia letivo do agrupamento B na EMTI 2 

Horário Aula/atividade 
Aula/Atividade 

paralela 
Espaço 

Recursos 

utilizados 

Professor/ 

Educador 

7h50 

Alunos estão em sala 

de aula aguardando 

professores. 

 

 

Sala de aula. 

Sala dos 

professores. 
 

Na sala de aula 

com os alunos 

está o agente de 

apoio 

educacional. 

8h 

Oficina de literatura: 

ler o livro literário e 

escrever a parte do 

texto que mais 

gostou. 

Oficina de teatro 

Biblioteca para 

oficina de 

literatura. 

Outro espaço 

fora da sala de 

aula para teatro. 

Livros literários, 

folha de papel, 

lápis de escrever 

e de colorir. 

Professora da 

oficina de 

literatura e 

professora da 

oficina de 

teatro. 

9h Lanche 
 

 
Sala de aula 

 

Cardápio: leite 

quente e bolachas 

Professora 
regente está na 

sala e lanche é 

servido por 

educadores da 

merenda. 

9h15 

Aula de Português: 

ditado de palavras a 

partir de imagens, 

interpretação de 

texto, pontuação, 

letra maiúscula e 

minúscula. 

 

 
Sala de aula 

Folhas em 

branco, figuras, 

quadro e giz 

Professora- 

referência da 

manhã 

10h 

 

10h15 

Recreio 
 

Toca sinal fim do 

recreio. 

 

 

Pátio dos 

pavilhões e 

quadra 

Cordas, bolas, 

bambolês, jogos 

pedagógicos 

Agente de apoio 

educacional 

10h20 

Continuação da aula 

de Português: sílabas 

e correção dos 

exercícios passados 

no quadro 

 

 
Sala de aula 

Quadro-giz e 

cadernos dos 

alunos 

Professora-

referência da 

manhã 

11h20 Almoço 
 

 

Sala de aula e 

corredor da 

cozinha para 

quem repete a 
refeição. 

Pratos de 

plástico, colheres 

e bandeja. 

Cardápio: arroz, 

feijão, carne com 
batata e salada 

de cenoura com 

beterraba ralada 

Responsáveis da 

merenda e 

agente de apoio 
educacional 

11h45 Intervalo para Enquanto Corredores da Escova de dente Agentes de 
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limpeza das salas de 

aula 

auxiliares fazem a 

limpeza, alunos 

aguardam nos 

corredores e pátios 

brincando, outros 

escovam os 

dentes. 

sala de aula, 

pátio e lavabo 

apoio 

educacional 

acompanham os 

alunos. 

12h 
Descanso: hora de 

dormir 

 

 
Sala de aula Colchonetes 

Agente de apoio 

educacional 

12h50 

Acordar e organizar a 

sala para o turno da 

tarde, beber água e ir 

ao banheiro. 

 

 
Sala de aula  

Agente de apoio 

educacional 

 

13h05 

Matemática: 

problemas de adição 

e subtração 
 Sala de aula 

Quadro-giz, 

cadernos dos 

alunos 

 

Professora- 

referência da 

tarde 

 

14h30 Lanche 
 

 
Sala de aula 

Cardápio: pão 
doce e suco de 

maracujá 

Professora está 

em sala 

acompanhando 
e auxiliares da 

merenda 

entregam o 

lanche. 

14h45 

Continuação da aula 

de matemática: 

correção dos 

problemas e sistema 

monetário 

 

 
Sala de aula 

Quadro-giz, 

cadernos dos 

alunos e 

atividade em 

folha impressa. 

Professora- 

referência da 

tarde 

15h10 

15h25 

Recreio 

Toca sinal, fim do 

recreio. 

 

 

Pátio dos 

pavilhões e 

quadra 

Bolas e jogo de 

botão 

Agente de apoio 

educacional 

15h35 

Continuação da aula 

de Matemática: 
sequência numérica 

de 2 em 2, 3 em 3, 4 

em 4, 5 em 5 e 10 em 

10. 

 

 
Sala de aula 

Quadro-giz e 
cadernos dos 

alunos 

Professora- 
referência da 

tarde 

16h32 
Toca sinal para ir 

embora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE D – Rotina do dia letivo agrupamento C da EMTI 2 

Horário Aula/atividade 
Aula/Atividad

e paralela 
Espaço 

Recursos 

utilizados 

Professor/ 

Educador 

8h 

Oficina de literatura: 

discussão do texto lido 

na aula anterior e 

produção de bilhete. 

 

 

Sala de 

leitura/biblioteca

. 

Livro paradidático 
do projeto “Escola 

da inteligência” e 

folhas para 

produção do 

bilhete 

Professora da 

oficina de 

literatura 

9h 

Lanche – alunos 

pegam o lanche na 

cozinha, 

acompanhados pelo 

professor. 

 

 

Pátio próximo à 

quadra. 

Cardápio: leite 

quente e pão 

Professor de 

Educação Física 

9h15 

Educação Física: 

aquecimento com 

caminhada e corrida, 
percorrer circuito, 

 

 
Quadra 

Bola de futebol, 

corda, bola de 

gude, raquetes de 
pingue-pongue 

Professor de 

Educação Física 
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equilíbrio e 

movimentos corporais 

da capoeira. Momento 

livre para jogos e 

brincadeiras. 

10h 
Recreio – momento 

livre 

 

 

Pátios dos 

pavilhões 

Xadrez, legos, 

boliches, 

bambolês, cordas. 

Agentes de 

apoio 

educacional 

10h20 Ensaio de cantata 
 

 
Sala de aula 

Som e letras de 

música 
Diretora 

11h05 
Alunos aguardam o 

almoço. 

 

 
Sala de aula  

Agente de apoio 

educacional 

11h30 Almoço 
 

 
Sala de aula 

Pratos de plástico, 
colheres e bandeja. 

Cardápio: arroz, 

feijão, carne e 

batata com cenoura 

Auxiliares da 
merenda e 

agente de apoio 

educacional 

12h 
Período intermediário 

– momento livre 

 

 

Pátio do 

pavilhão da sala 

de aula da turma 

Jogos pedagógicos 
Agente de apoio 

educacional 

13h 

Matemática: cálculos 

de multiplicação, 

figuras geométricas 

espaciais, sequência 

numérica de 1000 a 

1100, de 5 em 5, 6 em 

6, 7 em 7, 8 em 8, 9 
em 9 e 10 em 10. 

Dezena, dúzia e 

números pares. 

 

Capoeira com 

alguns alunos 

da turma 

liberados pela 

professora- 
referência da 

tarde. 

Sala de aula 

Espaço fora da 

sala para 
capoeira 

Quadro-giz e 

caderno dos alunos 

Professora- 

referência da 

tarde em sala de 

aula e professor 

de Educação 
Física na 

capoeira 

14h15 

Oficina de música: 

diversidade de gêneros 

musicais (sertanejo, 

rock e axé) 

 

 

 

Sala de aula 

 

TV e DVD. 
Professor de 

música 

15h10 

15h25 

Recreio 

Sinal fim do recreio 

 

 

Pátio dos 

pavilhões 

Bolas, brincadeiras 

de roda e jogos 

diversos 

Agente de apoio 

educacional 

15h30 

Continuação da aula de 

matemática: correção 

dos exercícios 
passados no quadro e 

atividade impressa em 

folha de charada e 

cálculos de kg. 

