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RESUMO 

 
O presente trabalho objetiva analisar, por meio de dois estudos de caso, alguns 
movimentos realizados para a construção do currículo da Educação de Tempo 
Integral em um contexto educacional formado pela parceria entre duas instituições: 
uma escola de ensino fundamental, que compreende a dimensão formal da 
educação e um Centro Social Urbano (CSU), instituição socioeducativa que 
representa a dimensão não formal da educação, ambos localizados na cidade de 
Barretos (SP). Este estudo desenvolveu-se a partir da participação no projeto de 
tempo integral ao observar que os movimentos em direção à organização da referida 
escola permitiram inferir, inicialmente, um viés entre o formal e o não formal, que se 
consubstanciou, mais tarde, em uma percepção difusa do processo e do projeto, o 
que provocou uma abertura para compreender melhor o que é a escola de tempo 
integral, nas dimensões do formal e do não formal. Esta pesquisa foi desenvolvida, 
partir de dois estudos, E1 e E2, em uma escola de ensino fundamental de 1º ao 5º 
ano e em um Centro Social Urbano (CSU), que atende à referida unidade escolar, 
com projeto integral. A escolha dessas instituições ocorreu pelo fato de localizaram-
se em um bairro de classe socioeconômica baixa de uma cidade do interior do 
estado de São Paulo. Participaram professores e diretor da escola e educadores do 
CSU. Os resultados referentes ao Estudo 1 mostraram que a maioria dos 
participantes entendem a Escola de Tempo Integral (ETI) como um período 
complementar ao aprendizado da escola. Na avaliação total, os docentes e diretor 
apontaram mais aspectos negativos (N=25) do que positivos (N=22) e a maioria 
relata não ver diferenças entre os alunos que frequentam o período integral e o 
parcial. Quanto às médias das notas dos alunos de período integral e parcial, não se 
notou diferenças. No Estudo 2, três dos profissionais do CSU relataram ser a ETI um 
local em que o aluno permanece o dia inteiro, e outros três um local totalmente 
equipado para suprir as necessidades dos alunos e um local que facilita o dia a dia e 
a segurança do aluno. O principal aspecto positivo citado em relação à ETI foi a 
segurança que a escola fornece aos pais que trabalham e não têm um local para 
deixar o filho. E, como aspecto negativo, a falta de convivência entre pais e filhos e o 
cansaço dos alunos. O CSU oferece às crianças/adolescentes oficinas de dança, 
educação física e teatro. A partir desses Estudos, foi possível avaliar os resultados 
sobre o funcionamento do programa ou do Projeto e sobre as oficinas curriculares 
de reforço que visavam retomar o conteúdo aplicado no currículo básico. Além disso, 
os resultados apontaram também os escassos equipamentos e recursos 
pedagógicos, além de insuficientes espaços para descanso e lazer dos alunos. 
Dessa forma, concluiu-se que, cotejando o que se pretendia com escola de tempo 
integral com o que a literatura sobre o tema aponta, o CSU, considerado como tal, 
passou a ser classificado como um local de educação não formal. 
 
Palavras-Chave: Educação. Escola de Tempo Integral. Educação Formal. 
Educação Não Formal. 
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ABSTRACT 
 

This study aims to analyze, by means of two case studies, some movement for the 
construction of the curriculum of Full-Time Education in an educational context 
formed by a partnership between two institutions: an elementary school, which 
includes the formal dimension of education and an Urban Social Center (USC), a 
socioeducative institution that represents the dimension of the non-formal education, 
both located in the city of Barretos (SP, Brazil). This study was developed from the 
participation in the full time project when it was observed that the movements toward 
the organization of the aforementioned school allowed to infer at first a bias between 
the formal and non-formal, which was consolidated later on in a diffuse perception of 
the process and the project, which caused an opening to better understand what is 
the full time school in the formal and non-formal dimensions. This research was 
developed from two case studies, C1 and C2, in an elementary school from 1st to 5th 
grade and an Urban Social Center (USC), which caters to that school unit a full time 
project. The choice of these institutions occurred because of their location: a 
neighborhood of lower socioeconomic class of a city in the state of São Paulo. This 
study brought together teachers, the school principal, and USC educators. The 
results for the first case study showed that most participants understand the Full 
Time School (FTS) as a supplementary period of learning. On the overall, the 
teachers and the school principal pointed out more negative aspects (N=25) than 
positive ones (N=22) and most report not seeing differences between those students 
who attend full-time and those who attend part-time school. No differences were 
noticed regarding the average grades of full-time students and part-time ones. In 
Case 2, three of the USC educators reported the FTS as  being a place where the 
student stays all day long, and three others as a fully equipped place to meet the 
needs of students and a place that facilitates the students’ daily routines and their 
safety. The main positive aspect mentioned in relation to the FTS was the safety 
sensation that the school provides for working parents who do not have a place 
where to leave their children. As a negative aspect, they point out the lack of 
interaction between parents and children and the students’ fatigue. The USC offers 
children/teens dance workshops, physical education and drama. From these studies, 
it was possible to evaluate the results on the operation of the program or project and 
on tutoring classes aimed at strengthening the students' learning of their curricular 
subjects. Moreover, the results also pointed out scarce equipment and teaching 
resources, and insufficient spaces for the students to rest and have recreation. Thus, 
it was concluded that, comparing what was intended with the full time school with 
what the literature on this subject shows, the USC, considered as such, was 
classified as a non-formal education center. 
 
Keywords: Education, Full Time School, Formal Education, and Non-Formal 
Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho nasce da participação da pesquisadora em um Projeto de 

Tempo Integral, na cidade de Barretos, implantado pela Secretaria da Educação do 

Município, conforme relato mais pormenorizado abaixo, quando, no envolvimento 

das discussões e, sobretudo, da implantação do referido Projeto, observou que 

havia uma certa confusão entre educação integral, de tempo integral, educação 

formal e educação não formal. Desse modo, no sentido de melhor aclarar conceitos 

e práticas, buscou-se entender mais efetivamente o(s) conceito(s) de Educação de 

Tempo Integral e suas vertentes ou dimensões, especialmente a dimensão não 

formal da educação. Os espaços não formais de educação são locais que têm se 

constituído em lugares privilegiados para a construção do conhecimento distinto 

daquele que ocorre na escola. No entanto, esses espaços têm sido confundidos, 

frequentemente, com a Escola de Tempo Integral (ETI), objeto deste estudo. 

Assim, este trabalho visava, inicialmente, analisar um caso de educação em 

tempo integral na cidade de Barretos. No entanto, como sujeito-observador, ao 

aprofundar a pesquisa e por meio da análise dos resultados obtidos, a pesquisadora 

percebeu que, o que era denominado de “educação em tempo integral”, tratava-se, 

na prática, de “educação não formal”. Por essa razão, este estudo mescla os temas 

educação “em tempo integral” e “não formal”, no sentido de não apenas diferenciá-

los conceitualmente, mas entender que a fala dos entrevistados trazem, no discurso, 

essa confusão, ou uma compreensão difusa.  

Portanto, ao situar o problema, especificamente, de tratar-se não de escola de 

tempo integral, mas de educação não formal, o presente trabalho objetiva analisar, 

por meio de dois estudos de caso, os movimentos realizados para a construção do 

currículo da Educação de Tempo Integral, em um contexto educacional formado pela 

parceria entre duas instituições: uma escola de ensino fundamental, que 

compreende a dimensão formal da educação, e um Centro Social Urbano (CSU), 

instituição socioeducativa que representa a dimensão não formal da educação, 

ambos localizados na cidade de Barretos/SP. 

Busca, ainda, investigar a opinião de professores, gestores e educadores 

sociais das referidas instituições, em relação à educação em período integral e seu 
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impacto no desempenho e aprendizagem dos alunos de 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental regular. Aprofundando os questionamentos, pretende analisar também 

as relações entre a ampliação do tempo na instituição socioeducativa e a qualidade 

do trabalho que se realiza dentro dela, bem como na coleta de opinião dos 

profissionais da educação em relação à educação em período integral e, por fim, 

investigar o desenvolvimento escolar de alunos que recebem educação em período 

integral e alunos que frequentam apenas um único período escolar.   

Esse estudo surgiu, antes de adquirir status de pesquisa, de anseios e 

dúvidas na vida cotidiana da pesquisadora, pedagoga e supervisora de ensino. Tais 

experiências, envolvendo o tema educação, ciclos e progressão continuada, 

permitiram o contato com uma nova leitura de mundo e da área em que atuava, 

colocando em questionamento aspectos que julgava verdadeiros e pertinentes, 

desde o início da minha vida profissional. 

Essa trajetória que vivi no cerne do processo, e não mais como coadjuvante, 

mas como sujeito-observador, trouxe-me a oportunidade de conhecer melhor essa 

realidade, refletir sobre os conceitos com os quais trabalhamos ao longo desse 

tempo, sobretudo se não seria agora o momento de tratar da definição desse espaço 

(CSU) como educação não formal.  

Para tanto, este trabalho tem como base teórica as obras de Anísio Teixeira, 

Dewey, Paro e Arroyo, considerados referências na história da educação brasileira. 

Considerando que o trabalho tem como objetivo fundamental compreender o 

fenômeno da educação em tempo integral, assim entendido, em sua implantação na 

cidade de Barretos, e analisar os dados coletados mediante questionários, cuja 

validade para o objetivo da pesquisa permitiu uma análise mais fidedigna da 

realidade educacional, a escolha da abordagem qualitativa emerge como a mais 

apropriada para este tipo de pesquisa, na medida em que vincula o caráter 

qualitativo da investigação à política pública educacional, qual seja, a educação em 

tempo integral e a educação não formal. 

Metodologicamente, este estudo foi dividido em seis capítulos, descritos a 

seguir:  

O capítulo 1 tratará do percurso metodológico da pesquisa, explicitando os 

dois estudos realizados: Estudo 1 e Estudo 2. Apresentará os locais de realização 

da pesquisa, perfil dos participantes, bem como os procedimentos utilizados.  
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O capítulo 2 abordará as bases históricas da ampliação da jornada diária nas 

escolas, por meio do estudo da educação de tempo integral no Brasil, até os dias 

atuais e discutirá o conceito de “tempo” e “tempo escolar” e como ocorre a 

organização do trabalho docente frente ao tempo estendido proposto pela Escola de 

Tempo Integral (ETI).  

O capítulo 3 discorrerá sobre a implementação da Escola de Tempo Integral, 

no Estado de São Paulo, onde se localiza a cidade de Barretos, objeto deste estudo.  

O capítulo 4 tratará de dados sobre a educação na cidade de Barretos e o 

Centro Social Urbano (CSU).  

O capítulo 5 enfocará o conceito de educação não formal e como ocorrem as 

práticas educativas dentro desses espaços não escolares.  

E, finalmente, no capítulo 6 serão descritos e discutidos os resultados obtidos. 
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1 - PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

Inicialmente, o projeto de pesquisa referente a este estudo foi encaminhado, 

para apreciação, ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), tendo sido aprovado sob o número 

de protocolo 309/2011 (Apêndice A). Em seguida, o contato preliminar com diretor e 

professores foi estabelecido, para que pudesse apresentar o projeto e a escolha dos 

locais da pesquisa. Todos os trâmites para a realização da pesquisa e o sigilo que 

se impõe foram seguidos, conforme os Apêndices B, C, D, E e F, com o devido nihil  

obstat  do Secretário da Educação do município. 

Para facilitar o desenvolvimento da presente pesquisa, optou-se pela divisão 

do estudo em duas etapas: Estudo 1, realizado na escola de ensino fundamental 

com professores e gestor, com o objetivo de investigar a opinião de professores em 

relação à educação em período integral e avaliar se a implantação trouxe elevação 

da qualidade do ensino,  tendo como referência as notas e a avaliação de alguns 

atores educacionais; e Estudo 2, realizado no Centro Social Urbano, com os 

educadores, com o objetivo de investigar a opinião deles  em relação à educação 

em período integral. Ambos os estudos foram feitos em instituições públicas, 

pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, de Barretos. 

A escolha da escola de ensino fundamental e do Centro Social Urbano para a 

realização da pesquisa deveu-se a fatores geográficos1 e socioeconômicos2. 

Barretos é um munícipio brasileiro do Estado de São Paulo na Mesorregião 

de Ribeirão Preto. Situa-se a 424 Km capital e a aproximadamente 100 Km dos 

principais centros urbanos da região, como São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. 

Localiza-se à latitude 20°33'26" Sul e à longitude 48°34'04" Oeste, estando à altitude 

de 530 metros. Sua população estimada em 2012 era de 113.358 habitantes (sendo 

19% menores de 15 anos), em uma área de 1.563,6 km². 

A história do município3 é marcada por ter sido a maior concentração de 

abatedouros e frigoríficos do Estado e, ainda hoje, são expressivas as atividades 

ligadas à pecuária, de corte e de leite.  

                                                 
1
 Refere-se à proximidade entre a escola de ensino fundamental e o Centro Social Urbano. 

2
 Refere-se à população de classe menos favorecida. 
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As principais atividades econômicas são a produção de carne, frutas cítricas, 

borracha, grãos e, mais recentemente, cana-de-açúcar. Destaca-se pela 

industrialização de carne tanto para mercado interno quanto externo.  

Por outro lado, o turismo tem-se tornado a principal oportunidade de novos 

negócios na cidade. Barretos sedia, desde 1955, a mundialmente famosa e 

reconhecida como uma das maiores festas de rodeio Festa do Peão de Barretos, 

organizada e promovida tradicionalmente pelo Clube Os Independentes de Barretos.  

A festa atrai em torno de um milhão de turistas para Barretos. Conhecida 

internacionalmente pela sua gigantesca estrutura e alta qualidade dos peões, 

cavalos e touros que ali se apresentam, a festa é realizada no mês de agosto, 

coincidindo com o aniversário da cidade de Barretos, dia 25 do mesmo mês.  

Até o ano de 1984, a Festa do Peão era realizada no Recinto Paulo de Lima 

Correa, no centro da cidade, palco das memoráveis Exposições de Gado, 

notadamente nas décadas de 1950, 1960 e 1970. "Os Independentes", desde1985, 

realizam a festa em enorme parque cuja área é de mais de 110 hectares, projetado 

pelo famoso arquiteto Oscar Niemeyer, sendo que possui uma arena de rodeio com 

capacidade para 35 mil pessoas sentadas ou 50 mil ocupando todo o espaço da 

arena e arquibancada. Esta grande festa tem suas raízes no transporte de gado 

pelas estradas de terra desde as pastagens de Minas Gerais, Goias, Mato Grosso 

do Sul e Mato Grosso, passando por Barretos em direção aos frigoríficos desta 

cidade. Os peões das "comitivas" que levavam essas boiadas se reuniam no 

entardecer para brincar de montar cavalos bravos, surgindo daí esse costume. A 

prática do rodeio em touros, hoje muito mais dinâmica que a de cavalos, foi trazida 

dos Estados Unidos. 

A cidade possui cinco grandes hospitais, entre eles a Santa Casa de 

Misericórdia, com uma unidade especializada em queimados, o Hospital do Câncer 

e o Hospital Psiquiátrico Vale do Rio Grande4.  

Em relação à parte pedagógica dos pacientes, desde 2005 o Hospital do 

Câncer de Barretos conta com uma classe hospitalar, de ensino fundamental, 

funcionando no período da tarde, com uma professora do Estado, com 15 alunos 

matriculados, com idade variando de 7 a 14 anos, provenientes de diferentes 

Estados. O atendimento é individualizado, muitas vezes em conjunto com a escola 

                                                                                                                                                         
3
Fonte: http://www.barretos.sp.gov.br/ Acesso em: 05 maio 2012. 

4
Informações retiradas do site http://www.barretos.sp.gov.br/ Acesso em: 05 maio 2012. 

http://www.barretos.sp.gov.br/
http://www.barretos.sp.gov.br/
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de origem, outras vezes tentando apenas manter o vínculo e o crescimento 

intelectual destes pacientes (BOLDRINI et al, 2009).  

O município aderiu, desde 2009, em 5 escolas de seu sistema de ensino, ao 

programa Mais Educação, do governo federal. Com isso, ampliou o número de 

escolas de tempo integral. Anteriormente, contava com apenas duas escolas de 1º 

ao 5º ano do ensino fundamental em tempo ampliado de estudos, e, com a adesão 

ao Programa, passou a contar com sete escolas que são consideradas escolas em  

tempo e espaço integral de escolarização. Possui também, em mais 3 escolas de 

ensino fundamenal, parcerias com entidades civis, ampliando seu tempo e espaço 

de ensino, sendo estas também consideradas de tempo integral. 

 

1.1 Estudo 1: A escola municipal de ensino fundamental 

 

O Estudo 1 foi realizado em uma escola municipal de ensino fundamental da 

cidade de Barretos, interior do Estado de São Paulo, que oferece atendimento 

educacional do 1º ao 5º ano, a crianças da faixa etária de seis a dez anos, de ambos 

os sexos. 

A opção pela referida escola justifica-se pela grande parcela de alunos que 

participam de um Projeto de Educação Integral, no período inverso ao de aula.   

Participaram do Estudo 1 todos os 13 profissionais pertencentes à escola de 

ensino regular, sendo 1 diretor e 12 professores. A maioria dos participantes era do 

gênero feminino (92%).  

As características dos participantes estão descritas na Tabela 1.  

Considerando o total de participantes, verificou-se que apresentaram idade 

variando entre 26 e 60 anos, com média de 42,7 anos. Ressalta-se que dois 

participantes não responderam à questão referente à idade.  

Em relação à graduação, oito participantes referiram “Superior Completo”, três 

“Magistério”, um “Pedagogia Plena” e também um “Especialista em Educação”. 

Constatou-se, ainda, que a maioria dos participantes (N=10) realizou alguma 

especialização.   

Quanto à experiência profissional, os participantes relataram trabalhar em 

regime de Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), sendo que três afirmaram 

trabalhar há 10 anos, dois há 12 anos e dois participantes há 11 anos. Em relação a 

outros tipos de experiências, com uma indicação cada, os participantes relataram: 
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ser “aposentado do Estado”, “5 anos no Estado e 2 anos e meio em escola 

particular”, “26 anos de Estado”, “12 anos de Estado, 5 anos na prefeitura municipal 

e 5 anos escola particular” e ter trabalho na “rede estadual e particular”. Ressalta-se 

que dois participantes não responderam à questão.  

 

Tabela 1 – Distribuição das frequências absolutas das categorias de respostas referentes às 
características dos profissionais participantes do Estudo 1 (n=13). 

Características dos profissionais F 

Gênero  Feminino 12 
Masculino 1 

 
 
Idade (anos) 

25 – 29  2 
35 – 39  1 
40 – 44  3 
45 – 49  3 
Acima de 50 2 

 
 
Graduação 

Superior Completo 8 
Pedagogia Plena 1 
Magistério 3 
Especialista em Educação 
(Diretor)  

 
1 

Outros Cursos Especialização 10 
Nenhum 3 

 
 
 
 
 
 
Experiência Profissional 

10 anos (CLT) 3 
12 anos (CLT) 2 
11 anos (CLT) 2 
27 anos (CLT) 1 
6 anos (CLT) 1 
6 anos e 7 meses (CLT) 1 
4 anos e 9 meses (CLT) 1 
Aposentado do Estado 1 
5 anos no Estado e 2 anos e 6 
meses em escola particular 

 
1 

26 anos de Estado 1 
12 anos de Estado 1 
5 anos prefeitura municipal e 5 
anos escola particular 

 
1 

Rede estadual e particular 1 
Não respondeu 2 

 

Quanto ao tempo em que leciona na unidade de ensino pesquisada, o tempo 

variou de 7 meses a 11 anos, com média de 50,8 meses.   