 

 
Sala de aula 

Quadro-giz, 

caderno dos alunos 
e atividade 

impressa em folha 

Professora- 
referência da 

tarde 

16h30 
Sinal do fim do dia 

letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE E – Rotina do dia letivo do agrupamento B na EMTI 3 

Horário Aula/atividade 
Aula/Atividade 

paralela 
Espaço 

Recursos 

utilizados 

Professor/ 

Educador 

7h45 

Aguardar horário de 

entrar para sala de 

aula 

 

 
Quadra 

 

 

Agentes 

educativos 

7h55 
Momento de 

Acolhida e oração 

 

 
Quadra 

Microfone e caixas 

de som 

Agente 

educativo 

8h05 Lanche  Sala de aula 
Cardápio: bolachas 

e suco 

Professor e 

agente 
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 educativo 

8h15 
Aula de português: 

produção de texto 

 

 
Sala de aula Atividade em folha 

Professora- 

referência da 

manhã 

9h15 

Jogos pedagógicos 

de discriminação 

auditiva para treinar 

a escrita 

 

 
Sala de aula Jogos pedagógicos 

Professora- 

referência da 

manhã 

10h Recreio 
 

 

Pátio dos 

pavilhões 
Cordas e bola 

Agentes de 

apoio 

educacional 

10h35 

Aula de matemática: 

cálculos e problemas 

de multiplicação 

 

 
Sala de aula 

Quadro-giz e 

cadernos dos 

alunos 

Professora- 

referência da 

manhã 

11h20 Almoço 
 

 
Sala de aula 

Cardápio: arroz 

com frango, feijão 
e salada de repolho 

e cenoura ralados 

Agente de apoio 
educacional 

11h50 

Momento de 

descanso: hora de 

dormir 

 

 
Sala de aula 

Colchonetes e 

ventiladores 

ligados 

Agente de apoio 

educacional 

12h55 

Fim do período de 

descanso, alunos são 

acordados e sala 

organizada para 

período da tarde. 

 

 
Sala de aula 

 

 

Agente de apoio 

educacional 

13h 

Aula de história: 

leitura sobre a 

bandeira nacional e 

exercício de 

interpretação de 
texto. 

 

 
Sala de aula 

Atividade em 

folha, quadro e giz, 

caderno dos alunos 

Professora 

referência da 

tarde 

14h05 

Educação Física: 

noções do passe de 

vôlei e basquete 

 

 
Quadra Bola e corda 

Professor de 

Educação Física 

15h05 Lanche 
 

 

Corredor da 

cozinha 

Suco e pão doce 

com manteiga 

Auxiliar da 

cozinha 

15h15 Recreio 
 

 

Pátio dos 

pavilhões de 

sala de aula 

Mesa de pingue-
pongue com 

raquetes e 

bolinhas, som com 

música para 

crianças dançarem, 

bola e corda 

Agentes de 

apoio 

educacional 

15h30 Aula de Geografia 

Oficina de 

música: 

instrumentos de 

percussão 

Sala de aula para 

aula de 

Geografia. 

Quiosque para 

oficina de 

música. 

Bumbo, pratos, 

tambor, triângulo. 

Professora- 

referência para 

aula de 

geografia e 

professor de 

oficina para aula 

de música 

16h20 

Fim da oficina de 

música e preparação 

para ir embora 

 

 

Alunos guardam 
os instrumentos 

no depósito e 

vão para sala de 

aula 

 

 

Professor de 
música e depois 

professora-

referência da 

tarde. 

 

APÊNDICE F – Rotina do dia letivo do agrupamento C na EMTI 3 
Horário Aula/atividade Aula/Atividade Espaço Recursos Professor/ 
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paralela utilizados Educador 

7h50 Lanche 
 

 
Sala de aula 

Leite com 

achocolatado e pão 

doce com manteiga 

Professora 

regente e 

auxiliar 

educacional 

8h05 

Aula de matemática: 

formas geométricas, 

cálculos de 

multiplicação e 

problemas de adição. 

 

 
Sala de aula 

Quadro e giz, 

caderno dos alunos 

Professora- 

referência da 

manhã 

9h10 
Oficina de jogos e 

brincadeiras: livre 

 

 
Quadra 

Bolas, golzinhos 

móveis e corda 

Professor de 

oficina 

10h Recreio 
 

 

Pátio dos 

pavilhões e 

quadra 

Corda, bolas e totó 

Agentes de 

apoio 

educacional 

10h25 
Continuação da aula 

de matemática 
 Sala de aula 

Continuação da 

aula de matemática 

Professora- 

referência da 

manhã 

11h25 Almoço 
 

 
Sala de aula 

Cardápio: arroz, 

feijão, carne com 

batata ao molho e 

salada de repolho 
com tomate. 

Rapadura de 

sobremesa. 

Agente de apoio 
educacional 

12h05 
Descanso: hora de 

dormir 

 

 
Sala de aula 

Colchonetes e 

ventiladores 

ligados 

Agente de apoio 

educacional 

 

13h03 
Aula de ciências: o 

corpo humano 

 

 
Sala de aula 

Quadro, giz e 

caderno dos alunos 

Professora-

referência da 

tarde 

14h10 

Educação Física: 

corpo humano, regras 

de jogo, velocidade, 

agilidade, percepção e 

interdisciplinaridade 

 

 

Sala de aula e 

quadra 

 

Bambolês 
Professor de 

Educação Física 

15h Lanche 
 

 

Corredor da 

cozinha 
Bolachas e suco. 

Auxiliares 

educacionais. 

15h15 Recreio  
Pátio, quadra e 

quiosque 
Bola, mesa de totó 

Agente de apoio 

educacional 

15h30 

Continuação da aula 

de ciências: o corpo 

humano 

 

 
Sala de aula 

Boneco do corpo 

humano e 

atividade em folha 

de recorte e 
colagem 

Professora- 

referência da 

tarde 

16h30 
Alunos são liberados 

para ir embora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE G – Rotina do dia letivo do agrupamento B na EMTI 4 

Horário Aula/atividade 
Aula/Atividade 

paralela 
Espaço 

Recursos 

utilizados 

Professor/ 

Educador 

7h40 
Lanche e acolhida 

com oração 

Professores 

estão em reunião 

de planejamento. 

Sala de aula e 

pavilhão 

Microfone, lanche: 

mingau de coco 

Agente de apoio 

educacional 

8h15 
Oficina de artes: 
ampliação de 

desenho 

Oficina de 

esportes 

Sala de artes e 

quadra 

Cadernos de 
desenho, cartões de 

figuras em 

miniatura, lápis de 

Professora de 
oficina de artes 

e professor de 

educação física 
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escrever e de 

colorir 

9h 

Aula de português: 

produção de texto 

substantivo próprio e 

comum 

 

 
Sala de aula 

Quadro, giz, 

caderno dos alunos 

Professora- 

referência da 

manhã 

9h50 Recreio 
 

 

Pátio do 

pavilhão e 

parquinho 

Bola e elástico 

Agentes de 

apoio 

educacional 

10h15 
Continuação da aula 

de português 

 

 
Sala de aula 

Quadro, giz e 

caderno dos alunos 

Professor- 

referência da 

manhã 

11h Almoço 

Enquanto ciclo I 

almoça, ciclo II 

continua tendo 
aula 

Refeitório 

Cardápio: arroz, 

feijão, carne, 

salada de cenoura e 
banana 

Professor e 

agente de apoio 

educacional 

11h20 
Descanso: hora de 

dormir 

Ciclo II dirige-se 

para o refeitório 

(almoço) 

Sala de aula 

Colchonetes no 

chão e ventiladores 

ligados 

Agente de apoio 

educacional 

12h35 

Alunos são 

acordados para beber 

água e ir ao banheiro. 

Sala começa a ser 

organizada para 

tarde. 

 

 

Sala de aula, 

banheiro e 

bebedouros 

 

 

 

Agente de apoio 

educacional 

13h 

Escovação e aula de 

matemática: 

quantificação e 

cálculos de horas no 

período de um dia, 
contas e problemas 

de adição e 

subtração, raciocínio 

lógico. 

 

 

Banheiro e sala 

de aula 
 

Escova e pastas de 

dentes para 

escovação; para a 
aula: quadro, giz e 

livro didático 

Professora-

referência da 
tarde 

15h10 Recreio 
 

 

Pátio do 

pavilhão e 

parquinho 

Corda e bola 
Agente de apoio 

educacional 

15h30 

Atividade 

diversificada: 

cruzadinha, 

classificação de 

profissões, continhas 

de matemática e 
outros. 

 

 
Sala de aula Livro paradidático 

Professora- 

referência da 

tarde 

16h20 

Alguns pais 

aparecem na porta da 

sala para buscar os 

filhos para irem 

embora. 

 

 

 

Sala de aula 
 

 

Professora- 

referência da 

tarde 

 

APÊNDICE H – Rotina do dia letivo do agrupamento C na EMTI 4 

Horário Aula/atividade 
Aula/Atividade 

paralela 
Espaço 

Recursos 

utilizados 

Professor/ 

Educador 

7h50 

Alunos aguardam a 

professora; já 

lancharam. 

Professores estão 

terminando a 

reunião de 

planejamento. 

Sala de aula para 

alunos e sala dos 

professores para 

os professores 

 

 

Agente de apoio 

educacional 

8h10 
Avaliação somativa 

de português 

 

 
Sala de aula 

Avaliação 

impressa em 

Professora- 

referência da 
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folha manhã 

10h Recreio 
 

 

Pátio do pavilhão 

e parquinho 
Bola 

Agente de apoio 

educacional 

10h25 

Oficina de 

informática: desenho 

com tangran 

 

 

Laboratório de 

informática 
Computadores 

Professor da 

oficina de 

informática 

11h08 Almoço 
Alunos do ciclo II 
ainda estão tendo 

aula 

Refeitório 

Cardápio: arroz, 

feijão, carne, 
salada de 

repolho com 

tomate e maçã 

Agente de apoio 

educacional 

11h30 
Descanso: hora de 

dormir 

Alunos do ciclo II 

estão indo 

almoçar. 

Sala de aula 

Colchonetes e 

ventiladores 

ligados 

Agente de apoio 

educacional e 

coordenador do 

período 

intermediário 

13h05 
Educação Física: 

queimada 

 

 

Sala de aula e 

quadra 

Quadro, giz e 

bola de 

queimada 

Professora de 

Educação física 

e professora- 

referência da 

tarde 

14h 

Aula de matemática: 

multiplicação, adição 

e subtração 

 

 
Sala de aula 

Quadro, giz e 
atividade 

impressa em 

folha 

Professora- 

referência da 

tarde 

15h Recreio 
 

 

Pátio dos 

pavilhões e 

parquinho 

Bola e cordas 
Agente de apoio 

educacional 

15h35 Festival de pintura 
 

 
Sala de aula 

Desenho 

impresso em 

folha 

Professora- 

referência da 

tarde 

16h20 

Um pai aparece na 

porta para buscar o 

filho. 

Professora 

continua com a 

pintura e vai 

liberando os 

alunos à medida 
que os pais vão 

chegando para 

buscar. 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE I – Oficinas e objetivos componentes do currículo diversificado de cada 

escola 
EMTI 1 

Oficina de espanhol Oficina de Libras Oficina de produção de texto 

Possibilitar o acesso a outro idioma, 

ampliando a capacidade de 

comunicação, vivência cultural, 
conhecimento e respeito à 

diversidade cultural e à influência 

que uma cultura exerce em outra no 

contexto globalizado. 

Visa ampliar o repertório de 

comunicação dos alunos e 

favorecer a inclusão, possibilitando 

que os alunos surdos e mudos da 

escola possam se comunicar com 
os demais colegas, criando assim 

oportunidades para que “os alunos 

escolham e incorporem valores 

como respeito à inclusão” (PPP 

EMTI 1, 2014, p. 23). 

Visa possibilitar “ao educando 

mergulhar no mundo dos gêneros e 

tipologias textuais” (PPP EMTI 1, 
2014, p. 23), e a compreensão do 

funcionamento da língua e seus 

recursos.  

 

Oficina de letramento Oficina de Matemática Oficina de horta 
Busca explorar a leitura e escrita, 

informando e corrigindo erros, mas 

aceitando e valorizando o que o 

aluno consegue fazer em suas 

Objetiva complementar a disciplina 

dando apoio aos conteúdos com 

atividades diferenciadas, 

envolvendo os números e sua 

Busca ajudar no desenvolvimento 

de regras, autonomia, socialização, 

cooperação, convivência em grupo, 

entretenimento de lazer, mas 
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criações, e oralidade para aprender 

ouvir, falar, sendo livre para expor 

idéias e respeitar as dos outros. 

 

aplicabilidade tais como: 

elaboração de receitas culinárias, 

uso do sistema monetário, uso das 

figuras geométricas etc.  

 

também de saber e de vida 

Oficina de dança Oficina de teatro Oficina de música 
Objetiva despertar emoções, 

equilibrar o metabolismo, 

minimizar efeitos de fadiga, 

dispersar excitação, trabalhar a 

lateralidade, noções espaciais e 

temporais, receptividade sensorial, 

concentração, disciplina e outros.  

 

Visa trabalhar seu aspecto artístico 

e pedagógico. Propiciar 

possibilidades para representar 

alegrias, angústias, desejos, anseios 

e assim estimula o 

desenvolvimento mental e 

psicológico. 

 

Busca explorar e desenvolver a 

apuração do gosto musical, 

sensibilização do mundo dos sons, 

desenvolve raciocínio, 

concentração, criatividade, 

consciência rítmica, estética e 

outros dons e aptidões 

Oficina de jogos e brincadeiras 
Busca um jeito prático de aprender ciências, trabalha comportamento alimentar natural e mais saudável, além de 
possibilitar a vivência do cuidado com o meio ambiente, o zelo com as plantas etc.  

EMTI 2 
Oficina de literatura Oficina de teatro Oficina de práticas esportivas 

Busca desenvolver na sala de aula 

“um projeto de leituras com História 

Infantil, dando assim a oportunidade 

de sonhar, viajar e se apaixonar pela 

arte de construir e ler fabulosos 

textos, podendo formar assim, 

futuros escritores” (PPP EMTI 2, 

2014, p. 182). Tem como objetivo 

formar o caráter do leitor no 

educando e possibilitar a melhoria 

da qualidade do ensino. Os 
conteúdos a serem trabalhados nesta 

oficina contemplam: fábulas, 

poemas, trava-línguas, livros 

literários, jornais e revistas, contos, 

parlendas, textos científicos, artigos, 

advinhas, entre outros.  

Paralelo à oficina de literatura há o 

trabalho com o livro do projeto da 

Escola da Inteligência, que trabalha 

os seguintes conteúdos: aprender a 

valorizar para ser valorizado; 
aprender a nutrir a inteligência; 

aprender a enfrentar os pensamentos 

negativos; agradecer é bom, ser 

agradecido é ainda melhor; aprender 

a enfrentar o preconceito e a 

discriminação; aprender a 

desenvolver a autoestima; aprender 

a superar o egoísmo. 

 

Propõe-se trabalhar introdução ao 

teatro com o objetivo de 

diferenciar as práticas cênicas e 

localizar o teatro entre as demais 

modalidades de arte, fundamentos 

do teatro. Compreender a dinâmica 
do devir teatral e a função social do 

teatro, entender o teatro como 

narrativa, o espaço cênico, a 

história do teatro. Habilitar o 

desempenho cênico, usar o corpo 

como ferramenta expressiva com a 

topologia cênica, criação de cenas 

e corpo cênico. Compreender o 

próprio corpo dentro da cena e 

superar o comportamento social do 

corpo trabalhando o corpo e 

movimento na cena, projeção, 
expressão e energia corporal. 

Trabalhar a dança e a música no 

teatro, gêneros teatrais, entre 

outros. 