Foram utilizados diversos documentos, que consubstanciaram o processo de 

ingresso nos locais de pesquisa, bem como acesso ao grupo de participantes que 

depositou confiança no projeto e na pesquisadora, que, com isso, pôde desenvolver 
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seu trabalho de forma coerente e objetiva. Os documentos elencados abaixo fazem 

parte do arcabouço legal para a realização da pesquisa. 

- Carta de apresentação e solicitação ao Diretor da Escola Municipal de ensino fundamental 

para realização da pesquisa na instituição (Apêndice C);  

- Termo de consentimento livre e esclarecido do Diretor da Escola Municipal 

de ensino fundamental para a realização da pesquisa na instituição (Apêndice D);  

- Carta de apresentação e solicitação aos profissionais da Escola Municipal de ensino 

fundamental para aplicação do questionário (Apêndice E);  

- Termo de consentimento livre e esclarecido dos profissionais da Escola 

Municipal de ensino fundamental (Apêndice F);  

- Questionário para os profissionais da Escola Municipal de ensino 

fundamental (Apêndice G);  

 - Boletins escolares dos alunos.  

Diante do que foi apresentado até o momento, podemos afirmar que o 

presente trabalho é caracterizado como um estudo de caso, que de acordo com Yin 

(2001), caracteriza-o como uma investigação empírica e compreende um método 

abrangente, com a lógica do planejamento, da coleta e da análise de dados. Pode 

incluir tanto estudos de caso único ou múltiplos, assim como abordagens 

quantitativas e qualitativas de pesquisa. Portanto, por meio do estudo de caso, o que 

se pretende, inicialmente, é uma descrição dos locais estudados e compreender os 

fatores que levaram à escolha desses locais (escola de ensino regular municipal e 

CSU). 

De acordo com Dessen e Borges (1998), a utilização de mais de um recurso 

possibilita uma coleta de dados mais abrangente, favorecendo a compreensão do 

fenômeno estudado por proporcionar uma maior diversidade e riqueza de 

informações. Belei et al. (2008) concordam que o uso complementar de técnicas 

pode enriquecer a coleta de dados e favorecer a interpretação dos resultados 

obtidos na pesquisa científica.   

Dessa forma, visando apreender o ponto de vista dos profissionais da escola 

pesquisada, previsto nos objetivos da pesquisa, optou-se, no Estudo 1, pela 

aplicação de um questionário e pela análise de documentos (boletins escolares) 

para a coleta de informações, sobretudo o questionário, que possibilita explorar a 

profundidade dos sentimentos e crenças que emergem nesses momentos, a partir 

da análise qualitativa dos dados. 
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Segundo Lüdke (1986), a análise qualitativa pode se constituir numa técnica 

valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações 

obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou 

problema. Por isso é que a escolha da metodologia qualitativa possibilitou visualizar 

o contexto a ser estudado, em uma tentativa de capturar a “perspectiva” dos 

participantes em relação às questões que estão sendo focalizadas, como bem 

enfatiza Chizzoti (2001): 

 

[...] parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o 
mundo real e o subjetivo, a uma interdependência viva entre o sujeito 
e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de 
dados isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-
observador é parte integrante do processo de conhecimento e 
interpreta os fenômenos, atribuindo-lhe um significado. O objeto não 
é dado inerte e neutro; está possuído de significados e relações que 
sujeitos concretos criam em suas ações (CHIZZOTI, 2001, p.63). 
 

 

Primeira etapa de coleta de dados: aplicação do questionário aos profissionais 

da escola de ensino fundamental 

 

 Elaboração e adequação do questionário 

 

A opção pelo questionário justificou-se pelo número de participantes a serem 

questionados e pelo conhecimento prévio acerca da temática por parte da 

pesquisadora.  

Chizzotti (1991) define o questionário como 

 

um conjunto de questões pré-elaboradas, sistemática e 
sequencialmente dispostas em itens que constituem o tema da 
pesquisa, com o objetivo de suscitar dos informantes respostas por 
escrito ou verbalmente sobre o assunto que os informantes saibam 
opinar ou informar (CHIZZOTTI, 1991, p.55). 
 

Para Günther (2003), o questionário é um conjunto de questões que medem a 

opinião, os interesses e os aspectos da personalidade do informante. Sua estrutura 

pode ser composta a partir de questões abertas ou fechadas, dicotômicas ou de 

múltipla escolha ou, ainda, da combinação de todas elas.  
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Gressler (2003) aponta como vantagens na utilização do questionário a 

versatilidade, a possibilidade de ser aplicado em um número maior de pessoas, a 

preservação do anonimato, além de ser considerado um procedimento de baixo 

custo. No entanto, o autor ressalta algumas desvantagens, como a dificuldade de 

compreensão das perguntas por parte de alguns dos participantes, além de ser 

devolvido somente por cerca de 50% dos respondentes.   

Ainda, a opção pelo uso de questionários visou possibilitar aos participantes 

responder, de forma clara e tranquila, questões que poderiam ser consideradas por 

eles embaraçosas. 

Desse modo, elaborou-se um questionário com perguntas abertas, para 

obtenção de respostas livres com a possibilidade de coletar dados e informações 

ricas e variadas. 

A elaboração inicial do questionário, para este estudo, foi baseada em uma 

série de procedimentos recomendados por Triviños (1987) e Manzini (1990/91) que 

apontam a necessidade do questionário ser construído em blocos temáticos, numa 

sequência crescente de complexidade e profundidade, com linguagem clara e 

acessível ao participante, evitando-se a formulação de perguntas que possibilitem 

interpretação dúbia, e que sugiram ou induzam à resposta.  

Após a elaboração, o questionário foi enviado a três profissionais da área de 

educação para sugestões e/ou modificações na forma das questões e correção dos 

aspectos linguísticos, com a finalidade de tornar o roteiro de questões mais completo 

e claro.  

Realizadas as reformulações necessárias, elaborou-se a estrutura final do 

questionário (Apêndice G), composto de duas partes. 

A primeira parte continha questões referentes aos dados de identificação do 

participante, bem como informações relacionadas à sua formação acadêmica e 

atuação profissional.  

A segunda parte visou obter informações referentes ao conhecimento dos 

profissionais a respeito da Escola de Tempo Integral (ETI), aos aspectos positivos e 

negativos do projeto, à apropriação de conhecimento dos alunos beneficiados pelo 

Projeto de Período Integral, bem como sua opinião em relação à aprendizagem do 

aluno que frequenta a ETI em relação ao aluno que não participa.  
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 Aplicação do questionário  

 

Inicialmente, foi encaminhada à Secretaria Municipal de Educação uma cópia 

do projeto juntamente com um pedido formal de autorização para a realização do 

trabalho junto à escola em questão. Após o consentimento, o mesmo procedimento 

foi adotado junto à escola pesquisada.  

O procedimento consistiu, primeiramente, na entrega de uma “Carta de 

apresentação e solicitação ao Diretor” para a realização da pesquisa na instituição, 

na qual constava o objetivo da pesquisa, justificativa para sua realização, bem como 

os procedimentos a serem realizados. Em seguida, após o consentimento, foi 

entregue o “Termo de consentimento livre e esclarecido” e solicitado para sua 

assinatura.  

 Adotou-se o mesmo procedimento com os profissionais pesquisados. Foram 

entregues 13 questionários, recolhidos uma semana depois. Todos os profissionais 

responderam ao questionário.  

 

 Organização e análise dos dados obtidos com o questionário  

 

A organização dos dados obtidos por meio dos questionários iniciou-se a 

partir do trabalho de separação dos trechos considerados pertinentes às questões 

investigadas.  

Após a organização dos trechos, assinalaram-se as ideias centrais, as quais 

foram agrupadas, de acordo com sua pertinência com as questões investigadas e, 

posteriormente, dentro de cada agrupamento temático, foram divididos os trechos 

dos discursos em categorias e subcategorias. 

 

Segunda etapa de coleta de dados: análise de documentos referentes às notas 

dos alunos da escola de ensino fundamental 

 

Nessa etapa, visando aos objetivos da pesquisa, a pesquisadora solicitou à 

escola os boletins de notas bimestrais de todos os alunos matriculados no 1º ao 5º, 

ou seja, os que participavam do Projeto de Período Integral e também os que não o 

frequentavam.  
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De acordo com Lakatos e Marconi (2003), a vantagem do uso de documentos 

oficiais numa pesquisa é que estes constituem, geralmente, a fonte mais fidedigna 

de dados. 

As disciplinas que compõem a matriz curricular escolar são: Língua 

Portuguesa, História, Geografia, Ciências, Matemática, Educação Física, Artes, 

Educação Moral e Cívica, Educação para o Trânsito e Educação Ambiental.  

Todas as notas, bem como as faltas dos alunos, foram transpostas para 

planilhas do Excel, separando-se os alunos em dois grupos: os que frequentavam o 

Projeto de Período Integral e os que não participavam.  

Posteriormente, realizaram-se comparações por meio das médias das notas 

dos quatros bimestres, dos dois grupos.   

Os grupos foram formados levando-se em conta o número de alunos do 

Projeto de Período Integral por ano e, sorteou-se número igual de alunos que não 

frequentam o projeto, do mesmo ano e turma. Em seguida, obteve-se a média 

individual das notas de cada aluno, nos quatro bimestres em cada disciplina. E, 

posteriormente, a média das notas de todos os alunos em cada disciplina.  

Ressalta-se que se optou pela exclusão das notas da disciplina “Educação 

Física”, pois as notas são praticamente iguais para todos os alunos.  

 

1.2 Estudo 2: O Projeto de Período Integral no CSU 

 

O Estudo 2 foi realizado em um Projeto de Período Integral “Centro Social 

Urbano” pertencente à Secretaria Municipal de Educação,  localizado na cidade de 

Barretos, com o objetivo de ampliação de tempo escolar. 

A escolha dessa instituição ocorreu pelo fato de localizar-se em um bairro de 

classe socioeconômica baixa e receber uma grande parcela de aluno da escola 

pesquisada no Estudo 1, no período inverso ao de aulas. 

O Projeto de Período Integral “Centro Social Urbano” (PPI “CSU”) atende 109 

crianças divididas em seis turmas (Tabela 1), sendo três no período da manhã e três 

no período da tarde na mesma forma de divisão, ou seja, de acordo com a seriação 

escolar que vai do 1º ao 5º ano. 
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Tabela 2 – Distribuição do número de alunos matriculados no Projeto Período Integral 
“Centro Social Urbano”, de acordo com o período e turma.  

PERÍODO  NÚMERO DE ALUNOS 

 
Manhã 

 

1ª Turma 20 
2ª Turma 14 
3ª Turma 15 

Subtotal   49 

 
Tarde 

1ª Turma 20 
2ª Turma 20 
3ª Turma 20 

Subtotal  60 

TOTAL  109 

 

Do Estudo 2, participaram cinco profissionais, divididos em:  

- Funcionários efetivos, sendo1 encarregado de projeto; 3 educadores de 

criança e adolescente e 1 auxiliar operacional de serviços gerais. 

As características dos profissionais do CSU estão descritas na Tabela 3. 

Considerando o total de participantes, verificou-se que apresentaram idade 

variando entre 35 e 55 anos, com média de 43,6 anos.   

Em relação à graduação, quatro participantes referiram ter cursado 

“Pedagogia” e uma “Engenharia Agrônoma”.  E apenas um participante referiu ter 

realizado Especialização.   

Quanto à experiência profissional, um participante relatou ter trabalhado em 

regime CLT há 10 anos, cinco como professores efetivos, variando o período entre 1 

e 15 anos, e um relatou ter trabalhado no “Estado” por 2 anos, outro na “EJA” por 5 

anos e também outro como professora suplente por um período de 2 anos.  

Quanto ao tempo em que leciona na Unidade de Ensino pesquisada, o tempo 

variou de 3 meses a 4 anos, com média de 22,6 meses.   

 

Tabela 3 – Distribuição das frequências absolutas das categorias de respostas referentes às 
características dos profissionais participantes do Estudo 2 (n=5). 

Características dos Profissionais F 

 
Idade (anos) 

35 – 39 2 
40 – 44 1 
45 – 49 1 
Acima de 50 1 

Graduação Pedagogia 4 
Engenharia Agrônoma  1 

Outros Cursos Especialização 1 

 Efetivo 6 
10 anos (Regime CLT) 3 
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Experiência Profissional 12 anos (Regime CLT) 2 
Outros 5 
Não respondeu 2 

 

O percurso seguido neste processo foi idêntico ao do Estudo 1, de forma a 

legitimar todo o processo. Os documentos abaixo elencados demonstram o percurso 

metodológico e legal: 

 

- Carta de apresentação e solicitação ao Coordenador do Centro Social Urbano (CSU) para 

realização da pesquisa na instituição (Apêndice H);  

- Termo de consentimento livre e esclarecido do Coordenador do Centro 

Social Urbano (CSU) para a realização da pesquisa na instituição (Apêndice I);  

- Carta de apresentação e solicitação aos profissionais do Centro Social Urbano (CSU) para 

aplicação do questionário (Apêndice J);  

- Termo de consentimento livre e esclarecido dos profissionais do Centro 

Social Urbano (CSU) para aplicação do questionário (Apêndice K);  

- Questionário para os profissionais do Centro Social Urbano (CSU) (Apêndice 

L).  

Serão descritos, a seguir, os procedimentos adotados para a realização do 

Estudo 2, tanto no que se refere à elaboração e adequação dos instrumentos de 

coleta de dados por meio da análise de juízes quanto à aplicação dos questionários 

junto aos profissionais do Projeto de Período Integral “CSU”.  

 

Terceira etapa de coleta de dados: aplicação do questionário aos profissionais 

do Projeto de Período Integral “Centro Social Urbano” 

 

 Elaboração e adequação do questionário 

 

No Estudo 2, também optou-se pela aplicação de questionário para a coleta 

de informações (Apêndice L) junto aos profissionais do Projeto de Período Integral 

“Centro Social Urbano”.  

Utilizou-se, nesse Estudo 2, os mesmos critérios e cuidados quando da 

elaboração do questionário do Estudo 1.  

Após a apreciação do questionário por três juízes da área de educação, 

realizou-se a elaboração da estrutura final do roteiro. O questionário aplicado no 
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Estudo 2 continha as mesmas questões elaboradas no questionário do Estudo 1, 

porém acrescidas de outras informações.  

A primeira parte continha questões referentes aos dados de identificação do 

participante, bem como informações relacionadas à sua formação acadêmica e 

atuação profissional.  

A segunda parte visou obter informações referentes ao conhecimento dos 

profissionais a respeito da Escola de Tempo Integral (ETI), aos aspectos positivos e 

negativos do projeto, à apropriação de conhecimento dos alunos beneficiados pelo 

Projeto de Período Integral, bem como sua opinião em relação à aprendizagem do 

aluno que frequenta a ETI em relação ao aluno que não participa. Além disso, foram 

questionadas, aos participantes, informações referentes ao trabalho realizado no 

projeto, com relação às oficinas oferecidas aos alunos, materiais e recursos 

pedagógicos utilizados, a receptividade do aluno e a participação da família no 

projeto.  

 

 Aplicação do questionário  

 

Inicialmente, foi encaminhada à Secretaria Municipal de Educação uma cópia 

do projeto juntamente com um pedido formal de autorização para a realização do 

trabalho junto à escola em questão. Após o consentimento, o mesmo procedimento 

foi adotado junto à escola pesquisada.  

O procedimento consistiu, primeiramente, na entrega de uma “Carta de 

apresentação e solicitação ao Diretor” para a realização da pesquisa na instituição, 

na qual constava o objetivo da pesquisa, justificativa para sua realização, bem como 

os procedimentos a serem realizados. Em seguida, após o consentimento, foi 

entregue o “Termo de consentimento livre e esclarecido” e solicitada sua assinatura.  

 Adotou-se o mesmo procedimento com os profissionais pesquisados. Foram 

entregues cinco questionários, recolhidos uma semana depois. Todos os 

profissionais responderam ao questionário.  

 

 Organização e análise dos dados obtidos com o questionário  
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A organização dos dados, obtidos por meio dos questionários, iniciou-se a 

partir do trabalho de separação dos trechos considerados pertinentes às questões 

investigadas.  

Após a organização dos trechos, assinalaram-se as ideias centrais, as quais 

foram agrupadas de acordo com sua pertinência com as questões investigadas e, 

posteriormente, dentro de cada agrupamento temático, foram divididos os trechos 

dos discursos em categorias e subcategorias. 
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2 – A IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL NO 

BRASIL 

 

 

2.1 - Bases históricas da Educação em Tempo Integral 

 

Este capítulo tem por objetivo abordar as bases históricas da ampliação da 

jornada diária nas escolas, precedido de uma retrospectiva histórica da educação 

brasileira de tempo integral até os dias atuais, bem como apresentar o princípio que 

norteia as escolas de tempo integral em outros países, considerado em um contexto 

mais amplo. 

No Brasil, uma reflexão sobre Escola de Tempo Integral é considerá-la, como 

afirma Arroyo (1988, p.4), “inseparável das propostas sociais, políticas e 

pedagógicas mais amplas e da correlação de forças que são concebidas e 

implementadas em cada momento histórico”.  Essa ideia é corroborada por Roldan 

(1997) que entende que a discussão sobre a Escola de Tempo Integral configurou-

se como uma proposta implementada de acordo com as mudanças da sociedade, 

junto aos cenários político, econômico e pedagógico de cada momento histórico. 

Com efeito, a Escola de Tempo Integral não é uma novidade na história da 

educação brasileira, pois, historicamente, a primeira menção da escola em tempo 

integral, no Brasil, ocorreu em meados de 1554, período da colonização portuguesa, 

e atendia particularmente órfãos e crianças indígenas em asilos e orfanatos, sob os 

cuidados de religiosos e voluntários, ligados à Igreja Católica (ALESSANDRINI, 

1997). Assim é que a Educação em Tempo Integral passa a ser implementada fora 

da escola, em espaços isolados ou em “instituições totais” e “comunidades morais”, 

no dizer de Arroyo (1988), destinadas à formação de guerreiros, clérigos, monges, 

sábios e príncipes, conforme indicam os registros históricos. 

Para Lunkes (2004), a busca de formação completa em Escola de Tempo 

Integral remonta a tempos anteriores à preocupação com a universalização do 

ensino, com a formação das “elites” nas instituições totais configuradas como 

internatos, mosteiros, seminários e similares.   

No Brasil do século passado, as décadas de 1920 e 1930 foram épocas de 

grande discussão na educação brasileira, uma vez que o modelo educacional que 
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até então dava ênfase à formação das elites passou a dar lugar para a 

institucionalização de um sistema nacional de educação, com uma visão ampliada 

dos fins da educação escolar em cujo centro as ideias de Anísio Teixeira, um dos 

principais mentores do Manifesto dos Pioneiros, sobre a concepção de Escola de 

Tempo Integral enfatiza a implantação de um sistema público de ensino, de boa 

qualidade, mantendo o tempo ampliado nas escolas, com meta a constituir uma 

“educação integral”. 