Tem como objetivo desenvolver 

integralmente o sujeito, 

incorporando valores éticos, morais 

e socioafetivos. Propõe vivenciar 

de forma lúdica os fundamentos do 

futsal, jogos populares e cultura 

indígena. Explorar e desenvolver a 

lateralidade, agilidade, velocidade, 
concentração, velocidade de 

reação, coordenação motora, 

atenção e equilíbrio. Trabalhar 

jogos cooperativos, adquirir 

habilidades e atitudes de 

colaboração, desenvolvendo o 

espírito de equipe, a solidariedade, 

respeito mútuo, cooperativismo e 

relações interpessoais. Vivenciar e 

ampliar conhecimentos da 

ginástica rítmica, conhecendo 

conceito, histórico, regras e 
elementos ginásticos. Vivenciar e 

ampliar o conhecimento teórico 

sobre atletismo, handebol e 

basquete, conhecendo conceito, 

histórico, regra, fundamentos e 

atualidades destes. 

EMTI 3 

Oficina de leitura/literatura Oficina de Jornal escolar 
Oficina de atendimento 

pedagógico 
Tem como objetivo promover a 

apreciação dos contos de história, 

ilustrações, comentar e relacionar 
tramas da história com os 

personagens e o título, “despertar o 

gosto, o interesse, o hábito e a 

Visa ler, conhecer e produzir os 

mais variados tipos de textos 

jornalísticos, reconhecendo as 
características próprias de cada um, 

desenvolver autonomia e construir 

o produtor de texto, “desenvolver a 

Visa superar defasagens de 

aprendizagem, avançando no 

desenvolvimento cognitivo dos 
alunos, ampliar conhecimentos de 

forma lúdica e interativa, 

reconhecendo sempre questões de 
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curiosidade pela leitura de poemas, 

textos jornalísticos e narrativas 

curtas”; produzir textos dessas 

diferentes modalidades utilizando os 

conhecimentos adquiridos sobre a 

linguagem específica de cada 

modalidade, “conhecer e 

compreender a função de uma Sala 

de Leitura, valorizar e desenvolver 

o hábito de freqüentar a Sala de 

Leitura”, entre outros (PPP EMTI 3, 
2014, p. 95). 

 

competência comunicativa, adotar 

atitudes críticas e responsáveis 

frente aos problemas da sociedade, 

desenvolver habilidade de trabalhar 

em equipe, utilizar novas 

tecnologias de informação na 

produção do jornal impresso” (PPP 

EMTI 3, 2014, p. 97). 
 

ordem moral e ética para um bom 

convívio em grupo, “lidar com as 

práticas sociais de leitura e escrita 

associadas às quatro habilidades 

básicas: ouvir, falar, ler e 

escrever”, “perceber e desenvolver 

o gosto pela leitura e escrita, 

aprender a respeitar e relacionar 

função social e interativa, das 

linguagens oral e escrita, ampliar 

os conhecimentos em torno das 
mesmas, a partir da realidade de 

cada uma das aquisições iniciais 

referentes à alfabetização [...], 

adquirir novos conhecimentos, 

habilidades, pensamentos lógicos, 

aprender novos métodos de 

resolver situações-problema 

envolvendo as quatro operações 

fundamentais da matemática, 

desenvolver o raciocínio lógico 

matemático” (PPP EMTI 3, 2014, 

p. 104-105). 
 

Oficina de banda e percussão Oficina de música e flauta doce Oficina de Informática 

Tem o intuito de desenvolver a 

atenção, coordenação motora e 
afinação através da sincronização e 

musicalidade dos ritmos dados, 

apreciar e reconhecer instrumentos 

musicais diversos e os sons que 

produzem, desenvolver maior 

sensibilidade e consciência estética 

diante do meio ambiente sonoro, 

entre outros. 

Visa identificar, pesquisar e 

classificar diversos sons do 

ambiente em que se vive, vivenciar 

e socializar canções, conhecer a 

voz como instrumento musical de 

afinação individual e coletiva, 

desenvolver a oralidade, 
“experimentar, explorar sons nos 

instrumentos da bandinha rítmica, 

bem como outros objetos rítmicos 

que despertem a musicalidade”, ler 

obras musicais e usá-las como 

fonte inspiradora de produção e 

reprodução sonora, interagir e 

sincronizar voz e instrumento para 

musicalizá-los, “vivenciar 

encontros musicais na escola e fora 

dela” (PPP EMTI 3, 2014, p. 99-

100), entre outros. 
 

Tem como objetivo estabelecer o 

contato com a informática, 

explorando possibilidades de 

aprendizagem com o uso do 

computador, “aprimorar as 

habilidades de coordenação 

motora, a partir do uso do mouse, 

desenvolver caça-palavras, 

cruzadinhas e jogos educativos 

diversos que favoreçam o 

aprimoramento das habilidades de 
leitura e escrita e promovam a 

ampliação do vocabulário”, acessar 

diversos sites de leituras e 

atividades das diferentes áreas do 

conhecimento, produzir textos e 

tiras para publicação no jornal da 

escola, acessar jogos educativos 

que desenvolvam habilidades de 

“raciocínio, atenção, concentração 

e operações de adição e subtração”, 

“assistir vídeos, ouvir músicas, 

apreciar imagens e realizar 
pesquisas que tratem das temáticas: 

valores políticos, sociais, 

ambientais, culturais e éticos” (PPP 

EMTI 3, 2014, p. 98). 

 

Oficina de esportes Oficina de jogos e brincadeiras 

Busca desenvolver e aperfeiçoar habilidades físicas e 

motoras de locomoção, manipulação e estabilidade, 

desenvolver de modo recreativo os fundamentos do 

futebol e futsal, desenvolvendo noções básicas de jogo 

e aperfeiçoando técnicas de goleiro, vivenciar jogos de 

tabuleiro, “perceber o evento Copa do Mundo no Brasil 

Tem o objetivo de possibilitar a vivência e o 

conhecimento dos limites e possibilidades corporais, 

respeitar regras e o convívio coletivo, organizar com 

autonomia jogos e brincadeiras populares que 

explorem as possibilidades de movimentos corporais, 

significados e simbolizações, promover a socialização, 
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em uma visão critica social, econômica e esportiva”, 

“identificar, reconhecer, comparar e/ou classificar com 

atividades que tenham sentido/significado e sejam 

desafiadoras e enfatizem a superação do egocentrismo 

e /ou do individualismo (jogos de equipes e 

estratégias)”, entre outros (PPP EMTI 3, 2014, p. 101). 

 

respeito, cooperação, disciplina. “Contextualizar e 

analisar as relações existentes entre o jogo e o mundo 

em que vivemos, reproduzir e organizar jogos e 

brincadeiras populares abarcando a 

interdisciplinaridade entre outros” (PPP EMTI 3, 

2014, p. 94). 

 

EMTI 4 
Oficina de música Oficina de Arte Oficina de esportes 

Atende ao Programa Mais Educação 

com a oficina de flauta doce e coral 

e tem como objetivo o 

desenvolvimento de habilidades 

rítmicas para o ciclo I. Além disso, 
“através da música são trabalhadas 

as questões de respeito, paciência, 

trabalho de grupo, preservação do 

patrimônio, convivência, poluição 

sonora, além de elevar a autoestima 

e desenvolver habilidades pessoais” 

(PPP EMTI 4, 2014, p. 30).  

 

Propõe “garantir o acesso à 

produção artística e estética da 

humanidade, além da criação, 
imaginação e produção com a 

percepção dos próprios trabalhos e 

análise de obras” (PPP EMTI 4, 

2014, p. 31).  

 

Visa trabalhar “o jogo coletivo e 

organizado, valorizar a 

participação de cada um no jogo, 
enriquecer as técnicas do jogo e as 

movimentações defensivas e 

ofensivas” (PPP EMTI 4, 2014, p. 

31).  