 

Porque a escola já não poderia ser a escola parcial de simples 
instrução dos filhos das famílias de classe media que ali iriam buscar 
a complementação a educação recebida em casa, em estreita 
afinidade com o programa escolar, nas instituições destinadas a 
educar, no sentido mais lato da palavra... já não poderia ser a escola 
dominantemente de instrução de antigamente, mas fazer às vezes da 
casa, da família, da classe social e por fim da escola propriamente 
dita (TEIXEIRA, 1962, p. 24). 

 

Nessa árdua tarefa, que divulgou em várias de suas obras, o educador Anísio 

Teixeira propunha uma educação em que a escola  

 

[...] eduque, forme hábitos, forme atitudes, cultive aspirações, 
prepare, realmente, a criança para a sua civilização – esta civilização 
tão difícil por ser uma civilização técnica e industrial e ainda mais 
difícil e complexa por estar em mutação permanente. [...] um 
programa completo de leitura, aritmética e escrita, e mais ciências 
físicas e sociais, e mais artes industriais, desenho, música, dança e 
educação física (...) saúde e alimento à criança, visto não ser 
possível educá-la no grau de desnutrição e abandono em que vive 
(TEIXEIRA, 1959, p.79). 

 

De acordo com Anísio Teixeira, a escola tem o objetivo de formar o ser social.  

 

Como a escola visa formar o homem para o modo de vida 
democrática, toda ela deve procurar desde o início, mostrar que o 
individuo, em si e por si, é somente necessidades e impotências, que 
só existe em função dos outros e por causa dos outros que sua ação 
é sempre uma transação com as coisas e as pessoas, e que saber é 
um conjunto de conceitos e operações destinadas a atender aquelas 
necessidades, pela manipulação acertada e adequada das coisas e 
pela cooperação com os outros no trabalho que, hoje é sempre de 
grupo, cada um dependendo de todos e todos dependendo de cada 
um (TEIXEIRA, 1956, p.10).  
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Segundo Cavaliere (2007), Anísio Teixeira preconizava, inspirado na teoria 

sobre reconstrução da experiência e no conceito de educação de John Dewey, que, 

em uma sociedade democrática, a formação de todos os brasileiros, passa pela 

relação entre qualidade e acesso aos sistemas públicos educacionais, o que o levou 

a idealizar os seis princípios básicos da escola: 

(1) A educação é um direito; 

(2) A educação não é um privilégio; 

(3) A educação de base deve ser geral e humanista; 

(4) Educar pelo trabalho; 

(5) A escola pública é a máquina que prepara para a democracia; 

(6) O professor tem que ser capacitado democraticamente.  

 

  Portanto, nesse contexto, em 1950, Anísio Teixeira concretizou sua ideia de 

Escola de Tempo Integral, com a implantação do Centro Educacional Carneiro 

Ribeiro (CECR), na cidade de Salvador. O CECR consistia em quatro Escolas-

Classe de nível primário para mil alunos cada, com funcionamento em dois turnos e 

de uma Escola Parque, com sete pavilhões, destinados às chamadas práticas 

educativas, onde os alunos completavam sua educação, em horário diverso, de 

maneira a oferecer àqueles meninos o dia completo de permanência em ambiente 

educativo. 

 O CECR, idealizado por Anísio Teixeira, tinha como objetivos:  

a) dar aos alunos a oportunidade de maior integração na comunidade escolar, 

ao realizar atividades que os levam à comunicação com todos os colegas ou com 

maioria deles;  

b) torná-los conscientes de seus direitos e deveres, preparando-os para atuar 

como cidadãos comuns ou líderes, mas sempre como agentes do progresso social e 

econômico e,  

c) desenvolver nos alunos a autonomia, a iniciativa, a responsabilidade, a 

cooperação, a honestidade, o respeito a si mesmos e aos outros (ÉBOLI, 1969).  

Os professores selecionados para trabalhar nas Escolas-Classe eram os 

primários comuns, e para trabalhar na Escola-Parque eram os primários 

especializados em dança, música, teatro, desenho, educação física, artes 

industriais, biblioteca, recreação e jogos (CASTRO; LOPES, 2011). 
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Essa experiência ofereceu os parâmetros para suas sucessoras, no âmbito da 

escola pública, podendo destacar: os Centros Integrados Educação Pública (CIEPs), 

no Rio de Janeiro; o Programa de Formação Integral da Criança (PROFIC), os 

Centros Integrados de Apoio à Criança (CIACs), posteriormente, os Centros de 

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAICs) em São Paulo, e os Centros 

Integrados de Educação Municipal (CIEMs) em Porto Alegre. 

Nesse contexto, há os que consideravam a implementação da Escola de 

Período Integral como uma utopia e/ou um projeto de difícil consecução (PARO et al, 

1988; ARROYO, 1988).  

Os que argumentam contra a instalação do período integral justificam o 

caráter assistencialista que os projetos poderiam assumir e sobre quais condições 

concretas se dá o ensino em nossa sociedade, ou seja, se não há qualidade de 

ensino em período parcial, como falar da extensão da escolaridade para período 

integral (PARO et al, 1988).  

Por outro lado, de acordo com Paro et al (1988), os defensores do ensino em 

período integral justificam a necessidade de tirar o menor abandonado das ruas, 

considerado como um problema de segurança da população. Assim, a Escola em 

Período Integral proporcionaria ao menor um período diário de aprendizagem e de 

convívio escolar. Outra justificativa seria a alegação de que quatro horas diárias na 

escola não seriam suficientes para o ensino de todo conteúdo educativo necessário 

ao primeiro grau (PARO et al, 1988).  

Arroyo (1988) reconhece que a Escola de Período Integral pode ter um papel 

importante na sociedade, no entanto destaca seu caráter de instituição total, na qual 

se valorizava mais a socialização do que a instrução.  

Para muitos educadores da época, de acordo com Borges (1994), a 

preocupação do projeto de escola de Anísio Teixeira era: 

 

compensar as deficiências da educação familiar, dando à escola uma 
sobrecarga de tarefas que certamente não lhe caberiam, e esta ideia 
de escola compensatória vai permanecer nos programas de 
educação integral desde à época da implantação no Brasil, até os 
dias atuais, para justificar a jornada ampliada de permanência da 
criança na escola, intencionando afastá-la dos riscos das ruas 
(BORGES, 1994, p.44-45). 
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Frente às criticas, as escolas criadas por Anísio e a geração de educadores à 

qual pertenceu, tanto nos anos 30 quanto nos anos 50 e 60, não foram vistas pelos 

alunos que as frequentaram como locais de confinamento.  

 

Pelo contrário, constituíram a possibilidade de reapropriação de 
espaços de sociabilidade crescentemente sonegados às classes 
trabalhadoras pelas reformas urbanas que lhes empurravam para a 
periferia da cidade. Para muitos desses alunos, essas escolas foram 
a única abertura para uma vida melhor (NUNES, 2001, p.12-13). 

 

Para Anísio Teixeira, de acordo com Eboli (1969, p.14), a escola deveria 

suprir as deficiências das demais instituições “todas elas em estado de defensiva e 

incapazes de atender, com segurança e eficácia, seus objetivos”.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961 (Lei 4024/61), aprovada em 

1962, teve participação ativa de Anísio Teixeira, que foi relator do Plano. Foi também 

o articulador para que as instâncias federal, estadual e municipal garantissem os 

serviços educacionais, transformando a educação no mais importante serviço 

público do país. 

Na década de 90, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 

9.394, de 20 de dezembro de 1996) que revoga a de 1961, prevê no art. 34 que a 

jornada escolar no ensino fundamental incluiria pelo menos quatro horas de trabalho 

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

permanência na escola, ressalvados os casos do ensino noturno (BRASIL, 1996). 

Em 2001, a Lei nº. 10.172, de 9 de janeiro, aprova o Plano Nacional de 

Educação (PNE/2001), que, em seus objetivos e metas, amplia progressivamente a 

jornada escolar visando expandir a Escola de Tempo Integral para que abranja um 

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

funcionários em número suficiente (BRASIL, 2001). 

Em 2006, pela Lei n.11.274, o governo federal alterou artigos da LDBEN, 

dispondo sobre a duração de nove anos para o ensino fundamental, tornando sua 

matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade. 

Nesse sentido, ressalta-se que, a partir de 2010, todos os Estados e 

municípios implantaram em suas escolas o ensino fundamental de nove anos, 

medida que trouxe impactos tanto financeiros quanto à sua estrutura curricular de 

seus sistemas de ensino. Essa medida visa “oferecer maiores oportunidades de 

aprendizagem no período da escolarização obrigatória e assegurar que, 
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ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças prossigam nos estudos, 

alcançando maior nível de escolaridade” (BRASIL, 2004, p.14). E ainda assegura a 

todas as crianças um tempo mais longo de convívio escolar, maiores oportunidades 

de aprender e, com isso, uma aprendizagem mais longa (BRASIL, 2004).  

 

2.2 Definindo a Educação em Tempo Integral 

 

Diante de toda discussão sobre a ETI, diversos autores expõem sua definição 

para a Educação em Tempo Integral.  

Para Gonçalves (2006, p.3), o conceito mais tradicional que define a 

educação integral é aquele que considera o  

 

sujeito em sua condição multidimensional, não apenas na sua 
dimensão cognitiva, como também na compreensão de um sujeito 
que é sujeito corpóreo, tem afetos e está inserido num contexto de 
relações. Isso vale dizer a compreensão de um sujeito que deve ser 
considerado em sua dimensão bio-psicossocial. 

 

E complementa: 

 

Não se trata apenas de um simples aumento do que já é ofertado, e 
sim de um aumento quantitativo e qualitativo. Quantitativo porque 
considera um número maior de horas, em que os espaços e as 
atividades propiciadas têm intencionalmente caráter educativo. E 
qualitativo porque essas horas, não apenas as suplementares, mas 
todo o período escolar, são uma oportunidade em que os conteúdos 
propostos, possam ser ressignificados, revestidos de caráter 
exploratório, vivencial e protagonizados por todos os envolvidos na 
relação de ensino-aprendizagem (GONÇALVES, 2006, p. 5). 
 

Para Guará (2009, p.01) “a educação integral supõe o desenvolvimento de 

todas as potencialidades humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, 

afetivos, psicomotores e sociais, ou seja, uma educação integral com direito de 

cidadania”, que  

 

supõe uma oferta de oportunidades educativas, na escola e além 
dela, que promovam condições para o desenvolvimento pleno de 
todas as potencialidades da criança e do jovem. Sua inclusão no 
mundo do conhecimento e da vida passa pela garantia de um 
repertório cultural, social, político e afetivo que realmente prepare um 
presente que fecundará todos os outros planos para o futuro 
(GUARÁ, 2009, p.77). 
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De acordo com a proposta da Secretaria de Educação Estadual, a Escola de 

Tempo Integral tem como objetivos fundamentais: oferecer ao aluno do ensino 

fundamental, Ciclos I e II5, maior tempo de permanência na escola; garantir aos 

alunos os conteúdos do currículo básico, enriquecido com procedimentos 

metodológicos inovadores e diversificados, ampliados pela prática de atividades 

realizadas nas oficinas curriculares; propiciar alternativas no campo social, cultural, 

esportivo e tecnológico e incentivar a participação das famílias e da comunidade no 

cotidiano escolar (ALMEIDA, 2007).  

Em relação ao caráter da Escola de Tempo Integral, Guará (2009) afirma que 

nas discussões sobre a implantação de Escolas de Tempo Integral a justificativa 

mais frequente é a situação de pobreza e exclusão que leva grupos de crianças à 

situação de risco pessoal e social, seja nas ruas, seja em seu próprio ambiente. A 

Educação em Tempo Integral surge, então, como alternativa de equidade e de 

proteção para os grupos mais desfavorecidos da população infanto-juvenil. 

Vedana et al (2009) afirmam que a ETI deve promover a interação entre a 

escola e a comunidade, o reconhecimento à cultura local e o favorecimento à 

participação das famílias nos espaços educativos, a fim de contribuir para a redução 

dos índices de violência e para a construção de uma vida com mais qualidade. Ainda 

segundo as autoras, a ETI oferece ao educando condições de enfrentar as 

exigências da vida em sociedade e possibilita o exercício para tornar o aluno ativo e 

capaz de construir conhecimento, por intermédio de sua interação com o outro e 

com o mundo. 

Esses objetivos propostos pela ETI vêm ao encontro da expectativa de muitas 

famílias de baixa renda que necessitam do apoio disponibilizado por órgãos 

governamentais que oferecem atividades extracurriculares, que retiram as crianças 

das ruas, evitando riscos sociais iminentes, e possibilitando a elas local 

estruturalmente adequado para recebê-las. A educação passou a ser fator de 

reconstrução social e à escola foi atribuído um novo papel em decorrência das 

novas condições de vida e de trabalho dos centros urbanizados, com repercussões 

sobre a política de formação. Com isso, é importante reafirmar a importância da 

Escola de Tempo Integral no atual contexto nacional (VELOSO et al, 2009). 

                                                 
5
 Desde 1998, as escolas estaduais de São Paulo oferecem o ensino fundamental em dois ciclos e 

em regime de progressão continuada. O Ciclo I refere-se às séries de 1ª a 4ª e o Ciclo II abrange da 
5ª a 8ª séries.  
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No entanto, a compreensão da ETI não pode se limitar ao aumento da 

jornada diária e do espaço nas escolas ou ao caráter assistencialista. Assim, referir-

se à ETI implica considerar a questão das variáveis tempo e espaço. O tempo na 

ETI caracteriza-se pela ampliação da jornada escolar. Gomes (2009, p.13) entende 

que o aumento do tempo de permanência da criança na escola é considerado 

condição imprescindível para que se “pratique um modelo de organização escolar 

que possibilite a formação integral, supondo o desenvolvimento das potencialidades 

humanas em seus aspectos cognitivos, afetivos e socioculturais”.  

Contudo, segundo Cavaliere (2007), o aumento da permanência da criança 

na escola deve estar atrelado à qualidade de ensino. A autora, em uma reflexão 

sobre as relações entre o tempo de escola e a qualidade do trabalho educativo que 

se realiza dentro dela, identifica ao menos quatro concepções de Escola de Tempo 

Integral: a visão predominante, de cunho assistencialista6, a concepção autoritária7, 

a concepção democrática8 e uma concepção multissetorial9 de educação integral. 

Ainda de acordo com a autora, a ampliação do tempo diário do aluno na escola pode 

ser compreendida como uma forma de se alcançar melhores resultados no 

rendimento escolar, como uma adequação da rotina urbana contemporânea, em que 

a escola serve para atender a esta demanda, ou como uma nova concepção de 

educação escolar, em que a escola desempenhe o papel na vida e na formação dos 

indivíduos (CAVALIERE, 2007). 

Vale ressaltar que, embora existam diferentes concepções explicativas para o 

conceito de educação integral, este estudo corrobora as ideias de Coelho (2007), 

que pressupõe a adoção de uma concepção de educação integral que vá além de 

atividades pedagógicas, mobilizando diversos recursos intelectuais para a 

construção de uma sociedade democrática e mais justa, por meio da formação de 

indivíduos responsáveis e partícipes. 

                                                 
6
 Vê a Escola de Tempo Integral como uma escola para os desprivilegiados, que deve suprir 

deficiências gerais da formação dos alunos, ou seja, uma escola que substitui a família, na qual o 
mais fundamental não é o conhecimento e sim a ocupação do tempo e a socialização primária 
(CAVALIERE, 2007).  
7
 Na qual a Escola de Tempo |Integral é uma espécie de instituição de prevenção ao crime. Estar 

“preso” na escola é sempre melhor do que estar na rua (CAVALIERE, 2007).  
8
 “O tempo integral seria um meio a proporcionar uma educação mais efetiva do ponto de vista 

cultural, com o aprofundamento dos conhecimentos, do espírito crítico e das vivências democráticas” 
(CAVALIERE, 2007, p.1029). 
9
 O tempo integral não precisa estar centralizado em uma instituição. “As estruturas de Estado, 

isoladamente, seriam incapazes de garantir uma educação para o mundo contemporâneo e a ação 
diversificada, de preferência de setores não governamentais, é que poderia dar conta de uma 
educação de qualidade” (CAVALIERE, 2007, p.1029). 



 

 
25 

Na questão do espaço, por exemplo, as Escolas de Tempo Integral de Minas 

Gerais, além dos novos espaços de integração com seu entorno, podem reinventar 

seus próprios espaços, produzindo ambientes mais confortáveis, atraentes e 

aconchegantes. Atitudes simples, como a remodelação das atuais salas de aula 

(inclusive suas cores e disposição de mobiliário), a dinamização de bibliotecas, a 

adequação de espaços para oficinas, ateliês, ambientes informatizados, atividades 

desportivas, bancos e mesas de alvenaria espalhados pelo pátio ou sob as árvores, 

podem alterar significativamente os resultados, sobretudo se as ações neles 

desenvolvidas tiverem sempre um caráter inovador e criativo (SEE/MG, 2009). 

No entanto, para que isso ocorra, as atividades complementares às regulares 

devem ser articuladas ao projeto pedagógico das escolas e propiciar a integração da 

escola com a comunidade, contribuindo para que os ambientes educativos tornem-

se locais de desenvolvimento integral e de formação de indivíduos para mercado de 

trabalho e exercício pleno da cidadania.  

Assim como no Brasil, em diversos países configura-se também a ideia de 

educação integral associada à ampliação da jornada escolar. 

Na França, segundo Cavet (2011), o princípio das Escolas de Tempo Integral 

consiste em oferecer uma assistência às crianças no período de 8h a 18h, todos os 

dias da semana e, em algumas cidades suíças, durante os feriados escolares. 

Nessas escolas, as atividades estritamente escolares concentram no período da 

manhã. No período tarde, as atividades são organizadas de acordo com cada 

escola, com diferentes tipos de atividades (livres ou dirigidas): prática esportiva ou 

artística, atividade de lazer, descansos, recuperação escolar, dentre outros. Em 

algumas instituições, a participação nas atividades fora da escola é obrigatória, 

porém são os alunos e/ou os seus pais que escolhem os dias e horas durante as 

quais permanecem sob a responsabilidade da escola além do tempo escolar 

(AEBERLING; BINDER, 2005; TARAZONA, 2010). 

Além do objetivo de melhorar os desempenhos escolares dos alunos, as 

escolas francesas de educação de tempo integral elaboram outros desafios 

pedagógicos e socioeconômicos (STECHER et al, 2009; AEBERLING; BINDER, 

2005; TARAZONA, 2010), tais como: 

- transmitir conteúdos de aprendizagem não acadêmicos, propor formas de 

trabalho e de aprendizagem individuais e diferenciadas, propor espaços sociais para 

compartilhar experiências e modificar as relações entre os alunos e os dirigentes; 
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- ensinar as crianças a administrar seu tempo livre, estimular a sua 

capacidade de aprender a aprender, a apreciar melhor as suas próprias 

competências como indivíduos e membros de uma sociedade. 

- nivelar as diferenças socioculturais entre os alunos e oferecer melhores 

possibilidades de sucesso às crianças de famílias desfavorecidas;  

- prevenir o malogro escolar, os comportamentos de risco e a delinquência 

juvenil; 

- facilitar a organização dos pais e, mais particularmente, favorecer o trabalho 

das mulheres;  

- estimular o crescimento econômico; 

- incentivar a natalidade. 

Na Espanha, a jornada escolar composta por um período de aulas de manhã 

e outro à tarde, com uma longa pausa intermediária, foi substituída pela jornada 

contínua, que inclui somente uma curta pausa e termina no início da tarde. Para a 

maior parte dos analistas, esta reforma satisfez os interesses corporativos dos 

professores, pois a jornada contínua gera consequências preocupantes, apontadas 

por Faraco apud Afae (2007): 

- efeitos negativos sobre os ritmos de aprendizagem dos alunos;  

- diminuição ou desaparecimento dos momentos informais de convivência 

entre alunos e professores;  

- relações mais difíceis entre escola e pais, pelo fato de ter horários escolares 

pouco compatíveis com o tempo social e familiar;  

- introdução de novos fatores de desigualdade entre os alunos, quanto à 

ocupação do tempo liberado. Além disso, os alunos de origem social desfavorecida 

são agora objeto, comparativamente, de uma menor atenção na escola, enquanto 

que as famílias de um nível sociocultural mais elevado compensam esta deficiência 

recorrendo ao mercado da educação. 

Nos Estados Unidos, segundo Cavet (2009), as 655 escolas divididas em 36 

estados experimentaram o aumento dos horários diários e/ou o aumento do número 

de dias escolares no ano. O autor exemplifica com uma pesquisa realizada pela 

Massachusetts Expanded Learning Time Iniciative, que seguiu essa experiência 

junto a 245 estabelecimentos, cujo tempo escolar médio é 25% superior à norma 

nacional. Mais de um quarto são escolas públicas clássicas, mas a maioria é charter 

schools ou escolas à charter (CAVET, 2009). Estes estabelecimentos acolhem uma 
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maioria de alunos procedentes de minorias e/ou meios desfavorecidos. Os 

resultados indicam que estes alunos obtêm melhores resultados que os outros 

alunos escolarizados no mesmo distrito. Eles atestam igualmente uma melhor 

assimilação e um melhor controle de aprendizagens efetuadas. O fato de dar mais 

tempo aos alunos e aos professores pode ter efeitos em longo prazo sobre o 

engajamento dos alunos e a sua trajetória escolar. Contudo, essa hipótese deve ser 

verificada por estudos complementares na duração (GABRIELI, 2010).  

Como visto, a Escola de Tempo Integral não é novidade em outros países. E, 

no Brasil, as diversas experiências sobre a expansão da jornada diária nas escolas 

apontam para a necessidade de reflexões sobre a concepção de educação e as 

possibilidades didáticas quanto à atuação do professor. O tempo aparece como uma 

variável relevante, mas não garante, por si só, transformações que possibilitem a 

formação humana em todas as suas facetas. 

Nesse contexto, qual o conceito de “tempo” versus “tempo escolar” que 

temos? E como ocorre a organização do trabalho docente frente ao tempo escolar 

proposto pela ETI?  

 

2.3 Conceituando o tempo escolar 

 

Conceituar a palavra “tempo” é uma tarefa complexa. Santo Agostinho, no 

século IV, se perguntava: “O que é, por conseguinte, o tempo? Se alguém me 

perguntar, eu sei [o que é o tempo]. Mas se quiser explicar a quem me fez a 

pergunta, já não sei” (MATTHEWS, 2007, p.128). Pelo exemplo, vê-se a dificuldade 

de conceituar o tempo, no entanto, ao adjetivar a palavra tempo acrescentamos 

mais complexidade ao conceito. É o caso, por exemplo, do tempo escolar, que será 

analisado mais adiante. 

Tem-se, no senso comum, que o tempo pode ser definido e discutido dos 

pontos de vista cronológico, filosófico, pessoal, social, ou seja, expresso por 

diferentes variáveis e diversos contextos.  

Para Elias (1998, p. 12), a complexidade da abordagem teórica do tempo 

deve-se ao fato de que a categoria “tempo” constitui uma forma de relação e não um 

fluxo objetivo. Para o autor,  
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O tempo é um objeto natural, um aspecto dos processos naturais, um 
objeto cultural? Ou será em virtude de o designarmos por um 
substantivo que nos aludimos com seu caráter de objeto? O que é, 
afinal, que indicam os relógios, ao dizermos que dão as horas? 
(ELIAS, 1998, p.14). 

 

Duparc (1997) corrobora a complexidade na definição do tempo e afirma que 

 

O tempo não é uma coisa simples. Não é representável de maneira 
simples, escapa sempre a quem o tenta definir. Como um cordão 
entrançado (em que o fio vermelho é o desejo); como um rio (com 
zonas de turbilhões que podem voltar ao contrário, mudar a 
corrente), o tempo humano resulta do entrelaçamento de diferentes 
dimensões, que entram em ressonância, construindo a duração do 
sujeito que lhe confere o seu sentido (DUPARC, 1997, p.1580).  

 

Para Elias (1998, p.15), “o tempo é um instrumento de orientação 

indispensável para realizarmos uma multiplicidade de tarefas variadas”.  

Elias (1998) complementa ainda que o tempo é também  

 

uma instituição cujo caráter varia conforme o estágio de 
desenvolvimento atingido pelas sociedades. O indivíduo, ao crescer, 
aprende a interpretar os sinais temporais usados em sua sociedade e 
a orientar sua conduta em função deles. A imagem mnêmica e a 
representação do tempo num dado indivíduo dependem, pois, do 
nível de desenvolvimento das instituições sociais que representam o 
tempo e difundem seu conhecimento, assim como das experiências 
que o indivíduo tem delas desde a mais tenra idade (ELIAS, 1998, 
p.15).  
 

Dessa forma, conforme Michel e Menezes (2010), o tempo está presente no 

desenvolvimento biológico, físico e intelectual do ser humano, no universo que o 

rodeia, em suma, tempo é a própria vida pulsando. 

Se para todos esses autores o conceito de tempo é algo que se concretiza 

“na própria vida pulsando”, talvez por ausência de uma definição cabal, pode-se 

intuir que “tempo escolar” traz novos matizes de significados que amplificam a ideia 

de tempo que, conjugado a espaço ou lugar, define as relações dentro da escola.  

No Brasil, o número de projetos de ETI tem crescido nas escolas públicas. 

Nesse cenário, a conceituação do tempo escolar representa um fator de importância. 

Para Sérgio (2008), 
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Dentre os lugares e os tempos construídos, a escola se destaca 
como um tempo e um lugar forte, pois inserida nesse contexto, não é 
atemporal nem alheia aos fatos sociais, pelo contrário, ela reproduz 
as relações de poder, contribuindo para o fortalecimento da 
hegemonia social instalada na nossa sociedade, que privilegia uns 
em detrimento de outros (SÉRGIO, 2008, p.7-8).  

 

Forquin (1993) define o tempo escolar como a divisão dos conteúdos e 

objetivos em séries, e estes redivididos em programações anuais, bimestrais, 

semestrais, e, ainda, o tempo organizado no planejamento das aulas, que marca os 

saberes escolares tanto quanto os manuais e materiais didáticos, as notas e o 

controle da aprendizagem.  

Sue e Caccia (2005, p.5) entendem o tempo escolar como “[…] um campo de 

confrontação entre agentes sociais e interesses divergentes: os professores, os 

eleitos, os pais, os alunos quando interrogados sobre seu parecer, os agentes 

econômicos, no setor do turismo particularmente, etc.”.  

Enguita (2006) caracteriza o tempo escolar como um elemento para análise a 

partir da perspectiva de algo que se inscreve tanto na cultura escolar quanto na 

cultura geral.  

Sérgio (2008, p.9) complementa que “o tempo da escola é um tempo social 

institucionalizado, que tem suas especificidades, portanto, difere de outros tempos”.   

Para Vieira e Jesus (2009), o conceito de tempo, se não trabalhado desde 

cedo pelas crianças e adolescentes, torna-se impasse para a aprendizagem em 

todas as áreas. Segundo os autores, os “conhecimentos cotidianos dos alunos sobre 

o tempo são importantes referências para a construção de ideias preliminares e que 

ajudam na construção do conceito na escola” (VIEIRA; JESUS, 2009, p.147).  

Assim, Michel e Menezes (2010, p.1192) assinalam que 

 

a escola seriada de certo modo limita o tempo, quando estabelece 
um período determinado para assimilação dos conteúdos. Esse 
sistema padrão acaba gerando uma aprendizagem artificial, pois não 
há tempo para entender o que se faz apenas para fazer “produzir”. 

 

Já na ETI, segundo Cavalieri (2007, p.1016), a ampliação do tempo diário de 

escola pode ser entendida e justificada de diferentes formas:  

 

(a) ampliação do tempo como forma de se alcançar melhores 
resultados da ação escolar sobre os indivíduos, devido à maior 
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exposição desses às práticas e rotinas escolares; (b) ampliação do 
tempo como adequação da escola às novas condições da vida 
urbana, das famílias e particularmente da mulher; (c) ampliação do 
tempo como parte integrante da mudança na própria concepção de 
educação escolar, isto é, no papel da escola na vida e na formação 
dos indivíduos. 

 

A ETI exige um grande envolvimento de docentes e funcionários. No entanto, 

o que ocorre é que os professores recebem uma proposta curricular pronta e muitos 

se veem envolvidos em sua implantação, tentando colocar em prática uma teoria.  

Para Mota (2006, p.1), um projeto como a ETI, que “pretende redimensionar e 

enriquecer a estrutura organizacional da escola com novos espaços e oferecer maior 

tempo de permanência aos alunos, pressupõe matrizes curriculares ampliadas e 

disposição da equipe escolar”.  

De acordo com Cavet (2011), na França, os ritmos escolares têm ainda uma 

importância na organização da vida local das cidades. Sabe-se, por exemplo, que 

nas zonas rurais o tempo de trajeto das crianças que utilizam o ônibus escolar pode 

estender sensivelmente o dia escolar, de acordo com a distância entre o lugar da 

habitação e o seu estabelecimento escolar e de acordo com o itinerário seguido pelo 

ônibus para coletar todas as crianças. Os horários dos ônibus são alinhados 

conforme o horário dos diferentes colégios ou escolas de uma cidade, a fim de não 

lesar nenhuma criança. Mas isto pode ainda acrescentar para os outros estudantes 

tempos de espera de manhã, entre o chegar do ônibus e o início das aulas, e 

inversamente à noite. Certos estudantes se levantam às 6h para retornar à noite 

entre 19h e 20h.  

Ainda na França, ao contrário do tempo de trabalho, o tempo livre é tomado 

como um tempo pessoal, individual, aproveitado para o enriquecimento da vida 

familiar. Entre trabalho e vida privada, um “tempo intermediário” se oferece 

igualmente a numerosas atividades culturais e/ou lazeres, assim como ao 

engajamento em ações de utilidade social, em especial através da vida associativa 

(SUE; CACCIA, 2005, p. 14-15). 

Como visto, na escola, a organização do tempo é primordial. Para isso, o 

calendário escolar é um elemento constitutivo do tempo escolar e da organização do 

currículo escolar, por meio do qual os professores organizam o tempo que será 

destinado a cada matéria, preveem as avaliações, os dias letivos, as férias, as 

atividades extracurriculares e as atividades pedagógicas.   
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 Cavet (2011) afirma que, na França, três eixos de evolução possível são 

teorizados como meios que permitem aos agentes escolares se reapropriarem deste 

recurso essencial que constitui o tempo para assegurar a sua missão educativa: (1) 

Atribuir mais tempo ao ensino dos alunos, em vista de elevar o nível geral de 

desempenho escolar, mas também mais tempo para os que têm necessidade, isto é, 

os alunos desfavorecidos ou em dificuldade, a fim de trazer-lhes uma recuperação e 

de agir em prol da equidade escolar; (2) Fazer um melhor uso do tempo escolar. 

Esta corrente de pensamento defende a ideia de que, sem recorrer a um suplemento 

de recursos, a escola pode conseguir, para si própria e para os alunos, progressos 

significativos, procurando fazer um melhor uso do tempo escolar do qual ela dispõe. 

É, por conseguinte, em redor do projeto de melhorar a qualidade do tempo 

pedagógico que a escola deve colocar os agentes escolares ao trabalho. Novos 

princípios de organização do emprego e do uso do tempo são propostos. Requerem 

uma participação ativa dos professores e mudanças importantes na colocação em 

prática do seu ofício, centradas no trabalho em equipes e; (3) Colocar o tempo 

escolar em sinergia com os outros tempos educativos. A terceira evolução prioriza o 

esforço sobre a colocação em coerência do tempo escolar com os outros tempos de 

vida das crianças e dos jovens. A aposta que é feita aqui é que, se queremos fazer 

progredir a escola, é paradoxalmente sobre o fora da escola que é necessário 

trabalhar (SUE, 2006).  

De volta à realidade brasileira, enquanto que o ensino regular tem como 

sujeito o professor/aluno, na Escola de Tempo Integral as relações educativas são 

permeadas por ausência de espaço, de capacitações e de profissionais bem 

formados. Fica a cargo da boa vontade de educadores (muitas vezes exaustos) a 

responsabilidade e compromisso com a alimentação e a segurança das crianças 

frequentadoras destes espaços. 

Tem-se com isto o que pode ser chamado de “fetiche do tempo ampliado”, ou 

seja, tem-se a sensação, e, para alguns, a certeza, de que se ampliando o tempo de 

permanência no local educativo, seja ele qual for, as aprendizagens teriam um 

ganho quase que mágico, ou seja, uma ampliação do tempo significaria também 

uma ampliação de conceitos, de aprendizados, de um acréscimo de conhecimento. 

 O termo “fetiche do tempo ampliado” parece apropriado ao se fazer a relação 

com a teoria sociológica de Marx, que determinou para o fetichismo da mercadoria o 

fenômeno social e psicológico no qual as mercadorias aparentam ter uma vontade 
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independente de seus produtores. Ao trazer o conceito para a área educacional, a 

intenção é buscar compreender como o aumento de permanência em ambientes 

educativos contribuiriam efetivamente para a aprendizagem escolar. 

 

O movimento reformador, do início do século XX, refletia a 
necessidade de se reencontrar a vocação da escola na sociedade 
urbana de massas, industrializada e democrática. De modo geral, 
para a corrente pedagógica escolanovista, a reformulação da escola 
esteve associada à valorização da atividade ou experiência em sua 
prática cotidiana. [...] Uma série de experiências educacionais 
escolanovistas desenvolvidas em várias partes do mundo, durante 
todo o século XX, tinham (sic) algumas das características básicas 
que poderiam ser consideradas constituidoras de uma concepção de 
escola de educação integral (CAVALIERE, 2006, p. 251). 

 

Para Ponce (2004), o tempo corrido e tarefeiro é uma das razões de angústia 

para os professores. A vivência que eles têm, em geral, é a de um tempo que não 

abriga a reflexão, e, mais do que isso, a impede.  

 

O tempo sempre lhes é curto para os múltiplos afazeres que lhes são 
solicitados, seja pelo grande número de aulas que têm de dar para 
sobreviver, seja pela pressão da burocracia que os obriga a gastar 
mais tempo com ela do que com a sua tarefa fundamental. Não 
dispõem de tempo suficiente para a construção de sua própria 
competência e do conhecimento com seus alunos (PONCE, 2004, 
p.99). 

 

O tempo de trabalho previsto contratualmente reforça, assim, a concepção do 

professor apenas como um executor, aquele que não precisa dispor de tempo para 

construir projetos e se construir (PONCE, 2004). Nesse sentido, a autora propõe 

algumas medidas que poderiam diminuir a angústia e frustrações dos professores, 

como, por exemplo:  

 

Um tempo proposto contratualmente que poderá vir a se tornar um 
tempo de construção, tem que ser bem remunerado, de modo a 
ajudar a criar nos professores uma maior disponibilidade pessoal e, 
com isto, possibilitar que este tempo venha a se tornar realmente no 
de construção (PONCE, 2004, p.109). 

 

Enguita (2006) concorda que o tempo escolar fixo e imutável é uma das 

principais fontes de problemas e de conflitos nas instituições escolares. Segundo o 

autor, o tempo está no centro das reivindicações explícitas e implícitas dos 
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professores, cuja organização se manifesta, cada vez mais, como um obstáculo para 

as práticas profissionais inovadoras.  

Nuñez e Ramalho (2012) acentuam que a estrutura rígida do tempo escolar 

implica negativamente na autonomia docente, no currículo, nas relações 

interpessoais e na qualidade da educação. O estabelecimento da temporalidade na 

escola, embora considere os interesses das administrações dos professores, dos 

funcionários e das famílias, deve levar em conta os estudantes, principais 

protagonistas e beneficiários da instituição.  

Após uma visão histórica da Educação de Tempo Integral e conceituação do 

termo “Tempo Escolar”, o capítulo seguinte tratará deste tema especificamente no 

Estado de São Paulo, onde localiza-se a cidade de Barretos, alvo deste estudo.  
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3 – EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: UM PANORAMA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

Como discutido no capítulo anterior, a Educação em Tempo Integral (ETI) 

suscita grande parte das discussões sobre a educação no Brasil. Neste capítulo, 

discorrer-se-á sobre a implementação da ETI no Estado de São Paulo, bem como 

em cidades do interior.  

No Estado de São Paulo, durante a gestão do Governador Geraldo Alckmin, 

(2003-2006), do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), e do Secretário de 

Estado da Educação de São Paulo, na época, Gabriel Benedito Isaac Chalita, 

institui-se o projeto Escola de Tempo Integral, por meio da Resolução SE nº 89/05, 

em algumas escolas da rede pública estadual de ensino fundamental.  

A Resolução SE nº 89, de 09 de dezembro de 2005 (Anexo A), dispõe que a 

Escola de Tempo Integral funcionará em dois turnos - manhã e tarde, com uma 

jornada de 9 horas diárias e carga horária semanal de 45 aulas. E, estabelece 

critérios e objetivos para sua adesão.  

A referida resolução dispõe em seu Artigo 1º que:  

 

Fica instituído o Projeto Escola de Tempo Integral com o objetivo de 
prolongar a permanência dos alunos de ensino fundamental na 
escola pública estadual, de modo a ampliar as possibilidades de 
aprendizagem, com o enriquecimento do currículo básico, a 
exploração de temas transversais e a vivência de situações que 
favoreçam o aprimoramento pessoal, social e cultural. 

 

Quanto aos objetivos, dispõe em seu Artigo 2º que:  

 

O Projeto Escola de Tempo Integral tem como objetivos: 
I - promover a permanência do educando na escola, assistindo-o 
integralmente em suas necessidades básicas e educacionais, 
reforçando o aproveitamento escolar, a auto estima e o sentimento 
de pertencimento; 
II - intensificar as oportunidades de socialização na escola; 
III - proporcionar aos alunos alternativas de ação no campo social, 
cultural, esportivo e tecnológico; 
IV - incentivar a participação da comunidade por meio do 
engajamento no processo educacional implementando a construção 
da cidadania; 
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V - adequar as atividades educacionais à realidade de cada região, 
desenvolvendo o espírito empreendedor. 
 

Ainda, de acordo com a Resolução SE nº 89, de 09 de dezembro de 2005, 

são critérios para adesão ao Projeto: (1) espaço físico compatível com o número de 

alunos e salas de aula para funcionamento em período integral e (2) intenção 

expressa da comunidade escolar em aderir ao Projeto, ouvido o Conselho de 

Escola. 