 

Oficina de recreação 
Oficina de práticas de 

laboratório 

Oficina de leitura e produção de 

texto 

Objetiva desenvolver “ações que 

valorizem as qualidades físicas 

especificas do esquema corporal: 

flexibilidade, força, equilíbrio, 

ritmo e coordenação” (PPP EMTI 4, 

2014, p. 31) e contribuir nas 

festividades a ocorrerem na escola 

com preparação de coreografias e 

outras apresentações que 

contemplem o tema da festividade. 

 

Objetiva iniciar os alunos no 

mundo das experiências científicas, 

de respeito ao meio ambiente para 

uma melhor qualidade de vida com 

saúde e sustentabilidade, 

“estabelecendo uma abordagem 

crítica, política, democrática, 

participativa e responsável” (PPP 

EMTI 4, 2014, p. 31). 

 

 

Atende também a Oficina de Jornal 

Escolar e tem como proposta de 

“atrair, sensibilizar e conscientizar 
os alunos para a importância da 

leitura como instrumento de 

construção de conhecimento” 

(p.31), explorar o uso da sala de 

leitura para apreciação de obras 

literárias, empréstimo de livros 

para ler em casa. Pretende-se 

propor “diversas atividades lúdicas 

como trabalhos manuais, orais, 

dinâmicas e também leitura 

envolvendo diversos gêneros 
textuais e atividades de produção 

de textos de diversos gêneros” 

(PPP EMTI 4, 2014, p. 31). 

Oficina de informática 
Propõe trabalhar a utilização de recursos tecnológicos na construção do conhecimento das mais diversas áreas do 

ensino, foca a utilização da internet como uma ferramenta de aprendizagem, interação e comunicação. Com esta 

ferramenta os alunos “aplicarão os conteúdos aprendidos em sala de aula no cyberespaço, através de: pesquisas 

em bibliotecas virtuais, participação em fóruns, navegação e colaboração em sites educativos e na construção de 

Twitter, blogs, fotolog, picasa, minisite, clips, e-mails, utilizando, assim, a tecnologia Web 2.0 na troca e 

construção do conhecimento” (PPP EMTI 4, 2014, p. 30).  

Fonte: Projeto Político Pedagógico das EMTIs (2014). 

 

APÊNDICE J – Composição do corpo docente e administrativo por cargo e quantidade 

de funcionários 

Cargo 
Escolas 

EMTI 1 EMTI 2 EMTI 3 EMTI 4 

Professores* 

 

19 

 

 

17 

  

 

17 

 

22 

Coordenador 3 3 2 5 
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pedagógico 

Coordenador de turno 2 2 2 2 

Secretário 1 1 1 1 

Auxiliar de secretaria 1 2 1 3 

Diretor 1 1 1 1 

Agente de apoio 

educacional 
16 7 8 13 

Auxiliar educativo 

(merendeiras) 
7 6 6 7 

Auxiliar educativo 

(porteiros e serviços de 

higiene) 

8 8 8 10 

Outros 

Uma professora 

na sala 

multifuncional; 

dois 

professores- 

intérpretes e 

uma readaptada 

de função. 

Um assistente 

administrativo 

educacional para 

sala de leitura; 

dois assistentes 

administrativos 

educacionais 

readaptados 

Quatro serviços 

gerais readaptados 

de função;  

dois para ambiente 

informatizado; 

um professor de 

banda e percussão 

Um auxiliar de sala 

de leitura;  

um auxiliar de 

ambiente 

informatizado; 

três monitores do 

Programa Mais 

Educação. 

Fonte: Projeto Político-Pedagógico das instituições pesquisadas. 

* O quantitativo de professores descrito no quadro representa tanto os do ensino regular quanto os de 

oficina. Apenas a EMTI 2 menciona que são doze regentes para o Ciclo I e II e cinco regentes para as 

oficinas. A EMTI 4 informa que são quinze regentes para o ensino regular e sete para as oficinas.  

 

APÊNDICE K – Oficina de Espanhol (Agrupamento C) 
 

A professora organiza as fileiras para que os educandos fiquem sentados um pouco mais distantes um 

do outro. Começa a falar em espanhol e pergunta se os alunos estão entendendo, eles respondem que sim. Ao 

fazer a chamada, alunos respondem em espanhol (estoy aqui, estoy aca, etc.). A professora parabeniza os que 

respondem corretamente e corrige escrevendo no quadro e explicando a pronuncia correta para os que não estão 

pronunciando corretamente. Diz aos alunos: 

 

– Espanhol não tem som de Z, o S tem o som de S e o E tem som de E. PRESENTE, Estoy acá é mais 

usado na América. 
 

Continua a chamada e explica que não veio se pronuncia “No vino”, pede para repetirem. Alunos vão 

respondendo a chamada corretamente e a professora vai dizendo “Mui bien!”. [...] Comenta que algumas turmas 

vão cantar uma música em inglês em dezembro, pergunta se eles também não vão cantar alguma em espanhol, 

alunos não respondem nada. A professora pede para cantarem uma música para a pesquisadora, pergunta em 

espanhol se sabem o nome dela e o que ela está fazendo aqui, os alunos respondem em português, mas 

demonstrando que entendem as perguntas em espanhol. São sugeridas duas músicas e a professora faz votação, a 

música elegida é cantada por todos. Ao fim professora diz: 

 

– Essa turma aprende muito rápido, não tem dificuldade, é uma turminha ótima que fala muito bem. 

 

A professora conta uma história em português, alunos em silêncio ouvem. 

 

– A história é da Frida Guimarães que teve uma doença chamada poleomelite que dá na infância por 

não tomar vacina na hora certa. Frida Kahlo que é Mexicana se tornou uma pintora. Quando adulta sofreu um 

acidente que machucou a perna dela que tinha uma seqüela da poleomelite, ela teve que ficar deitada em uma 
cama de hospital por muito tempo. Nesse tempo ela produziu muitas pinturas e se inspirou, ficou cada vez mais 

apaixonada por pintar. 
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Em seguida a docente passa um vídeo em espanhol, pede para os alunos tentarem compreender o áudio 

e depois eles vão conversar sobre o vídeo que viram. O vídeo fala sobre os retratos de Frida Kahlo, alunos de 

uma escola são levados por uma professora para ver os trabalhos da artista e conhecer sua história, o vídeo é um 

desenho animado. Depois do filme, a regente faz algumas perguntas:  

 

– Por que a Frida só trabalha escorada? 

– Porque ela não consegue ficar em pé. Respondeu alguns alunos. 

– Não foi isso que ela disse. Retrucou a professora. 

– Porque ela pintava deitada.  

– Porque ela tinha a perna machucada. Disse outros alunos. 

 

A Professora escreve no quadro uma frase famosa da Frida Kahlo “Pies para que los quiero si tengo alas 

para voar”. Após escrever pergunta: 

 

– O que a autora diz nessa frase e o que ela quer dizer com essa frase? 

– A Frida tinha asas de verdade? Pergunta uma aluna. 

– Não, mas o que Frida quis dizer com ter asas pra voar nessa frase? Questiona a professora. 

– Ela quis dizer que tem a imaginação para voar. Responde uma aluna. 

– Muito bem, ela tinha dificuldades pra andar, mas tinha muita imaginação pra criar e era o que ela 

tinha de mais importante, que ela mais gostava. Quando eu era pequena, nas férias não tinha dinheiro pra viajar, 

passear, mas ganhei uma caixa de livros que podia ler e me aventurar na imaginação com leitura. Diz a 
professora. 

– Uma tia falou pra mim que a gente não pode ter dó de pessoas doentes. Diz uma aluna. 

– Acho que ela quis dizer que não pode ter dó de pessoas que tem alguma deficiência física, eles têm a 

mesma capacidade que nós. Na escola, por exemplo, nós temos 2 DA, eles são coitadinhos? Questiona a 

professora. 

– Não! Responde os alunos em coro. 