A Resolução institui ainda que a organização curricular da Escola de Tempo 

Integral, de acordo com o Artigo 5º, inclui o currículo básico do ensino fundamental e 

ações curriculares direcionadas para: orientação de estudo; atividades artísticas e 

culturais; atividades desportivas; atividades de integração social e atividades de 

enriquecimento curricular.  

A Resolução SE nº 7, de 18 de janeiro de 2006 (Anexo B), dispõe sobre a 

organização e o funcionamento da Escola de Tempo Integral. O Secretário de 

Estado da Educação de São Paulo dispõe, à vista dos objetivos definidos para a 

implementação da Escola de Tempo Integral, que assegura a alunos dos ciclos I e II 

do ensino fundamental a ampliação da vivência de atividades escolares e de 

participação sociocultural e tecnológica e a necessidade de se firmar diretrizes que 

permitam aos educadores implementarem o processo educacional proposto para a 

Escola de Tempo Integral.  

De acordo com o Artigo 2º, Parágrafo 1º, a organização curricular dos ciclos I 

e II em período integral compreenderá o currículo básico do ensino fundamental e 

um conjunto de oficinas de enriquecimento curricular, entendida como ação 

docente/discente concebida pela equipe escolar em sua proposta pedagógica como 

uma atividade de natureza prática, inovadora, integrada e relacionada a 

conhecimentos previamente selecionados, a ser realizada por todos os alunos, em 

espaço adequado, na própria unidade escolar ou fora dela, desenvolvida por meio 

de metodologias, estratégias e recursos didático-tecnológicos coerentes com as 

atividades propostas para a oficina.  

No Artigo 3º, o Parágrafo 1º, que dispõe quanto à organização da Escola de 

Tempo Integral, observa-se que, no ciclo I, o turno da manhã se destina ao 

desenvolvimento das disciplinas do currículo básico, com duração de 05 (cinco) 

aulas diárias, ficando o turno da tarde com uma carga horária de 04 (quatro) aulas 

diárias, destinadas às oficinas curriculares. O Parágrafo 2º refere-se ao ciclo II e 
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dispõe que o turno da manhã compreenderá 06 (seis) aulas diárias, destinadas ao 

desenvolvimento das disciplinas do currículo básico e das seguintes oficinas: Hora 

da Leitura e Orientação para Estudos e Pesquisa, e o turno da tarde, com 03 (três) 

aulas diárias, destinar-se-á, exclusivamente, ao desenvolvimento das demais 

oficinas curriculares. Com isso, compreende-se o regime de estudos para cada 

classe dos ciclos I e II, em período integral (manhã e tarde), com carga horária 

semanal de 45 aulas, totalizando 09 aulas diárias e jornada diária discente de 09 

horas, com intervalos de 1 hora para almoço e 20 minutos, em cada turno, para 

recreio.  

Após uma reavaliação da proposta de Escola de Tempo Integral, durante o 

ano de 2006, e a necessidade de redirecionamento do rumo para a superação dos 

entraves existentes, a Resolução SE nº 77, de 29 de novembro de 2006 (Anexo C) 

revoga a Resolução SE nº 7 e dispõe sobre o funcionamento, a reorganização 

curricular e o processo de atribuição de classes e aulas das Escolas de Tempo 

Integral, tendo em vista a diversidade dos fatores que, diuturnamente, podem 

comprometer o desenvolvimento e a qualidade das atividades programadas pelas 

equipes escolares, com especial referência às oficinas curriculares; a necessidade 

de se otimizar, pedagógica e didaticamente, o funcionamento e a organização da 

matriz curricular dessas oficinas e a importância dos ajustes na consolidação da 

oferta de um ensino público de qualidade, a promover aprendizagens e experiências 

bem sucedidas.   

Com relação ao horário de funcionamento da escola para o ciclo II do ensino 

fundamental, o Artigo 5º dispõe que a equipe gestora deverá selecionar, a seu 

critério, uma das alternativas em cada um dos seguintes casos: a) manutenção do 

esquema vigente, qual seja, o turno da manhã com 6 (seis) aulas e o turno da tarde 

com 3 (três) aulas ou b) o turno da manhã com 5 (cinco) aulas e o turno da tarde 

com 4 (quatro) aulas.  

Com relação à distribuição das disciplinas e das oficinas curriculares, por 

turno, a equipe gestora poderá decidir pela manutenção da matriz curricular vigente 

ou pelo cumprimento integral do currículo básico permeado por oficina(s) 

curricular(es), selecionada(s) pela escola na conformidade da sua proposta 

pedagógica, possibilitando que cada turno seja constituído por disciplinas 

entremeadas por oficinas curriculares.  
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Quanto ao desenvolvimento das atividades artísticas e das atividades 

esportivas e motoras, a equipe gestora poderá optar pela manutenção do 

desenvolvimento por série/classe ou pelo desenvolvimento por turmas de alunos de 

séries/classes diversas, formadas com base no levantamento de suas opções pelas 

distintas linguagens/modalidades, previamente compiladas em grupos que definirão 

as possíveis turmas, com número mínimo de 35 (trinta e cinco) alunos cada e em 

quantidade igual à das séries/classes envolvidas em sua formação, respeitando-se, 

por turma, o número de aulas previsto para as atividades.  

Esta Resolução alterou ainda a forma de contratação dos professores, que 

necessitavam ter, além de qualificação comprovada por documentos, perfil para 

atuar nas oficinas curriculares com ações de capacitação vivenciadas e o histórico 

das experiências bem sucedidas. 

No entanto, surgem questões relacionadas às políticas de financiamento da 

educação básica pública, as quais são de vital importância para que os governos 

consigam dar sustentação às suas responsabilidades educacionais.  

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN 9394/96), do Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº. 10.172 (BRASIL, 

2001), do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) Decreto nº. 6.094 

(BRASIL, 2007) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), Lei nº. 11.494 (BRASIL, 

2007), houve um incentivo do governo federal para que os demais sistemas de 

ensino ampliassem o tempo de permanência discente (CASTRO; LOPES, 2011).  

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (FUNDEB) foi criado pela Emenda Constitucional nº. 

53/06, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental (FUNDEF).  

O FUNDEF destinava recursos somente para o ensino fundamental, 

priorizando quatro faixas de valores por aluno/ano. Já o FUNDEB, que terá duração 

de 14 anos (2006 – 2019), tem por objetivo proporcionar a elevação e uma nova 

distribuição dos investimentos em educação atendendo os alunos da educação 

infantil, do ensino fundamental e médio e da educação de jovens e adultos.  

O FUNDEB visa direcionar um percentual maior para aquelas escolas que 

aderirem à ampliação de seu tempo escolar e tem-se também um determinado 

valor repassado em relação à merenda escolar. A partir de 2010, o valor repassado 
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a Estados e municípios foi reajustado para R$ 0,30 por dia para cada aluno 

matriculado em termos de pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e 

educação de jovens e adultos. As creches e as escolas indígenas e quilombolas 

passam a receber R$ 0,60. Por fim, as escolas que oferecem o ensino integral, por 

meio do programa Mais Educação, terão R$ 0,90 por dia. 

Cabe, nesse momento, uma breve descrição do cenário no qual esta 

pesquisa se assenta na busca de ampliar a compreensão do seu sentido. Ao se 

associar recursos financeiros à educação com jornada ampliada, torna-se possível 

e desejável sua implementação por parte do governo municipal. O Fundo considera 

“educação básica em tempo integral a jornada escolar com duração igual ou 

superior a sete horas diárias, compreendendo o tempo total que um mesmo aluno 

permanece na escola ou em atividades escolares” (DECRETO nº. 6.253/2007, Art. 

4º).  

Para Dib (2010), a implementação da ETI no Estado de São Paulo 

representou um marco histórico na educação pública, ao representar a primeira 

experiência de ampliação do tempo escolar para os alunos do ensino fundamental 

ciclo I (1º ao 5º ano) e ciclo II (6º ao 9º ano).  

Diversos autores analisaram e discutiram (VELOSO et al, 2009; EUGÊNIO; 

XAVIER, 2010; GONÇALVES, 2006; OLIVEIRA, 2006) os pontos positivos e 

negativos da implementação da Escola de Tempo Integral. A seguir, serão 

mostradas pesquisas realizadas em diversos Estados brasileiros e nas cidades do 

interior do Estado de São Paulo.  

Com o objetivo de investigar o papel da Escola de Tempo Integral no 

processo de ensino-aprendizagem e na redução da violência social, Veloso et al 

(2009) realizaram um estudo da rotina e prática do atendimento em tempo integral 

realizado numa escola pública estadual de tempo integral situada no perímetro 

urbano da cidade de Montes Claros/MG. Foram realizadas observações e aplicação 

de questionários a um diretor, duas professoras, que atuam nas turmas de tempo 

integral do ensino fundamental séries iniciais, (1º ao 5º) ano, 36 alunos, divididos 

entre duas turmas, uma com alunos de 1º e 2º ano, e a outra com alunos do 3º e 4º 

ano do ensino fundamental, e ainda 36 pais dos respectivos alunos. Os resultados 

obtidos demonstraram que os participantes foram unânimes em afirmar que há 

mudança no perfil do aluno de tempo integral em relação àquele que não permanece 

em tempo integral na escola, observados no desenvolvimento social, na 
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aprendizagem, bem como na redução da violência social. Os resultados apontaram 

também o interesse das famílias (geralmente de baixa renda) que precisam trabalhar 

o dia todo, e veem na escola a oportunidade de deixar os filhos em local adequado. 

Eugênio e Xavier (2010) realizaram uma pesquisa com o objetivo de analisar 

a proposta de Escola de Tempo Integral implantada na rede municipal de Vitória da 

Conquista – BA, a partir das concepções dos profissionais da educação sobre os 

limites e possibilidades desta. Para tanto, realizaram entrevistas com oito sujeitos 

que atuam em diversas áreas dentro do contexto da primeira escola da Rede 

Municipal de Ensino em que foi implantada a proposta de tempo integral, além da 

análise de documentos oficiais, como LDB 9394/96, o Plano Nacional de Educação, 

o Parecer nº 001/2008 e a Resolução nº 001/2008, aprovados pelo Conselho 

Municipal de Educação e que regulamentam a implantação de Escolas de Tempo 

Integral na rede municipal de ensino, e também o Decreto Federal nº 7.083, de 27 

de janeiro de 2010, que dispõe sobre o Programa Mais Educação. A partir da análise 

das falas dos profissionais de educação, percebeu-se que há uma grande 

aproximação entre as concepções que eles têm a respeito da Escola de Tempo 

Integral e prevalece a opinião de que a aprendizagem melhora significativamente 

com a ampliação do tempo escolar. No entanto, de acordo com os autores, é 

necessário fazer algumas ressalvas, entre elas a de que a implantação de Escolas 

de Tempo Integral requer investimentos, tanto no que diz respeito à infra-estrutura 

das escolas, quanto à formação continuada dos docentes para o trabalho específico 

com uma outra compreensão do espaço-tempo escolar. 

Gonçalves (2006) diferencia dois grandes programas na rede pública de 

educação, no município e no Estado de São Paulo, que têm como objetivo a 

ampliação de oportunidades de aprendizagem: o “Programa São Paulo é uma 

Escola”, implantado pela Secretaria Municipal, e o programa “Escola de Tempo 

Integral”, formulado pela Secretaria Estadual. Segundo o autor, ambos projetos 

remetem à ideia de educação integral, apresentando, em suas diretrizes, formas 

distintas de operacionalização. No entanto, no tocante aos modos de 

operacionalização, em linhas gerais, o programa municipal aponta para a 

complementação das oportunidades de aprendizagem, por meio da oferta de 

atividades educativas diversas, articuladas à otimização do espaço escolar e dos 

demais espaços públicos municipais, caracterizando um turno complementar. Já a 

proposta estadual apresenta a ampliação da jornada, com uma nova grade 
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curricular, a ser desenvolvida a partir das próprias unidades escolares, implicando 

um aumento do número de docentes para o desenvolvimento de oficinas 

curriculares. 

Oliveira (2006), com o propósito de apresentar conceitos relacionados à 

educação integral, características próprias do funcionamento dos CIEPs de 

Americana – SP e questões relacionadas à gestão dessas Escolas de Tempo 

Integral, pela Secretaria Municipal de Educação, desenvolveu um trabalho no qual 

mostrou que, na cidade de Americana (SP), as escolas públicas que funcionam em 

período integral (CIEPs) são mantidas há quinze anos muito mais por idealismo 

político do que por interesse político-partidário de promoção pública dos 

governantes. Segundo a autora, manter as Escolas de Período Integral é privilégio 

para poucos municípios. Políticas públicas, como a criação de um Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (Lei 9424/96) – FUNDEF, em 1996, são importantes para a educação, 

entretanto não garantiram a expansão do atendimento escolar em horário integral, 

pois, como fator inibidor do investimento que esse atendimento demanda, 

determinou que a distribuição de recursos do fundo fosse calculada pelo número de 

alunos matriculados, estimulando, portanto, a expansão quantitativa do sistema 

escolar de ensino fundamental e não qualitativa. A política do FUNDEF acabou 

tornando desinteressante, do ponto de vista financeiro, o investimento em escolas 

nas quais o espaço de salas seria ocupado durante toda a jornada escolar diária 

com o mesmo número de alunos, embora o fundo não tenha sido criado com esse 

objetivo. A diminuição do número de turnos das escolas ocasiona a demanda na 

construção de novas escolas, o que sairia muito mais caro. 

Ainda nas escolas de Americana são realizadas aulas de Reforço I e II que 

ocorrem no período de permanência do aluno na escola. O Reforço I é voltado para 

aqueles alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem que possam ser 

sanadas por aulas diversificadas e planejadas, conforme orientação do seu 

professor de núcleo comum, por outro docente de N.C. (núcleo comum). Já o 

Reforço II é destinado aos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem 

que não possam ser superadas somente pelas aulas de Reforço I. Nessas escolas, 

os alunos são acompanhados por meio de uma Ficha de Acompanhamento do 

Desenvolvimento do Aluno (F.A.D.A.), instrumento oficial de registro da 

aprendizagem e da assiduidade do aluno, preenchida pelo professor do N.C. ao final 
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de cada bimestre. Assim, ao final de cada bimestre, é realizado um Conselho entre 

os professores do CIEP para avaliar e definir rumos no trabalho pedagógico coletivo, 

analisando e refletindo sobre o desenvolvimento individual dos alunos. Após a 

realização deste Conselho, são agendadas reuniões dos professores com os pais e/ 

ou responsáveis pelos alunos para ciência destes, de como seus filhos estão se 

desenvolvendo. No caso de ausência dos pais e/ ou responsáveis pelo aluno nestas 

reuniões bimestrais, o professor realiza agendamentos individuais durante suas 

aulas de Estudo Docente Individual, previstas semanalmente na carga horária de 

cada professor das Escolas de Período Integral (OLIVEIRA, 2006). 

Baroni, Selicani e Bernardes (2008) realizaram um trabalho em uma das 

escolas da rede estadual de ensino público, localizada em um dos bairros da 

periferia de São José dos Campos, cuja população atendida pertence à classe 

média baixa, com o objetivo de tecer uma análise reflexiva voltada à implantação do 

Projeto Escola de Tempo Integral. Foram realizadas pesquisas bibliográficas e um 

trabalho de campo, para a devida análise reflexiva da implantação do Projeto Escola 

de Tempo Integral, no que se refere à reorganização das escolas e ao 

redirecionamento das atividades docentes propostas aos discentes, bem como às 

mudanças estruturais que se fizeram necessárias para a criação de novos espaços 

para a ampliação da jornada diária escolar dos alunos e professores. De acordo com 

os autores, os resultados obtidos evidenciaram as seguintes características: os 

professores não foram previamente preparados para a implantação do Projeto 

Escola de Tempo Integral; as oficinas propostas aos alunos não condizem com o 

Projeto; há ociosidade discente, por falta de atividades voltadas à construção de 

conhecimentos; há falta de materiais e de instrumentos para a realização das 

oficinas; há improvisação nas práticas docentes; inexiste envolvimento da 

comunidade em que a escola está inserida; não há, de fato, um projeto, que, além 

de “tirar das ruas”, possibilite a construção de conhecimentos, de forma lúdica, 

prazerosa e proficiente. 

Araújo et al (2008) desenvolveram um trabalho com o objetivo de investigar a 

concepção da proposta pedagógica para Escola de Tempo Integral (ETI), em uma 

unidade escolar da rede pública estadual paulista, localizada no município de São 

José dos Campos – SP. A pesquisa de campo foi desenvolvida pela aplicação de 

roteiro para entrevista direcionada a 20 alunos, 10 professores e pelos registros em 

caderno de campo por duas pesquisadoras em Escola de Tempo Integral, ao longo 
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de um semestre de 2006. A análise dos resultados centrou-se no entrecruzamento 

do conteúdo da proposta para ETI, o conteúdo dos relatos e a realidade da unidade 

escolar. De acordo com os autores, constatou-se que há dificuldade na efetiva 

implantação da Escola de Tempo Integral, uma vez que a adequação aconteceu em 

escola idealizada para funcionar em meio período, como foi a opção da implantação 

da escola básica no Brasil. Outra dificuldade constatada foi em relação ao projeto 

arquitetônico, projetado para garantir o ensino, ou seja, muitas salas de aulas com 

carteiras, mesa para professor e lousa, corredores que dão acesso ao pátio e aos 

banheiros. Na concepção arquitetônica da escola de meio período que garante 

ensino, não foram projetados espaços diversificados para socialização, necessários 

à permanência de alunos em horários estendidos como no caso da concepção 

pedagógica para a ETI. Outro aspecto relatado pelos participantes é a dificuldade na 

infraestrutura em recursos materiais e humanos que poderiam garantir a 

permanência do aluno na ETI. 

Mota (2008) realizou um estudo no sentido de tentar responder a alguns 

questionamentos em relação à implementação da Escola de Tempo Integral na 

Rede Pública Estadual de São Paulo: quais as condições dadas aos professores 

para que a Escola de Tempo Integral aconteça? Qual a influência do espaço na 

prática pedagógica do educador? Como a educação integral poderá levar o 

professor a reviver o seu fazer pedagógico e a reformular sua prática? Qual 

formação inicial dará conta deste “novo” profissional? Quais as implicações desta 

Escola na prática docente? Na busca de respostas, a autora realizou: 1) a 

observação do cotidiano escolar, com o foco no desempenho das atividades 

docentes e nas condições para desenvolver as oficinas em determinados aspectos 

do processo de ensino e aprendizagem; 2) entrevistas semi-estruturadas realizadas 

com professores envolvidos com a implantação deste projeto; 3) questionários 

aplicados a 23 professores revelando o que pensam a respeito da organização do 

tempo e do espaço na Escola de Tempo Integral; e 4) a análise documental, como 

fonte de informação para contextualizar o antes e o depois da escola em estudo. Os 

dados obtidos a partir das afirmações dos professores sobre a vida escolar é que a 

escola apresenta problemas organizacionais em vários aspectos, entre eles: 

inadequado espaço físico; correta distribuição de tarefas; organização do trabalho do 

professor e dos alunos dentro e fora da sala de aula, já que as oficinas procuram 

espaços de aprendizagem não formais; realização de atividades que vinculem 
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escola e comunidade; condições de higiene e limpeza; recursos materiais, enfim, 

condições positivas de trabalho. Segundo a autora, para que Escola de Tempo 

Integral cumpra seu papel, é necessário o envolvimento de todos: professores, 

alunos, funcionários e comunidade. Apenas ampliar o tempo do aluno não é 

suficiente para assegurar uma educação de qualidade, a começar pelo tamanho e 

deficiência ainda presentes na rede estadual de ensino. É importante dar tempo aos 

docentes, a fim de que possam digerir novas propostas de ensino e aprendizagem, a 

fim de torná-los parceiros na construção de uma educação que valorize os saberes, 

dá significado a novas atitudes sobre o sentir, o pensar e o fazer, valorizando a 

inclusão e a equidade social. 

Em sua dissertação, Castro (2009) conheceu e analisou a experiência de uma 

Escola de Tempo Integral, da Diretoria de Ensino Região de Pirassununga – SP, de 

junho de 2007 a junho de 2008, por meio de entrevistas e questionários com pais, 

alunos, professores e gestores da escola. Além disso, a autora avaliou as médias 

obtidas pelos alunos da 6ª a 8ª séries da escola, no Sistema de Avaliação de 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), com o objetivo de elucidar 

questões relativas à suposta melhor qualidade educacional atribuída às Escolas de 

Tempo Integral, em detrimento das escolas de período parcial. Os resultados 

apontaram que a proposta de melhoria da qualidade escolar precisa, 

obrigatoriamente, vir acompanhada de recursos de qualidade e em quantidade 

suficientes para que o discurso não caia no vazio com a ausência de infra-estrutura 

da escola. No entanto, de acordo com a autora, não foi possível afirmar que não 

houve melhoria do processo de ensino e aprendizagem com as Escolas de Tempo 

Integral, contudo, a ampliação da jornada dos alunos, não pode ser considerada 

apenas uma questão de ampliação de tempo, mas sim de uma organização escolar 

que contemple atividades obrigatórias e as atividades de livre escolha do aluno. 

Estudo realizado por Petrenas, Araújo e Ripa (2009) buscou analisar as 

concepções de alunos, pais e professores sobre a Escola de Tempo Integral, cuja 

política foi implantada em uma escola do interior paulista desde 1996. A pesquisa foi 

realizada em 2006, quando o Projeto atendia duzentos alunos entre sete e quatorze 

anos. Questionários foram elaborados pelos professores e foram estruturados a 

partir de questões abertas e fechadas, contemplando tópicos diferenciados para 

investigar como os pais, alunos e professores percebiam as propostas do Projeto e 

se esse era valorizado pela comunidade escolar. Os resultados mostraram que 
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todos os professores consideram que as disciplinas extra-curriculares desenvolvidas 

no projeto são importantes e contribuem para a formação do caráter do educando. 

Além disso, todos os professores afirmaram sentirem-se importantes por fazerem 

parte do Projeto. Quando perguntados sobre os problemas enfrentados para a 

realização do Projeto, 55,56% citaram a falta de espaço físico como o maior 

problema, 22,22% citaram os alunos como o maior problema e os outros 22,22%, a 

merenda escolar. Os professores afirmaram ainda que as aulas de reforço e oficina 

de leitura e escrita auxiliam na melhora do desempenho escolar e 77,78% deles 

disseram perceber as influências positivas no aluno. Quanto a sugestões para 

melhorias no Projeto, 55,56% sugeriram rever a alimentação e 44,44% sugeririam 

aumentar o espaço físico. 

Jesus (2009) realizou uma discussão sobre Projeto de Escola de Tempo 

Integral em uma escola localizada no município de Santo André – SP. Segundo a 

autora, o objetivo da pesquisa foi investigar em que condições os professores 

atendem os alunos matriculados na rede municipal de ensino e frequentadores da 

Escola de Tempo Integral, bem como a opinião deles sobre o projeto. Para alcançar 

tal objetivo, a autora coletou dados por meio de questionário fechado com dez 

perguntas, com os professores envolvidos no Projeto. Os dados obtidos mostraram 

que os educadores acreditam que o projeto é bom, no entanto relatam a falta de 

recursos pedagógicos para a realização das oficinas, a ausência de um espaço 

destinado ao descanso dos alunos no período entre o almoço e o início das oficinas 

curriculares e a falta de adequações físicas no prédio para o recebimento do Projeto. 

Estudo realizado pelo Ministério de Educação e Cultura - MEC (BRASIL, 

2009), apresenta dados nacionais, do ano de 2008, quanto ao tempo de existência 

da jornada escolar ampliada nos Estados da região Sudeste. A Tabela 1 mostra que, 

no ano de 2008, 39,3% das experiências foram implementadas na região. No 

Espírito Santo, metade das experiências (50,0%) tem até um ano de implantação e, 

em Minas Gerais, este percentual cai para 46,2%. Cabe registrar que na região há 

16,5% de experiências mais antigas, com cinco (61 meses) ou mais anos de 

existência, sendo que o Estado de São Paulo é o que apresenta o maior percentual 

dessas experiências (28,8%), seguido do Espírito Santo, com 16,6% (BRASIL, 

2009). 
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Tabela 4 – Tempo de existência das experiências de jornada escolar ampliada, segundo os 
Estados da região Sudeste – 2008. 

 
Meses  

ESTADOS  
Região 
(Total) 

Espírito 
Santo 

Minas Gerais Rio de 
Janeiro 

São Paulo 

N % N % N % N % N % 
Até 12 6 50,0 110 46,2 9 40,9 20 20,6 145 39,3 
De 12 a 24  1 8,3 46 19,3 4 18,2 23 23,7 74 20,1 
De 25 a 36 2 16,7 32 13,4 5 22,7 15 15,5 54 14,6 
De 37 a 48 1 8,3 15 6,3 - - 8 8,2 24 6,5 
De 49 a 60 - - 7 2,9 1 4,5 3 3,1 11 3,0 
De 61 a 120 1 8,3 17 7,1 2 9,1 17 17,5 37 10,0 
Mais de 120 1 8,3 11 4,6 1 4,5 11 11,3 24 6,5 
Total 12 100,0 238 100,0 22 100,0 97 100,0 369 100,0 

Fonte: MEC (BRASIL, 2009) 

 

Outros dados do MEC (BRASIL, 2009) mostram que, na maioria das 

experiências da região Sudeste, os responsáveis pela execução das atividades da 

jornada escolar ampliada junto aos alunos são os professores concursados (68,8%) 

e contratados (65,6%), conforme descrito na Tabela 2.  

 

Tabela 5 – Responsáveis pela execução das atividades das experiências de jornada escolar 
ampliada junto aos alunos, segundo os Estados da região Sudeste – 2008. 

 
Atividades 

ESTADOS  
Região 
(Total) 

Espírito 
Santo 

Minas 
Gerais 

Rio de 
Janeiro 

São Paulo 

N % N % N % N % N % 

Professor concursado 8 66,7 160 67,2 22 100,0 64 66,0 254 68,8 

Professor contratado 11 91,7 148 62,2 16 72,7 67 69,1 242 65,6 

Estagiário bolsista 3 25,0 25 10,5 4 18,2 22 22,7 54 14,6 

Voluntário 2 16,7 25 10,5 2 9,1 11 11,3 40 10,8 

Estagiário  1 8,3 16 6,7 1 4,5 16 16,5 34 9,2 

Agente cultural - - 21 8,8 - - 7 7,2 28 7,6 

Funcionário de ONG 1 8,3 10 4,2 - - 4 4,1 15 4,1 

Jovem Aprendiz - - 1 0,4 1 4,5 2 2,1 4 1,1 

Outros responsáveis  4 33,3 41 17,2 4 18,2 18 18,6 67 18,2 

Fonte: MEC (BRASIL, 2009) 

 

Quanto às atividades desenvolvidas durante a jornada escolar ampliada nos 

Estados da região Sudeste, a Tabela 4 mostra que atividades que sobressaem, 

independente do Estado, são: esportes, aula de reforço, música e dança. Essas 

atividades podem ser divididas em três blocos, em termos de frequência: um 

primeiro, com atividades de cunho artístico-cultural, como dança, teatro, música, 

artes visuais, artes plásticas e línguas estrangeiras; um segundo, composto pelas 
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atividades de apoio escolar: aula de reforço e tarefa de casas; e um terceiro, 

relacionado aos esportes e capoeira (BRASIL, 2009). 

 

Tabela 6 – Atividades desenvolvidas nas experiências de jornada escolar ampliada, 
segundo os Estados da região Sudeste – 2008.  

 
Atividades 

ESTADOS  
Região 
(Total) 

Espírito 
Santo 

Minas 
Gerais 

Rio de 
Janeiro 

São Paulo 

N % N % N % N % N % 

Esportes 10 83,3 139 58,4 16 72,7 76 78,4 241 65,3 

Aula de reforço  6 50,0 152 63,9 16 72,7 57 58,8 231 62,6 

Música  8 66,7 124 52,1 14 63,6 76 78,4 222 60,2 

Dança 8 66,7 105 44,1 15 68,5 72 74,2 200 54,2 

Informática 7 58,3 96 40,3 11 50,0 71 73,2 185 50,1 

Teatro 8 66,7 99 41,6 8 36,4 68 70,1 183 49,6 

Tarefas de casa 4 33,3 117 49,2 10 45,5 42 43,3 173 46,9 

Artesanato  7 58,3 99 41,6 5 22,7 58 59,8 169 45,8 

Oficinas temáticas 5 41,7 102 42,9 9 40,9 48 49,5 164 44,4 

Artes plásticas 6 50,0 82 34,5 8 36,4 64 66,0 160 43,4 

Artes visuais 7 58,3 67 28,2 4 18,2 49 50,5 127 34,4 

Capoeira 5 41,7 49 20,6 7 31,8 32 33,0 93 25,2 

Línguas estrangeiras 3 25,0 23 9,7 1 4,5 41 42,3 68 18,4 

Oficinas de formação para 
o trabalho 

 
3 

 
25,0 

 
25 

 
10,5 

 
1 

 
4,5 

 
11 

 
11,3 

 
40 

 
10,8 

Rádio/jornal 5 41,7 10 4,2 2 9,1 15 15,5 32 8,7 

Outras atividades - - 34 14,3 1 4,5 13 13,4 48 13,0 

Fonte: MEC (2009). O cálculo dos percentuais tomou por referência o total de experiências de 
jornada escolar ampliada detectadas em cada estado (ES: 12; MG: 238; RJ: 22; SP: 97). 

 

De acordo com o Censo Escolar (2010), mais de 1,3 milhão de alunos 

encontravam-se matriculados no ensino fundamental na Educação em Tempo 

Integral, sendo que, dos alunos matriculados na rede pública, 4,7% recebem 

educação em tempo integral, contra 1,6% da rede privada de ensino. 

Como visto, o objetivo do Projeto Escola de Tempo Integral, teoricamente, é 

implantar uma escola integral eficaz, para ocupar de forma positiva o tempo das 

crianças com aprendizagens significativas, por meio de um processo de ensino e 

aprendizagem em que figurem teoria e oficinas com conteúdos interdisciplinarmente 

abordados. No entanto, essa prática está longe da realidade. A ausência de infra-

estrutura para atender os alunos no período integral, o despreparo e o desinteresse 

dos professores, a precariedade das condições de trabalho, a desvalorização 

profissional e a degradação do status da profissão são algumas das dificuldades que 

surgem no dia a dia. 

Atualmente, o Ministério da Educação, com base em um amplo diagnóstico 

nacional, norteou a elaboração da proposta do novo Plano Nacional de Educação – 
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PNE, correspondente ao decênio 2011-2020. Dentre as 20 metas, uma delas, 

prevista no Projeto de Lei Ordinário (PLO) nº.8.035/2010, prevê: Meta 6 – Oferecer 

educação em tempo integral em 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas de 

educação básica.  

Para atingir tal meta, são propostas as seguintes estratégias:  

 

6.1) Estender progressivamente o alcance do programa nacional de 
ampliação da jornada escolar, mediante oferta de educação básica 
pública em tempo integral, por meio de atividades de 
acompanhamento pedagógico e interdisciplinares, de forma que o 
tempo de permanência de crianças, adolescentes e jovens na escola 
ou sob sua responsabilidade passe a ser igual ou superior a sete 
horas diárias durante todo o ano letivo, buscando atender a pelo 
menos metade dos alunos matriculados nas escolas contempladas 
pelo programa. 
 
6.2) Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa 
nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas por 
meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, 
bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros 
equipamentos, bem como de produção de material didático e de 
formação de recursos humanos para a educação em tempo integral. 
 
6.3) Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços 
educativos e equipamentos públicos como centros comunitários, 
bibliotecas, praças, parques, museus, teatros e cinema. 
 
6.4) Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada 
escolar de estudantes matriculados nas escolas da rede pública de 
educação básica por parte das entidades privadas de serviço social 
vinculadas ao sistema sindical de forma concomitante e em 
articulação com a rede pública de ensino. 
 
6.5) Orientar, na forma do art. 13, § 1º, I, da Lei nº. 12.101, de 27 de 
novembro de 2009, a aplicação em gratuidade em atividades de 
ampliação da jornada escolar de estudantes matriculados nas 
escolas da rede pública de educação básica de forma concomitante 
e em articulação com a rede pública de ensino. 
 
6.6) Atender as escolas do campo na oferta de educação em tempo 
integral considerando as peculiaridades locais. 

 

A discussão sobre o tema Educação em Tempo Integral está longe do seu 

fim. Novos estudos se fazem necessários para contribuir no aprofundamento desse 

debate, buscando novas concepções de ensino, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual do aluno.  
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Nesse sentido, o capítulo seguinte tratará especificamente da educação na 

cidade de Barretos e descreverá o Centro Social Urbano (CSU) no qual a pesquisa 

foi realizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
49 

4 – A PESQUISA: A EDUCAÇÃO E O CENTRO SOCIAL URBANO 

(CSU) NA CIDADE DE BARRETOS 

 

 

Como visto anteriormente, a implantação da ETI é um tema atual e de 

extrema importância no cenário educacional brasileiro. Em Barretos, cidade na qual 

se desenvolveu esta pesquisa, não foi diferente.  

O relato desta história começa na cidade de Barretos, em 1ºde abril de 2005, 

ao assumir o cargo de Supervisora de Ensino da rede municipal, no momento em 

que se encontrava à frente do executivo o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), cujo 

prefeito, Emanoel Mariano de Carvalho, médico, designou como Secretário da 

Educação um advogado, Dr. Reginaldo da Silva. Este, ao assumir, fez um discurso 

emocionado, inclusive trazendo à emoção a sua antiga condição de criança pobre e 

negra e dizendo que gostaria que “essas crianças, assim como ele , deveriam ter as 

mesmas oportunidades para cursarem inglês, espanhol, xadrez, etc., tal como um 

filho de „rico‟”. Segundo sua fala, a sua condição original assegurava-lhe um 

discurso de autoridade, e seu intuito era implantar uma Escola de Tempo Integral. A 

partir desse momento, deram início às primeiras reuniões e discussões a respeito 

dos temas envolvendo a questão curricular, o problema da extensão do tempo, 

material necessário, carga horária docente, alunos por sala ou por oficina, legalidade 

de contratação de profissionais que atuariam no Projeto, enfim, questionamentos 

que fundamentaram as ideias embrionárias da Escola de Tempo Integral no 

município.  

 No início, optou-se por um projeto experimental em duas escolas: a primeira, 

do 1º ao 5º ano, denominada Escola Municipal Marlene Carboni; a segunda, do 6º 

ao 9º ano, denominada de Escola Municipal São Francisco, e cujo projeto 

contemplava Oficinas ou Disciplinas de Dança, Gastronomia, Atividades Esportivas, 

Inglês, Espanhol, Laboratório de Ciências, Flauta, Trompete, Teatro, entre outras, ou 

seja, um rol de atividades que desse substância ao projeto experimental, e que, 

segundo a fala do Secretário, seriam oficinas obrigatórias, pois se tratava de “projeto 

educacional e não de projeto assistencialista”. O segundo passo foi o de levantar o 

número de alunos que fariam parte do projeto com o consequente comunicado aos 

pais. Este primeiro momento da “Escola de Tempo Integral” foi todo ele voltado para 
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discussões, implantações, construções e reformas de prédios, de forma a adaptá-los 

à nova realidade que se impunha. O ano de 2005 foi o de preparação, de gestação 

do Projeto ETI, especialmente quando a equipe de supervisores, diretores e o 

próprio Secretário dirigiram-se Fórum Nacional de Educação, em Americana, 

denominado “Construindo um Projeto de Escola Integral”. Este Fórum teve duração 

de dois dias (29 e 30 de junho) e sua importância para o projeto foi fundamental, 

pois, além de fomentar as ideias vinculadas à ETI, possibilitou a implantação do 

Centro de Formação de Professores (CEFORP), que objetivava preparar os 

docentes e coordenadores para a implantação e consolidação do projeto. 

 O ano de 2006 abre-se com a perspectiva de transformação da realidade 

educacional de Barretos, razão pela qual, além das reuniões intensas e longas 

discussões, decide-se pela construção do material didático para a rede municipal de 

ensino, com cursos ofertados no Centro Universitário de Barretos. Em relação à 

construção do material didático próprio, sem uma consolidação das ideias e do 

próprio projeto da ETI, a iniciativa mostrou-se um equívoco, graças ao material 

insuficiente produzido, e, quando produzido, feito com atraso, com graves erros 

conceituais, com desvios de jornada, enfim, não houve um estudo aprofundado de 

sua construção e aplicabilidade. Como não é escopo deste trabalho, este ponto é 

citado apenas como viés do projeto.  

As reuniões continuaram nas escolas escolhidas para a ETI, sobretudo com 

relação às obras e compra de equipamentos. Também as discussões sobre a 

“grade” da Escola de Tempo Integral foi objeto de estudo na escola São Francisco. 

 A partir do momento em que as novas instalações ficaram prontas, 

instituíram-se as regras para atribuição de aulas, o que aconteceu em setembro de 

2006. Nesta perspectiva, procurou-se atender à formação para professores que 

trabalhariam no projeto, contemplando a formação específica de cada área, 

atendendo à legislação e à própria história recente da ETI. 

 Em 21 de setembro, foi inaugurada a ETI da Escola São Francisco, que já no 

primeiro dia encontrou problemas de orçamento, logística de transporte, adaptação 

da cozinha, mão de obra (desqualificada ou ausente) para tantos alunos, refeitório 

insuficiente, móveis inadequados, utensílios insuficientes, ou seja, a escola pensada 

padecia de sua contraparte física adequada para funcionar. De qualquer modo, as 

reuniões se seguiram, no intuito de resolver esses problemas, e, ao mesmo tempo, 

de buscar novas adesões. A comissão instituída convidou novas escolas, entre elas 
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a E. M. Christiano Carvalho e a E. M. João Ferreira Lopes, cujos diretores 

declinaram do convite em razão dos problemas apontados logo no início do projeto, 

ou seja, problemas estruturais. A busca de soluções para os entraves encontrados 

no dia a dia das escolas e do projeto tornou-se o objetivo imediato, pois, sem essa 

infraestrutura, não era possível o desenvolvimento das atividades.  