– Não, eles têm tanta capacidade quanto nós, só algumas limitações, igual a Frida, ela tinha um 

problema na perna, mas era muito inteligente. 

 

APÊNDICE L – Oficina de Literatura (Agrupamento C) 
 

A professora vai indicando o lugar em que cada aluno deve sentar, há três mesas grandes rodeadas de 

cadeira. Depois que todos estão sentados a regente distribui o livro do projeto da Escola da Inteligência – 

Relações saudáveis e retoma uma leitura realizada na aula passada da cobra Tata que aprendeu a ser agradecida. 

Professora pergunta: 

 

– Quem veio na aula passada pra contar aos colegas a história que foi lida? 

 

Poucos se manifestam levantando o dedo, mas não conseguem falar. A professora chama alguns nomes, 

uma aluna tenta falar, gagueja, fica com vergonha e desiste. A docente conduz às páginas seguintes do livro que 

propõe algumas questões sobre o texto lido, as questões trabalham qualidades: as pessoas têm de ser amigáveis e 

agradecidas. Pergunta: 

 

– Ser agradecido e agradecer são a mesma coisa?  

 

A turma fica dividida; a professora pede para alguns alunos explicarem, eles tentam, mas se confundem 

um pouco.  

 

– Ser agradecido é quando você diz obrigado! Diz um aluno. 

– Você agradece quando diz obrigado! Responde outro aluno. 

– Ser agradecido é ser grato... Diz uma aluna. 

 

Professora explica: 

 

– Agradecer é simplesmente dizer obrigado; ser agradecido é mais que isso, é reconhecer que alguém 

fez algo bom pra você e você vai querer retribuir depois. Na história a Tatá sabia agradecer, mas não era 

agradecida. Como vocês se sentem quando alguém faz alguma coisa boa pra você? 
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– Eu me sinto bem. Diz um aluno. 

– Quando a professora prepara uma aula para os alunos, ela passa um tempão pensando nos alunos e 

como ela vai preparar uma aula legal, quando os alunos recebem a aula do professor como eles retribuem? 

Pergunta a professora. 

– Eu acho que bem. Diz um aluno. 

– Eu acho que mais ou menos. Diz outro aluno. 

– Alguns retribuem bem, se comportam, participam e assim demonstram estarem agradecidos, mas 

outros não; precisam aprender a serem agradecidos. Quando um colega te empresta um lápis, ou um material que 

você precisou, você acha bom? Questiona a professora. 

 – Sim! Responde os alunos em coro. 

 – E o que você diz para o colega? Pergunta a professora. 

 – Obrigado! Responde os alunos em coro. 

 – Muito bem! 

 

 Depois do diálogo sobre o valor do agradecimento, a professora propõe uma atividade do livro 

“praticando o agradecimento”, os alunos vão ler e depois escrever um bilhete de agradecimento. [...] 

Algum tempo depois, a regente pede para alguns alunos que já terminaram lerem o bilhete que escreveram para 

os colegas se quiserem. Uma aluna lê o bilhete que escreveu para uma professora dizendo que agradece por 

ensinar ela a ler, escrever e a cuidar um do outro. Outro aluno escreveu para outra professora agradecendo por 

“ensinar tudo que ela sabe, matemática, ciências, artes, obrigado, beijos”.  

 Alguns alunos que já terminaram vão levar à professora a atividade. A regente acompanha um por um 

para ver se estão executando, elogia alguns alunos que fizeram um bilhete “muito bonitinho” que ela leu e diz: 

 

 – Fico feliz de ver que alguns alunos entenderam o que é agradecimento, isso deve ser demonstrado. 

Aluno que é agradecido fica atento as aulas, percebe o esforço da professora e corresponde com bom 

comportamento. Vou ver com os outros professores se a turma C está sendo agradecida. 

 

APÊNDICE M – Oficina de Banda (Agrupamento B) 
 

O professor da oficina de banda e percussão aparece na porta da sala de aula para buscar um grupo de 

alunos. A turma é dividida em duas, uma vai ficar em sala assistindo aula de geografia e a outra vai para a 

oficina. Os que vão para a oficina se dirigem a uma sala para pegar instrumentos musicais de banda; cada aluno 

sai com um instrumento diferente (prato, bumbo, tambor, triângulo) entregue pelo professor e em seguida vão 

para um quiosque onde ocorre a oficina. No caminho os alunos fazem muito barulho com os instrumentos, 

professor chama atenção por estarem fazendo barulho próximo aos corredores das salas atrapalhando as aulas e 

ainda usando os instrumentos de modo incorreto. Diz: 

 

–Vocês devem zelar por esses instrumentos, eles pertencem a vocês! O que foi que eu já disse sobre o 

uso dos instrumentos? 

– Só pode bater os instrumentos depois que o professor mandar. Responde um aluno. 

– E não pode bater de qualquer jeito porque estraga! Os alunos que fizeram isso agora vão ficar sem os 

instrumentos só observando a aula pra aprender a não fazer mais! 

 
Professor organiza os alunos de acordo com os instrumentos, pratos de um lado, tambor e bumbo de 

outro. Um aluno pergunta: 

 

– Como é o nome desse? 

– Eu já trabalhei o nome de todos os instrumentos em outra aula teórica, falem pra mim como chama 

cada um desses instrumentos que ta com vocês. Pede o professor. 

– Prato! 

– Esse é o tambor! 

– Triângulo! 

– Esse é o... (esquecem o nome do bumbo e o professor não se manifesta). 

 

O professor trabalha as batidas, ritmo e sincronia com um grupo instrumental por vez, primeiro o grupo 

que está com os tambores, depois os que estão com o bumbo, depois os pratos e por fim o triângulo. Faz uma vez 

para explicar o movimento e a batida contando de um a oito. Depois trabalha com dois grupos de instrumentos e 
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quando cada grupo de instrumentos já consegue fazer a sua batida independentemente, trabalha com todos os 

grupos de instrumentos juntos. 

Os alunos participam da aula mostrando entusiasmo, alguns tentam ajudar os colegas que estão com 

dificuldade para tocar os instrumentos seguindo o ritmo da batida que é contada de um a oito, mas o professor 

pede para não conversarem enquanto ele está explicando, diz: 

 

– Depois eu não quero trabalhar com a turma B e vocês ficam perguntando por quê. 

 
O professor chama um aluno que estava só observando e dá uma chance pra ele colocando no lugar de 

outro que estava errando as batidas de um instrumento. Depois, troca os grupos com outros instrumentos para 

que todos aprendam a tocar instrumentos diversos e assim começa tudo novamente. 

 

APÊNDICE N – Oficina de Produção de Texto (Agrupamento B) 
 

As carteiras não estão mais em fila dupla, foram organizadas em fila única formando cinco fileiras. A 
professora entrega cartas para os alunos terminarem [...]. Questiona quem não fez o trabalho literário e entrega 

também a folha do trabalho literário. Na folha que os alunos pegam vejo apenas desenhos. [...] os alunos 

terminam a carta ou o trabalho literário na carteira com um livro literário aberto. A professora lê a carta de um 

aluno e diz:  

 

– Está tudo errado, falta organizar.  

 

Uma aluna está sentada na cadeira sem fazer nada com os braços cruzados. Professora diz a outro aluno: 

 

– Se você não terminar hoje vai ficar sem nota porque não fez a carta e não fez o trabalho literário. 

 

Depois de algum tempo, já são 13h30, a aluna que estava de braços cruzados sem fazer nada pega o 

estojo na mochila. A regente fala o nome dos professores que não é para escrever a carta porque já ganharam. 

[...] 

 

– Conversa demais atrapalha o colega, se tiver que perguntar alguma coisa pergunta pra mim! Diz a 

professora. 

– Professora por que o “B” escreveu dois? Pergunta uma aluna. 

– Eu vou te dizer por que, sabe por que, porque ele é um aluno comportado, que presta atenção, não faz 

bagunça, por isso! “Y” você não fez nada ainda! Responde a professora 

– Ele ainda ta lendo o livro! Responde um colega sobre o “Y”. 

 

 

Os alunos vão terminando e levando atividade até a professora para ela ver, ela lê as cartas e pede para 

alunos corrigirem algumas palavras quando escrevem errado. A aluna que ficou uma parte do tempo de braços 

cruzados sem fazer nada começou, depois de quarenta minutos de aula, a escrever algo. Alguns alunos mostram 

à professora o desenho e o texto que fizeram e são elogiados. Em um momento a regente diz gritando: 

 

– Eu já falei o nome dos professores que não é pra escrever carta que eles já receberam que coisa! 

 

A regente passa em algumas carteiras para ver o que os alunos estão produzindo. Alguns alunos estão 

em pé e vão conversar com os colegas nas carteiras, parece já terem terminado a atividade. A professora pede 

para cada um ir pro seu lugar. Diz a um aluno: 

 

– Não, você não vai escrever que ela é bonita, vai escrever uma mensagem de natal! 

 

Os alunos começam a conversar alto e fazer muito barulho, a professora diz gritando: 

 

– Ah, não nem eu consigo escrever uma carta com essa barulheira toda! [...] 

 

 

APÊNDICE O – Oficina de Informática (Agrupamento C) 
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Alguns alunos sentam em dupla, outros sentam individualmente para uso dos computadores; três 

equipamentos não estão funcionando. Alguns alunos escolhem onde sentar outros são orientados pelo professor 

onde e com quem vão sentar. Cinco alunos estão sentados em uma mesa que fica no centro do laboratório e 

ficam conversando.  

A atividade proposta no computador é sobre Tangran, um jogo em que os alunos têm que montar 

diversos desenhos com as formas geométricas. O professor explica o jogo pelo telão que dá para todos os alunos 

verem, vai mostrando os comandos, quais ferramentas usar para jogar, como arrastar as figuras com o mause e 

levá-las para o local do desenho, como mudá-las de posição etc. Os alunos vão seguindo os comandos sem 

apresentar dificuldades na execução. 

 O regente chama atenção dos alunos que conversam e estão jogando outros jogos que não foram 

solicitados, tira do computador os que desobedecem e diz que se continuarem assim voltam todos pra sala. 
 Os alunos começam a jogar o Tangran e com o passar do tempo querem mudar de jogo. O professor não 

autoriza e retira do computador os que não obedecem. O regente mostra para a pesquisadora os jogos que são 

trabalhados com os alunos, existem jogos para iniciantes, para aprender a trabalhar com o mouse, até jogos mais 

complexos que trabalham conteúdos de várias áreas do conhecimento. 

  Professor pede para os alunos que estão sentados na mesa ao centro da sala conversando assumirem um 

computador, um deles diz que está em reunião com os colegas, o professor nada responde e eles continuam como 

estavam. 

Durante a aula o professor chama atenção dos alunos o tempo todo, pedindo silêncio e ameaçando tirar 

do computador se desobedecerem, principalmente se jogarem outros jogos não autorizados por ele; demonstra 

um pouco de dificuldade em manter a ordem da aula e controlar a turma, fala alto constantemente e em um 

momento diz para a pesquisadora: 
 

– Essa turma é muito agitada, eles não conseguem ficar muito tempo no mesmo jogo; quando a turma é 

dividida e tem menos alunos, até dá pra trabalhar alguma coisa, mas quando vem todo mundo não dá não. 

 

APÊNDICE P – Oficina de Música (Agrupamento C) 
 
O professor pede para os alunos se organizarem para poderem conversar e diz: 

 

– Vocês precisam colaborar pra aula não ficar chata. Não é toda vez que consigo trazer a TV pra sala, 

então vamos colaborar se não eu tiro a TV. Vou passar uma diversidade de gêneros musicais pra vocês ouvirem, 

a finalidade é que vocês alunos estão formando a sua personalidade, seu caráter, nós vamos ouvir as músicas que 
estão presentes em várias culturas, vários países diferentes, e as músicas ouvidas também são diferentes em cada 

cultura. 

 

O regente para pra chamar atenção de aluno que levanta da carteira pra conversar. Anuncia que a 

primeira música a ser ouvida é  

 

– Sertanejo Villa Mix. No DVD, além do som, vocês podem apreciar também as imagens. 

 

Os alunos levantam da carteira, conversam, fazem barulho e o professor chama atenção dizendo que vai  
mudar a atividade, alguns alunos param e sentam na carteira pra ver. Uma aluna quer apagar as luzes e fechar as 

cortinas e começa a fazer isso sem consultar o professor que acende a luz e diz pra não apagar.  

Os alunos que tinham sido retirados da sala na primeira aula para a capoeira retornam durante a oficina 

de música, mas não participam da aula, copiam do quadro a atividade de matemática que a professora referência 

havia passado. Ao terminar a primeira música o professor explica:  

 

– Vocês ouviram um gênero musical, vou passar mais duas músicas do mesmo gênero e depois passar 

para outro gênero. Se vocês quiserem dançar pode, mas sem bagunça e sem brincadeira de lutinha.  

 
A segunda música é mais conhecida e alguns alunos cantam. Três alunos estão no chão brincando e não 

participam da aula. Alguns alunos amontoam na frente da TV, alguns conversam, há muito barulho na sala. 

Professor troca o DVD, pede organização e fala: 

 

– Pode ouvir, sentir a música, dançar, mas sem bagunça se não vou tirar o DVD e passar tarefa no 

quadro. Próximo gênero musical é com Ivete Sangalo que é axé. 

 

Alguns alunos estão dispersos em pé na sala. Professor pausa o DVD e diz: 
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– O axé é um gênero musical mais dançante, se os alunos quiserem pode dançar. 

 

14h40 lanche é servido na sala [...]. Alguns alunos com o pão na mão sem terminar de comer correm 

pela sala, enquanto lancham o professor deixa DVD rolar. Um aluno rasteja na sala com o pão na mão, alguns 

cantam a música tocada no DVD, outros brincam de lutinha, há muito barulho. Os alunos começam a fazer 

trenzinho na sala, o regente pausa a música e diz que só continua se tiver organização. Poucos alunos assistem ao 

DVD. O regente troca o DVD e põe gênero musical de rock Queen. Chama atenção dos alunos para sentarem no 
seu lugar; alguns sentam, mas continuam brincando na carteira, não escutam o que diz o professor. 

 

– Já falei com você é a quarta vez, é a sexta vez que falo com você. Diz o professor para um aluno. 

 

Apenas um aluno assiste ao DVD. Alguns alunos brincam com um jogo em cima da mesa do professor. 

Um aluno continua fazendo tarefa de matemática. Às15h o professor retira DVD de rock Queen e coloca um 

DVD da cantora Paula Fernandes. Alguns alunos brincam de lutinha o tempo todo, bate, empurra, joga no chão, 

pendura no colega, levanta o colega. 15h10: o professor abre a porta da sala e vê que está acontecendo o recreio, 

devido ao barulho na sala de aula não ouvimos o sinal. O professor libera os alunos para o recreio e diz que na 
próxima aula continua. 

 

APÊNDICE Q – Aula de Português (Agrupamento B) 
 

Atividade de produção de texto. A professora fala sobre o dia das bruxas que foi comemorado na sexta 

feira passada. Diz que essa comemoração não é brasileira, é americana. Propõe uma brincadeira de faz de conta: 

 

– Agora vamos fantasiar com os personagens do dia das bruxas. Quais são? Diz a professora. 

– Fantasmas! 

– Monstros! 

– Bruxas! Respondem diferentes alunos. 

 

A professora entrega uma atividade de folha e questiona os alunos sobre qual título querem criar para 

aquela história.  