 O que se percebia era que a preocupação com a inauguração de escolas e 

equipamentos sobrepujava a questão educacional. Afirmava-se o senso político em 

detrimento do social e do educacional, com amplas inaugurações, palanques 

enfeitados, enfim, a repetição de um filme a que estamos habituados a ver em nosso 

país. Mesmo assim, e com todos os problemas a serem enfrentados, além do 

educacional propriamente dito, todos os envolvidos caminharam para capacitarem-

se melhor. O curso com o Prof. José Manuel Moran, USP, contratado especialmente 

para capacitar os profissionais que iriam lidar com tecnologias nas Escolas de 

Tempo Integral teria a duração de 16h presenciais, 8h de videochat e 12h de 

atividades supervisionadas no ambiente Moodle. Inusitadamente, houve uma 

rejeição por parte dos profissionais em razão do pro-labore cobrado pelo professor 

contratado pela Prefeitura, e o curso só teve a aula inicial, encerrando o processo 

em seguida.  Ou seja, após um ano de discussões e de organização do pensamento 

para ETI, as reuniões começavam a ser pautadas por decisões unilaterais, diretrizes 

emanadas por alguns, de forma que a questão do tempo integral foi relegada a 

segundo plano. 

 O debate naquele momento tinha uma inflexão para questões conceituais, 

sobretudo no que diz respeito à Educação ou Escola de Tempo Integral. Obrigar o 

aluno a permanecer, mesmo sem vontade ou necessidade em tempo inteiro, na 

escola, era a diretriz correta? O processo seletivo dos professores seria por 

habilidade ou por formação? Caso se entendesse que seria por habilidade, como 

fazer com os professores da “casa”, que não tinham essas habilidades? Enfim, um 

rol de dúvidas pairava sobre os dirigentes e atuantes do processo.  

 Ficou definido que os professores deveriam trabalhar por habilidades e a 

partir daí, então, foi estabelecida uma prova prática aos professores, arguidos por 

banca especial, citando o exemplo de línguas, as provas de inglês e espanhol, e em 

cuja banca deveria contar com dois professores fluentes da língua e um supervisor 

de ensino para acompanhamento da didática. A prova era feita oralmente, e o 



 

 
52 

resultado era aprovado ou reprovado. Assim é que se constituiu um corpo docente 

para a ETI, naquelas áreas mais específicas do corpo curricular. 

 Ao fim do ano de 2007, deu-se o início do processo de discussão sobre as 

Diretrizes do Período Integral. 

 Olhando na perspectiva do tempo, é possível perceber que os avanços 

obtidos ao longo desse processo foram, de certo modo, importantes, porém, os 

impedimentos, os óbices, os silêncios e omissões são tantos que o projeto começa 

ter outra forma, já não mais voltado para os objetivos iniciais, mas sim por motivos 

políticos e eleitoreiros, como, por exemplo, o fato de o novo Secretário da Educação 

ter formação em Engenharia, o que em nada contribuiu para melhorar o projeto 

original. Ao contrário, açodadamente determinou que todas as escolas de Barretos 

seriam de período integral, sem atentar para as questões educacionais e, sobretudo, 

questões de infraestrutura para sua implantação generalizada. A busca de parcerias 

e espaços para a ampliação da rede teria um custo elevadíssimo e, naquele 

momento, provavelmente impagáveis. 

 O ano de 2009 corre com essa preocupação, mas de qualquer forma o grupo 

original tenta ainda manter o trabalho com reuniões constantes com os diretores de 

escola, a fim de afirmar o projeto de ETI. Até o ano de 2010, encontramos todos os 

espaços públicos municipais e até espaços alugados pela prefeitura transformados 

em locais de escolas com contra-turno.  É nesse momento e nesse caldo restante da 

ETI que se percebe que estamos num contexto de improvisação, de falta de 

conceituação sobre o que de fato significa a extensão do tempo escolar. Como 

exemplo do improviso, cita-se o Centro Social Urbano (CSU), uma das instituições 

investigada neste estudo, que passa a atender alunos matriculados em outra escola, 

Olga Rachid Moraes, e que oferece os anos iniciais do ensino fundamental. Esse 

CSU, até 2010, era um espaço comunitário que atendia, outrora, a comunidade local 

em festas e bailes da terceira idade. Embora pertencesse à Secretaria da Educação, 

o CSU não era um espaço educativo formal (e também não tinha essa 

preocupação). Porém, com a nova organização do ensino, passa a ter a mesma 

supervisão de ensino, pois atenderia aos mesmos alunos. Somente poderiam 

frequentar o horário estendido os alunos que fossem matriculados na escola regular 

do município e os que frequentavam o CSU anteriormente. Os que não eram alunos 

da escola municipal foram proibidos de renovação de matrícula, gerando um 

desgaste muito grande para a Secretaria da Educação e para a comunidade local. 
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Mesmo assim, ficou decidido que a prioridade do CSU seria o atendimento do 

contra-turno dos alunos da escola Olga Rachid, com atividades corporais, música, 

dança, apoio às tarefas, valores e inglês. 

 Neste ínterim, em janeiro de 2011, foi criado um novo projeto federal, 

denominado Mais Educação, com a adesão de 8 escolas, algumas com tempo 

integral e outras dentro do novo projeto. As escolas do novo projeto optaram por 

oficinas de pintura, atividades de prevenção e saúde, dança, horta escolar, 

matemática e letramento. A supervisão reúne-se ordinariamente com a encarregada 

do Projeto CSU para definição de sua matriz curricular: atividades corporais, apoio a 

tarefas, dança e música. Para sua implantação, a discussão sobre o prédio foi 

intensa, pois havia uma demanda que precisava ser atendida e era preciso pensar 

sobre número de alunos, vagas a serem ofertadas, escolas parceiras, reuniões com 

os pais, horário de funcionamento e, por fim, e emblemático, a questão do vigia. 

Vale citar esse ponto como exemplo de como a educação é tratada no município, 

isto é, como o poder público trata as questões educacionais como algo de somenos: 

o referido vigia é funcionário público efetivo, morador do bairro, porém possui 

“influência política” na comunidade, por ser, provavelmente, algum cabo eleitoral. 

Não bastasse isso, e apesar de receber seus proventos normalmente, ele nunca 

compareceu à unidade. De fato, como vigia, ele não vigiava a escola, pois 

semanalmente a escola era assaltada, o que provocava danos de toda ordem, de 

modo que desde a merenda até a infraestrutura eram afetadas. Embora o problema 

tenha sido encaminhado ao Secretário da Educação inúmeras vezes, que, por sua 

vez, questionava o Prefeito sobre o funcionário, invariavelmente a resposta era para 

que o referido funcionário não fosse molestado, pois ele era influente na 

comunidade. Risível, no mínimo, e deletério, no máximo. 

 O ano de 2011 transcorre na rotina de implantação da ETI e dos projetos do 

CSU sobre merendeiras, educadoras e a busca de novas prioridades definidas a 

partir da construção de um conjunto habitacional para mil famílias. Como o bairro 

não tem creche, a urgência da construção é um imperativo para o atendimento de 

crianças de 0 a 3 anos e, então, o CSU começa a ser reconfigurado novamente. 

Considerando a busca por uma ação integrada que incorpore o ensino regular 

obrigatório às atividades educativas, oficinas, projetos, a Escola de Tempo Integral 

em Barretos pretende apontar tempo maior de aprendizagem e que isto possa, 

efetivamente, contribuir para o desenvolvimento de suas crianças e adolescentes. A 
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ETI é também considerada espaço socializador e protetor, pois acolhe em 

ambientes seguros e com profissionais com formação mínima para a docência. 

Dessa forma, no município de Barretos, a Secretaria Municipal de Educação, 

Esporte e Lazer é responsável por: 

• Manter a educação infantil e o ensino fundamental de 1ª a 8ª séries10 

destinados à formação da criança e do adolescente, variando em conteúdos e 

métodos, segundo as fases de desenvolvimento dos alunos; 

• Manter o ensino supletivo11 destinado a suprir a escolaridade regular para 

adolescentes e adultos que não o tenha concluído na idade própria; 

• Manter regularmente cursos de formação e aperfeiçoamento profissional, 

oferecidos gratuitamente no Centro Municipal Profissionalizante (CEMUP) e na 

instituição Cavalgando para o Futuro, destinados a capacitar a população 

economicamente ativa no município e que apresente baixa qualificação profissional, 

para melhores oportunidades de emprego; 

• Manter serviços de assistência educacional que proporcionam aos alunos, 

as necessárias condições de eficiência escolar, através do Centro Municipal de 

Ensino Profissionalizante (CEMEPE), Projeto Futuro Certo e Centro de Juventude; 

• Manter entidades que congreguem professores e pais de alunos, com o 

objetivo de colaborar para o eficiente funcionamento dos estabelecimentos de 

ensino, através das APMs e dos Conselhos; 

• Fiscalizar o cumprimento da obrigatoriedade escolar e incentivar a 

frequência dos alunos; 

• Coordenar e executar o programa de merenda escolar; 

• Coordenar e administrar as verbas do FUNDEF12. 

Ressalta-se que essas informações foram retiradas do site da Prefeitura de 

Barretos (http://www.barretos.sp.gov.br/imagens/ideb.pdf). 

As Tabelas 7 e 8 mostram o número de estabelecimentos de ensino e as 

condições de oferta de ensino, na cidade de Barretos, em 2006.  

 

                                                 
10

 Apesar de Barretos possuir o Ensino Fundamental de 9 anos desde 1999, no site ainda consta de 

1ª a 8ª série. 
11

 Atualmente há a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e não mais o supletivo. 
12

 Apesar de o FUNDEF ter sido substituído pelo FUNDEB em 2006, o site da Prefeitura de Barretos 

encontra-se desatualizado.  

 

http://www.barretos.sp.gov.br/imagens/ideb.pdf
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Tabela 7 – Número de estabelecimentos de ensino por categoria administrativa, na cidade 
de Barretos, em 2006.  

Número de Escolas – Educação Básica 

Privadas Federais Municipais Estaduais Total Total 
Geral 

U R U R U R U R U R  
21 0 0 0 33 5 16 1 70 6 76 

Legenda: U – Zona Urbana; R – Zona Rural.  

Fonte: Prefeitura Municipal de Barretos - http://www.barretos.sp.gov.br/imagens/ideb.pdf 
 

Observa-se na Tabela 7 que a maioria dos estabelecimentos de ensino na 

cidade de Barretos é municipal, sendo 33 escolas na zona urbana e cinco na zona 

rural.  

 

Tabela 8 – Condições de oferta municipal – rede municipal de Barretos, em 2006.  

Indicador Ensino Fundamental – Anos 
Iniciais 

Ensino Fundamental – Anos 
Finais 

 U R U R 

Média de alunos 
por turma 

27,0 - 27,7 - 

Média de hora-aula 
diária 

5,0 5,0 4,6 - 

Relação Matrícula / 
Função Docente 

24,4 16,3 17,7 - 

Legenda: U – Zona Urbana; R – Zona Rural.  

Fonte: Prefeitura Municipal de Barretos - http://www.barretos.sp.gov.br/imagens/ideb.pdf 
 

A Tabela 8 aponta que a média de alunos por turma do ensino fundamental, 

na zona urbana, é de 27 nos anos iniciais e 27,7 nos anos finais. A média de hora-

aula diária é 5 nos anos iniciais, tanto na zona urbana quanto rural, e 4,6 na zona 

urbana, nos anos finais. Em relação à matrícula / função docente, tem-se as médias 

de 24,4 e 16,3 na zona urbana e rural, respectivamente, nos anos iniciais; e, 17,7 na 

zona urbana, nos anos finais.  

Vale ressaltar que esses são dados de 2006, antes da implementação da ETI 

na cidade de Barretos.  

As Tabelas 9, 10 e 11 apresentam dados do INEP referentes à taxa de 

rendimento escolar da Rede Municipal de Ensino de Barretos, no ano de 2011.  

 

 

 

http://www.barretos.sp.gov.br/imagens/ideb.pdf
http://www.barretos.sp.gov.br/imagens/ideb.pdf
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Tabela 9 – Dados do INEP referentes à taxa de aprovação escolar, no ensino fundamental, 
na Rede Municipal de Ensino de Barretos, no ano de 2011.  

Rede 

Taxa de Aprovação - Ensino Fundamental 

Total 
Aprovação no 

Ens. 
Fundamental 

Aprovação 
- Anos 

Iniciais (1º 
ao 5º Ano) 

Aprovação 
no 1º Ano  

Aprovação 
no 2º Ano 

Aprovação 
no 3º Ano 

Aprovação no 
4º Ano 

Aprovação 
no 5º Ano 

Total 95,2 96,7 99,7 92,9 93,1 97,9 99,2 

Público 94,7 96,3 99,8 91,9 92,1 97,6 99,2 

Particular 97,4 99,3 99,6 98,6 98,4 100 99,5 

Municipal 95,7 96,3 99,8 91,9 92,1 97,6 99,2 

Estadual 92,9 -- -- -- -- -- -- 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Público 100 100 100 100 100 100 100 

Municipal 100 100 100 100 100 100 100 

Total 95,1 96,7 99,7 92,9 93,1 97,9 99,2 

Público 94,7 96,2 99,7 91,9 92 97,6 99,2 

Particular 97,4 99,3 99,6 98,6 98,4 100 99,5 

Municipal 95,7 96,2 99,7 91,9 92 97,6 99,2 

Estadual 92,9 -- -- -- -- -- -- 

 

Tabela 10 – Dados do INEP referentes à taxa de reprovação escolar, no ensino 
fundamental, na Rede Municipal de Ensino de Barretos, no ano de 2011.  

Rede 

Taxa de Reprovação - Ensino Fundamental 

Total 
Reprovação 

no Ens. 
Fundamental 

Reprovação - 
Anos Iniciais 

(1º ao 5º 
Ano) 

Reprov.. no 
1º Ano  

Reprov. no 
2º Ano 

Reprov. no 
3º Ano 

Reprov. no 4º 
Ano 

Reprov. 
no 5º Ano 

Total 4,4 3,3 0,3 7 6,8 2,1 0,8 

Público 4,8 3,7 0,2 8 7,8 2,4 0,8 

Particular 2,6 0,7 0,4 1,4 1,6 0 0,5 

Municipal 4,2 3,7 0,2 8 7,8 2,4 0,8 

Estadual 5,8 -- -- -- -- -- -- 

Total 0 0 0 0 0 0 0 

Público 0 0 0 0 0 0 0 

Municipal 0 0 0 0 0 0 0 

Total 4,5 3,3 0,3 7 6,8 2,1 0,8 

Público 4,8 3,8 0,3 8 7,9 2,4 0,8 

Particular 2,6 0,7 0,4 1,4 1,6 0 0,5 

Municipal 4,2 3,8 0,3 8 7,9 2,4 0,8 

Estadual 5,8 -- -- -- -- -- -- 
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Tabela 11 – Dados do INEP referentes à taxa de abandono escolar, no ensino fundamental, 
na Rede Municipal de Ensino de Barretos, no ano de 2011.  

 

 

Ressalta-se que, em 2011, a Secretaria de Educação de Barretos 

transformou-se em Secretaria de Educação, Esportes e Lazer – SMEEL. Portanto, 

todos os custos do Cemep (Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais) e 

também profissionais docentes ligados ao Esporte agora podem usufruir do 

FUNDEB e do Plano de Carreira do Magistério. Os Cemeps são conjuntos 

poliesportivos pertencentes originalmente à antiga Secretaria do Esporte, e havia 

sempre uma disputa entre as Secretarias (Educação e Esporte) pela manutenção 

destes locais, com limpeza e funcionários. A Educação alegava que a quadra 

pertencia à Secretaria do Esporte e esta dizia que as escolas faziam uso destes 

espaços, pois onde existe Cemep não há quadra no interior das unidades escolares. 

Com a junção das Secretarias, este e muitos outros problemas foram resolvidos, e 

tudo passa a ser custo da área educacional, inclusive com um único Secretário. 

 A seguir, será descrito o Centro Social Urbano (CSU) no qual foi realizada a 

pesquisa.  

O Projeto Centro Social Urbano (CSU), em 2011, atendia 109 alunos, sendo 

49 no período da manhã, divididos em três turmas: 1ª Turma (20 alunos), 2ª Turma 

(14 alunos) e 3ª Turma (15 alunos); e, no período da tarde, eram atendidos 60 

Rede 

Taxa de Abandono Escolar - Ensino Fundamental 

Total 
Abandono 

Ens. 
Fundamental 

Abandono - 
Anos Iniciais 

(1º ao 5º 
Ano) 

Abandono 
no 1º Ano  

Abandono 
no 2º Ano 

Abandono no 
3º Ano 

Abandono no 
4º Ano 

Abandono no 
5º Ano 

 0,4 0 0 0,1 0,1 0 0 

Total 0,5 0 0 0,1 0,1 0 0 

Público 0 0 0 0 0 0 0 

Particular 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0 

Municipal 1,3 -- -- -- -- -- -- 

Estadual 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 

Público 0 0 0 0 0 0 0 

Municipal 0,4 0 0 0,1 0,1 0 0 

Total 0,5 0 0 0,1 0,1 0 0 

Público 0 0 0 0 0 0 0 

Particular 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0 

Municipal 1,3 -- -- -- -- -- -- 

Estadual        
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alunos, divididos em: 1ª Turma (20 alunos), 2ª Turma (20 alunos) e 3ª Turma (20 

alunos). 

O PPI “CSU” acolhe crianças de cinco bairros, predominantemente carentes e 

com alto índice de desemprego. No entanto, a demanda de crianças da comunidade 

é ainda maior que a atendida pelo projeto, havendo lista de espera de vagas para as 

idades que ainda não são atendidas, e para o período da tarde onde as turmas 

estão completas desde o início do ano de 2011. 

O PPI “CSU” funciona no período de 7h às 16h30min e segue o calendário 

escolar, oferecendo 800 horas anuais, distribuídas em 200 dias letivos, de segunda 

à sexta-feira. No entanto, às segundas-feiras, os educadores trabalham até às 15 

horas, pois não ganham pelo HTPC, dispensando os alunos mais cedo. 

Para verificar o perfil da população atendida pelo CSU, foi aplicado um 

questionário socioeconômico para 21 pais ou responsáveis pelos alunos que 

frequentam o CSU.  

As características das famílias, cujos filhos são atendidos no CSU, são 

apresentadas nas Tabelas 12, 13 e 14. 

 

Tabela 12 – Distribuição das frequências relativas referentes à quantidade de filhos e de 
moradores nas residências dos alunos atendidos pelo Projeto CSU (N=21).  

 Categorias F 

 
Número de filhos  

Três  7 
Um 5 
Quatro ou mais  5 
Dois  4 

Subtotal  21 

 
Número de pessoas que moram na 
casa 

Três ou quatro 8 
Cinco ou seis  7 
Um ou dois 4 
Mais de seis 1 
Não respondeu 1 

Subtotal  21 

 

Os resultados da Tabela 12 apontam que a maioria das famílias dos alunos 

atendidos pelo CSU possui três filhos (N=7), seguidas dos que possuem um filho 

(N=5) e quatro ou mais (N=5).  

Na maioria das residências dos alunos do CSU moram de três a quatro 

pessoas (N=8) ou de cinco a seis (N=7).  
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Observa-se, na Tabela 13 a seguir, que a maioria dos alunos mora em casa 

própria (N=11) e que a maioria das residências possui dois quartos (N=17).  

 

Tabela 13 – Distribuição das frequências relativas referentes às condições de moradia dos 
alunos do CSU (N=21).  