Figura 1: Atividade proposta ao agrupamento B. 
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A regente conduz a atividade brincando, faz sons de fantasmas e pergunta aos alunos qual pontuação 

usaria se escrever os sons que os fantasmas fazem. Alguns alunos participam da aula e respondem os 

questionamentos da professora, ao mesmo tempo outros conversam alto e o barulho não permite à pesquisadora 

ouvir as respostas. Diante de muita conversa e barulho entre as crianças a agente de apoio educacional intervém 

com postura firme e tom alto de voz pedindo mais silêncio se não ninguém consegue ouvir. Um aluno se 

aproxima da pesquisadora e diz:  

 

– É sempre assim que as coisas acontecem por aqui! 

 

A professora questiona sobre as imagens, pergunta sobre o tempo que as ilustrações mostram, se é dia 

ou noite e por que. Um aluno responde: 

 

– De noite aparece um fantasma que fica escondido atrás da porta. Quando chega uma menina e é o 

fantasma que assusta com a menina e a menina descobre que o fantasma não era fantasma, era só uma criança 

fantasiada de fantasma! 

 

A professora parabeniza o aluno pela história contada e confirma que a história é tudo aquilo que ele 
descreveu, que é o que mostra as imagens da atividade. Pede então para que todos escrevam um texto enquanto 

ela passa de carteira em carteira tirando dúvidas quanto à escrita correta das palavras e às pontuações. Os alunos 

fazem mais silêncio na hora de escrever o texto. [...] A professora lê a história de um aluno que já terminou. Em 

seguida, uma aluna pede para ler a história que ela escreveu, professora permite e pede silêncio para os colegas 

ouvirem. A aluna lê muito baixo e apenas um colega sentado à frente da sala olha pra ela tentando ouvir a 

história, os demais colegas só conversam, outros conversam ao mesmo tempo em que fazem a atividade, alguns 

alunos se levantam da carteira e andam pela sala. A regente às vezes grita para chamar atenção:  

 

–Vamos parar com conversa, falem baixo! Olha o barulho vamos parar! 

 

Os alunos que terminam atividade vão até a professora mostrar. 

A agente de apoio educativo sai da sala, depois de um tempo retorna e entrega caixas de jogos 

pedagógicos para a professora que orienta os alunos que já terminaram a montarem grupos de seis. Quem não 

terminou precisa terminar. Muito barulho e movimentação na sala, alguns alunos batem as mãos na carteira, 

outros arrastam, gritam. Uma aluna vem até a pesquisadora e diz: 

 

– A tarde é mais calmo, a professora é mais brava. 

 
A professora tenta organizar, pede para não arrastarem as carteiras, não gritarem, não fazerem barulho, 

mas tudo continua no mesmo estado. Um aluno se aproxima da pesquisadora e diz:  

 

– É sempre assim que as coisas são por aqui! 

 

A professora entrega os jogos pedagógicos nas mesas dos grupos já formados e para cada grupo explica 

como jogar. Cada jogo tem peças com imagens e peças com palavras. As peças com imagens são distribuídas 

igualmente entre os integrantes do grupo. As peças com palavras ficam no monte. Um aluno de cada vez vai 

pegar a palavra do monte e pronunciá-la em voz alta, o aluno que tiver o desenho correspondente à palavra 
anunciada fica com a palavra. Vence aquele que conseguir associar o maior número de palavras aos desenhos 

que possui.  

Os alunos falam muito alto, apesar do barulho, todos se mostram engajados no jogo expressando 

entusiasmo. A professora passa de grupo em grupo, brinca um pouco com os alunos, anima, incentiva. 

Faltando alguns minutos para o recreio a professora pede para alunos encerrarem o jogo e guardarem as 

peças.  Alguns alunos brigam na hora de guardar , jogam as peças no colega, uns querem guardar tudo sozinho, 

alguns sobem nas carteiras, a professora intervém pedindo organização e mostrando como as peças devem ser 

guardadas. Três alunos correm dentro da sala, a professora chama atenção dos três, mas quando vira as costas 

eles voltam a correr. Um aluno vem até a pesquisadora e diz:  

 

– É sempre assim que as coisas são por aqui!  

 

 

APÊNDICE R – Aula de História (Agrupamento B) 
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A professora regente da tarde entra na sala e ajuda os alunos a terminarem de organizar as carteiras em 

fila. Ao terminar fala gritando:  

 

– Nunca vi uma sala tão desinteressada como essa! O que você ta fazendo que não ta sentado no seu 

lugar menino, vai pro seu lugar agoraaaa! Ah não, não agüento isso mais não! 

 

A turma está em silêncio. Professora começa a escrever o cabeçalho no quadro, fala que começamos o 

mês de novembro hoje. Escreve uma mensagem no quadro “Deus seja paciente conosco e nos ensine a amá-lo 
sempre”. Um aluno pergunta que atividade a professora vai passar, calmamente ela responde que é de história. 

Escreve no quadro: 

 

 Leitura 

 19 de novembro - dia da bandeira nacional 

  Uso da bandeira 

 Hasteamento da bandeira 

 

Em seguida professora entrega um texto.  

 

 
Figura 2: Atividade proposta ao agrupamento B. 

 
– O que é pra fazer? Um aluno pergunta 

– Nem vou te responder, tem que aprender a ler no quadro o que está pedindo. Vocês estão terminando 

o segundo ano turma B, tem que aprender a ler no quadro o que é pra fazer, já tem gente lendo, acompanhando 

com o lápis devagar. Responde a professora em tom severo. 

– É para copiar o texto? Pergunta outro aluno. 

– Ta escrito que é pra copiar? Responde a professora. 

 

A professora começa a leitura em voz alta do texto que entregou, explica que uma época atrás, o país 

não era governado por presidente, a partir de 1922 que passou a ser.  

Em alguns momentos que faz a leitura, pausa para chamar atenção de alunos que estão querendo 

conversar ou fazer outra atividade que ela não pediu como olhar a agenda ou apontar um lápis. Uma aluna 
pergunta se para ter bandeira tem que costurar ou comprar uma. Professora responde que tem que comprar. Em 

seguida entrega atividade de folha que é de interpretação de texto.  
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Figura 3: Atividade proposta ao agrupamento B. 
 

Pede para os alunos copiarem as questões da folha para o caderno. Responde a primeira questão no 

quadro e passa de carteira em carteira pra ver se estão fazendo. Um aluno pergunta se é para copiar no caderno 

as perguntas da folha e a professora responde impaciente: 

 

– Eu já falei que é pra copiar, será que não escuta? 

 
Um aluno se levanta para pegar uma cola na carteira de outro colega. Professora pergunta: 

 

– Aonde você vai? Pode voltar pro seu lugar, mas gosta de ficar em pé, não agüenta ficar com a bunda 

encostada na cadeira! 

– Só quero pegar a cola professora! Diz o aluno. 

– Não precisa levantar, o colega passa a cola até chegar em você! 

 

Um aluno está sentado no chão. Professora diz: 

 

– Vou te falar, o aluno mais difícil da sala, tenho até medo de chamar o pai dele aqui. 

 

A professora indica no texto onde está a resposta da questão número dois e depois escreve a resposta no 

quadro. Alunos estão em silêncio escrevendo no caderno. A professora está na carteira de um aluno, uma aluna 

diz: 
 

– Professora vem cá. 

– Espera aí, ah não vou ficar indo na carteira toda hora não, quem tá lendo direito não fica amolando 

não, anem guento isso não! Esses alunos que não aprendem é porque não quer , porque 90% da sala aprende, 

sabe, não é falta de ensinar não. Vai para a turma C, mas vai reprovar, porque lá reprova e é feio demais! 

 
[...] Professora dá um tempo para os alunos responderem sozinhos as atividades, depois coloca as 

respostas no quadro para corrigir. [...]  