 Categorias F 

 
 
 
Tipo de residência  

Própria 11 
Própria/Alvenaria 4 
Alugada 1 
Alugada/Alvenaria 1 
Emprestada 1 
Emprestada/Alvenaria 1 
Não respondeu 1 

 
Número de quartos para dormir  

Dois  17 
Um  2 
Três  2 

Possui água encanada Sim 21 

Possui energia elétrica  Sim 21 

 

Observa-se, ainda na Tabela 13, que todas as famílias possuem água 

encanada e energia elétrica em suas residências.  

 

Tabela 14 – Distribuição das frequências relativas referentes às condições de sustento das 
famílias dos alunos do CSU (N=21).  

 Categorias F 

Principal responsável pelo sustento 
da família 

O(a) próprio(a) entrevistado(a) 10 
Cônjuge 7 
Outros 2 

Subtotal  21 

 
 
 
 
Profissão do responsável pelo 
sustento da família 

Auxiliar de limpeza 3 
Diarista 3 
Doméstica  3 
Autônomo  2 
Pedreiro 2 
Vendedora 1 
Encarregado administrativo de obras 1 
Motorista 1 
Manicure 1 
Educadora 1 
Auxiliar de higienização 1 
Aposentado 1 
Não respondeu 1 

Subtotal  21 

 
 
Renda mensal da família  

Até 3 salários mínimos (até R$ 1.245,00) 16 
Mais de 3 até 10 salários mínimos (de R$ 
1.245,00 até R$ 4.150,00) 

 
2 

Mais de 10 até 20 salários mínimos  



 

 
60 

(R$4.151,00 até R$ 8.300,00) 1 

Não respondeu 2 
Subtotal  21 

 

 A Tabela 14 mostra que o principal responsável pelo sustento da família era o 

próprio entrevistado, sendo que a maioria era a mãe do aluno.  

Em relação à profissão do responsável pelo sustento da família, observa-se 

uma diversidade, sendo os mais frequentes: auxiliar de limpeza (N=3), diarista (N=3) 

e doméstica (N=3).  

Em relação a veículos de locomoção, a maioria respondeu não possuir carro, 

quatro relataram possuir um e dois participantes não responderam a questão.  

 Quanto a possuir livros em casa, sete afirmaram ter até 3, seis “mais de 3 até 

10”, três “mais de 10 até 20”, três “mais de 30”, um “mais de 20 até 30”, e um 

participante não respondeu.  

Desse modo, os dados apontam que a maioria das famílias cujos filhos são 

atendidos no CSU possui três filhos (N=7), moram de três a quatro pessoas na casa 

e possui renda de até três salários mínimos (N=16). A maioria (N=11) possui casa 

própria. 

O PPI “CSU” tem como objetivo assegurar a plena formação do educando e o 

desenvolvimento de suas potencialidades para que possam integrar-se à sociedade, 

exercendo ativa e criticamente suas funções, no âmbito cultural, político, econômico 

social e profissional. 

 Além disso, o Projeto tem uma proposta de trabalho voltada para os 

interesses e necessidades dos alunos e propõe alcançar os seguintes objetivos: 

- Garantir o acesso e a permanência do aluno no Projeto; 

- Respeitar o educando, buscando relações harmônicas entre todos; 

- Formar cidadãos éticos, livres e capazes de se integrarem na vida social, 

exercendo uma participação responsável;  

- Garantir o padrão de qualidade formando profissionais capazes e 

respeitando as leis vigentes;  

- Promover a transição entre o Projeto e o mundo de trabalho, capacitando o 

aluno para responder aos desafios propostos no mundo atual; 

- Valorizar a experiência extraescolar, incentivar a pesquisa, a cultura, a arte e 

o saber; 
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- Visar à formação global de nossos alunos, atendendo as necessidades do 

mundo atual.  

As metas e ações preconizadas pelo PPI “CSU” podem ser visualizadas no 

Quadro 1:  

 

META AÇÃO 

Desenvolver o hábito de leitura e escrita, 
para que possa expressar sentimentos e 
opiniões, defender pontos de vista, 
relatar acontecimentos e expor temas 
estudados. 

Utilização do cantinho da leitura, desenvolver um 
projeto para que os alunos frequentem 
efetivamente o espaço. 
 

Envolver a família do educando nas 
práticas educativas do projeto, 
conscientizando-a sobre a importância 
desta participação. 

Através de reuniões, manter contato direto e 
transparente com a comunidade, construindo um 
relacionamento harmonioso, de forma que os 
pais percebam a importância da sua participação 
para a concretização de um projeto de 
qualidade. 

Elaborar, buscar e viabilizar projetos que 
amparem a criança e o adolescente em 
situação de risco. 
 

Dar à comunidade a possibilidade de frequência 
no “Projeto Tô Ligado na Vida” e buscar 
parcerias e profissionais que possam orientar e 
ajudar as crianças. 

Desenvolver nos alunos conhecimentos 
adequados para que incorporem hábitos 
e atitudes de higiene, a fim de usufruir 
uma vida saudável, sendo agentes e 
multiplicadores na sociedade. 

O projeto é o elo e o apoio para que todos 
compartilhem conhecimento e mudanças de 
hábito e costumes de modo preventivo para o 
desenvolvimento de práticas que possibilitem 
mais saúde e bem estar físico. 
 

Desenvolver a integração entre o saber 
do projeto e o da comunidade e 
desenvolver no educando a capacidade 
de aplicar o conhecimento em sua vida 
social, familiar e no trabalho. 

Através de reuniões pedagógicas, conscientizar 
os educadores da necessidade de encontrar 
caminhos adequados e prazerosos para a 
concretização do processo ensino-
aprendizagem, construindo, dessa forma, um 
ambiente estimulador e agradável.  

Propiciar a compreensão da função 
social do Projeto Futuro Certo “CSU”, 
transformando informação em 
conhecimento, possibilitando o 
desenvolvimento integral da criança e do 
adolescente. 

Trabalhar com atividades dinâmicas, procurando 
uma prática atrativa e coerente com a realidade 
do aluno. 
 

Elevar a capacidade de compreensão e 
argumentação sobre a realidade. 
 

Trabalhar para o desenvolvimento da 
capacidade de ampliar suas experiências, tendo 
em vista a aquisição de conhecimento e 
habilidades e os exercícios plenos da cidadania. 

Elevação da qualidade de ensino, para 
que, consequentemente, melhorem suas 
atitudes e seu processo social de vida. 
 

Capacitação dos profissionais da educação por 
meio de palestras, dinâmicas de grupos e troca 
de experiências, além de estimular os 
educadores a estarem sempre em busca de 
novos conhecimentos. 

Quadro 1 – Conjunto de metas e ações propostas pelo Projeto Período Integral “CSU”.  
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Neste sentido, no PPI “CSU” são desenvolvidos os seguintes projetos: 

 Vivendo Valores: que tem como objetivo implantar na vida das crianças 

hábitos que possam modificar sua conduta com as outras pessoas, como família e 

amigos, melhorando, assim, seu convívio familiar e social. Este projeto é 

desenvolvido por meio de atividades escritas, cópias, desenhos, roda de conversa, 

brincadeiras, dinâmicas em grupo, filmes, leitura, etc. Os temas trabalhados, 

distribuídos durante o ano, são: amor, amizade, responsabilidade, honestidade, 

cooperação, humildade e simplicidade.  

 Projeto Identidade: este projeto objetiva ajudar o aluno a descobrir o valor 

do significado da palavra Vida; compreender que a vida é um processo dinâmico, 

contínuo e desafiador; descobrir a própria história e orgulhar-se dela; descobrir-se 

como um ser único, com características individuais e marcantes e identificar o corpo 

como referencial de localização no espaço e no tempo. São trabalhados conteúdos 

programáticos como: “Quem sou eu?”, “Quem sou eu na sala de aula?” e “No meu 

tempo”, por meio de apresentação de vídeos; leitura e análise de textos; reflexões, 

debates e discussões, e questões para reflexão e posteriores apresentações. 

 Tô Ligado na Vida: este projeto tem como objetivo trabalhar os cuidados 

com o corpo humano; as diferenças de sexo e gênero; informar sobre a sexualidade 

e suas manifestações na sociedade contemporânea, como, por exemplo, a gravidez 

precoce; orientação sobre as DSTs e AIDS e suas formas de prevenção; e como 

agir preventivamente na questão das drogas lícitas e ilícitas. São disponibilizados 

aos alunos materiais informativos e explicativos para serem trabalhados de acordo 

com a faixa etária da criança, geralmente na forma de Roda de Conversa. 

 Leitura: tem como objetivo levar a criança a conhecer o mundo das letras 

para ser um cidadão pensante, atuante dentro de uma sociedade mais justa. O 

projeto é realizado por meio de roda de conversa, leitura, escrita e  reescrita para 

que a criança possa expressar e interpretar textos lidos. São utilizados filmes, 

histórias narradas, livros de histórias, teatro, fantoches e folhas de sulfite. 

 Momento Cívico: este projeto é realizado uma vez por semana, com a 

entoação do Hino Nacional, da Bandeira e do Município.  

 Apoio Pedagógico: é um momento existente durante as atividades diárias 

do Projeto que consiste em dar suporte e sanar algumas dúvidas dos alunos com 

relação às tarefas escolares. Este momento tem duração de 50 minutos (1 aula) e 

neste período o aluno deverá realizar toda ou uma parte das tarefas passadas pelas 



 

 
63 

professoras da escola.  Cada educador faz o acompanhamento das tarefas de cada 

aluno.  

 Recreação: consiste em atividade livre em parquinho ou outros espaços, 

preferencialmente externos, onde a criança possa explorar o “brincar”, além de 

desenvolver capacidades como atenção, imitação, memória e imaginação, além de 

amadurecer outras atividades, como socialização por meio da interação e da 

utilização e experimentação de regras e papéis sociais. 

Quanto à estrutura física, inicialmente, o PPI “CSU” foi adaptado em um salão 

e começou a atender a população no dia 7 de Abril de 2008. Atualmente, houve uma 

ampliação do espaço com a construção de um muro que separa a unidade em 

relação às outras secretarias instaladas no mesmo espaço. 

A estrutura física do prédio onde funciona o PPI “CSU” é composta por:  

 Uma sala de coordenação; 

 Três salas de atividades;  

 Uma sala de informática; 

 Um palco; 

 Um banheiro; 

 Uma cozinha com refeitório; 

 Um quarto de despejo; 

 Uma quadra de jogos; 

 Uma quadra de bocha; 

 Um parquinho; 

 Um campo de futebol. 

No entanto, a estrutura das salas é de divisórias, comprometendo a acústica 

durante o período de aulas teóricas. A sala de informática não foi montada, por falta 

de segurança no prédio, e o espaço atualmente vem sendo utilizado pelas oficinas 

de dança e teatro. 

O CSU tem um banheiro masculino e um feminino que são utilizados por 

todas as pessoas, independente do gênero, inclusive pelos funcionários. Possui 

apenas uma pia para a higiene oral, o que ocasiona grandes filas e não possui 

chuveiro para a higiene corporal dos alunos, obrigando-os, no período da tarde, a 

irem sujos.  

Como se vê, a expansão do período integral, em 2011, em Barretos, foi 

desordenada e aleatória, improvisada e autoritária. Acresce-se a isso a deficiente 
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estrutura administrativa que não registrou formalmente todas as atividades, tais 

como fichas de acompanhamento, oficinas, etc. 

A única documentação existente é um “registro” de matrícula em forma de 

caderno em que a coordenadora responsável pelo ambiente aponta qual criança 

pode ou não frequentar o CSU no período inverso ao de aulas. Também se pode 

afirmar que a garantia de vaga, até então determinada pelo Secretário de Educação, 

de que todos deveriam ter como condição sine qua non a matrícula vinculada com a 

escola de origem (no caso, a escola Profª. Olga Abi Rachid), não é verdadeira, pois 

havia duas crianças frequentando o local, sendo uma que estava matriculada em 

uma escola da rede Estadual e outra na rede particular, fato que posteriormente foi 

explicado, pois as duas crianças eram filhas de funcionárias do CSU, fato à guisa de 

ilustração da desordem. Ou seja, à desordem administrativo-pedagógica segue-se a 

desarticulação entre a Escola e o CSU. 

A seguir, vê-se fotos ilustrativas do CSU.  

 

 
Figura 1 – Visão geral do entorno do CSU. 

 

 

Nota-se, na Figura 1, que o CSU é composto por uma ampla área verde ao 

seu entorno, composta de árvores e de coqueiros.  
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No entanto, não há muros cercando o CSU. Desse modo, a população do 

entorno usa o interior da instituição como caminho para ter acesso a outras ruas do 

bairro.  Além disso, a falta de muros permite o acesso de jovens para o uso de 

drogas dentro da área destinada à educação física, no período noturno. Quando 

esse fato ocorria durante o dia, as crianças matriculadas no CSU eram obrigadas a 

entrarem e permanecerem reclusas em um ambiente quente e abafado. 

 

Figura 2 – Visão do espaço destinado ao lazer das crianças. 
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Figura 3 – Visão dos brinquedos destinados ao lazer das crianças.  

 

 

Observa-se nas Figuras 2 e 3 que, apesar do amplo espaço verde, são 

escassos os brinquedos recreativos (apenas quatro) e estes apresentam-se 

quebrados, cobertos pelo mato ou em condições precárias de uso.   

As figuras 4 e 5 apresentam uma visão geral das salas de aula.  
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Figura 4 – Visão geral das salas de aula.  

 

 

Nota-se, na Figura 4, que as paredes são compostas por grandes janelas de 

vidro, que proporcionam calor intenso, chegando à média de 37º C de temperatura, 

tornando as salas de aula uma “verdadeira estufa”. Além disso, o telhado de amianto 

aumenta a absorção dos raios solares, aumentando ainda mais a sensação térmica 

dos ambientes.  

Nas salas de aula, não há condicionadores de ar e ainda, para contribuir com 

o abafamento e o barulho do ambiente, as divisórias entre os ambientes são de 

compensado (tapume de 1,70m), vazadas no alto, ou seja, não chegam até o teto. 

O cenário observado no CSU era: educadores assistindo à televisão com as 

crianças, que ficavam a maior parte do tempo deitadas no chão de concreto, 

geralmente duas turmas juntas, enquanto uma terceira turma estava no fundo do 

prédio (palco) ou então na aula de atividade física, ao ar livre, no gramado. 
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Figura 5 – Visão geral das salas de aula.  

 

 

Ressalta-se que, no final de 2011, as paredes de vidro estavam sendo 

substituídas, pois em quase todo final de semana a unidade era invadida e 

arrombada, mesmo com um vigia constando no quadro de funcionários. Por 

consequência, eram constantes os furtos de produtos alimentícios destinados à 

merenda dos alunos. Alegando falta de segurança para frequentadores do Projeto e 

também para a preservação dos materiais, houve a troca dos vidros por paredes de 

alvenaria. Porém, não houve alteração em relação ao calor e ao barulho. 

 

As Figuras 6, 7 e 8 mostram os locais onde são realizadas as atividades 

físicas.  

Nota-se que os espaços destinados ao lazer e às aulas de educação física 

dos alunos são locais improvisados e em condições precárias para o uso.  
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Figura 6 – Espaço destinado às atividades físicas.  

 

Observa-se nessas figuras que o chão de cimento, com buracos, não 

proporciona segurança às crianças e adolescentes para a realização de atividades 

físicas.  

A Figura 6 mostra o telhado de fibrocimento (tipo “eternit”) que potencializa o 

calor, fazendo com que alguns alunos sintam mal-estar durante as atividades. 

Também é possível notar as condições socioeconômicas dos alunos, que realizam 

as atividades de educação física com chinelos ou até mesmo descalços. Apenas a 

educadora utiliza tênis, calçado que seria apropriado.  

Para completar, como esse local não possui iluminação noturna, nesse 

período, jovens da comunidade do entorno o utilizam para o consumo de droga e 

práticas sexuais, sendo que frequentemente os funcionários CSU acham 

preservativos usados abandonados nesse espaço.  
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Figura 7 – Espaço destinado às aulas de educação física. 
 
 

Nota-se, na Figura 7, o caminho de “terra batida” que é usado 

constantemente pela população do entorno e por jovens usuários de drogas.  

 

 
Figura 8 – Espaço destinado às aulas de educação física. 
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Ressalta-se que todas as informações referentes ao PPI “CSU” relatadas 

neste trabalho foram obtidas por meio Projeto Político Pedagógico referente ao ano 

de 2011, fornecido pela coordenadora da instituição.  

A seguir, será discutido o CSU como espaço para a realização da educação 

não formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
72 

5 - EDUCAÇÃO NÃO FORMAL: PRÁTICAS EDUCATIVAS NOS 

ESPAÇOS NÃO ESCOLARES 

 

 

5.1 Conceituando os tipos de educação  

 

A educação pode ser compreendida muito além das dimensões curriculares e 

de aprendizagem. Para Brandão (1983, p.9-10)  

 

Não há uma forma única nem um modelo de educação; a escola não 
é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o 
ensino escolar não é a sua única prática e o professor profissional 
não é seu único praticante. [...] A educação é, como outras, uma 
fração do modo de vida dos grupos sociais que a criam e recriam, 
entre tantas outras invenções de sua cultura, em sua sociedade.  

 

Uma das ampliações da noção de educação ocorreu em 1990, durante a 

Conferência Mundial de Educação para Todos, em Jomtien, na Tailândia. Resultante 

da conferência, a Declaração Mundial de Educação para Todos estabelece como 

princípios que: 

 

- A educação pode contribuir para conquistar um mundo mais 
seguro, mas sadio, mais próspero e ambientalmente mais puro, e 
que, ao mesmo tempo, favoreça o progresso social, econômico e 
cultural, a tolerância e a cooperação internacional; 
- A educação, embora não seja condição suficiente, é de importância 
fundamental para o progresso pessoal e social; 
- O conhecimento tradicional e o patrimônio cultural têm utilidade e 
valor próprios, assim como a capacidade de definir e promover o 
desenvolvimento; 
- Em termos gerais, a educação que hoje é ministrada apresenta 
graves deficiências, que se faz necessário torná-la mais relevante e 
melhorar sua qualidade, e que ela deve estar universalmente 
disponível;  
- Uma educação básica adequada é fundamental para fortalecer os 
níveis superiores de educação e de ensino, a formação científica e 
tecnológica e, por conseguinte, para alcançar um desenvolvimento 
autônomo; e 
- Reconhecendo a necessidade de proporcionar às gerações 
presentes e futuras uma visão abrangente de educação básica e um 
renovado compromisso a favor dela, para enfrentar a amplitude e a 
complexidade do desafio (CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE 
EDUCAÇÃO PARA TODOS, 1990).  
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O pacto estabelecido entre os países durante a Conferência propõe uma 

educação direcionada a todos (crianças, adolescentes e adultos), devendo ser 

realizada dentro e fora da escola, construída através das necessidades da 

aprendizagem, reconhecendo a validade de todos os tipos de saber e como sendo 

de responsabilidade do Estado e de toda sociedade (TORRES, 2000).   

Rodrigues e Tamanini (2012, p.2) corroboram que a educação “mescla-se 

com o conceito de cultura como herança e socialização permanente de saberes, 

ampliando o sentido epistemológico do termo em si“. 

Nesse contexto, o conceito de educação amplia-se. Muitos autores definem 

as diferentes formas educacionais: educação formal, educação não formal e 

educação informal. 

Trilla (2008) aponta, em seu livro La educación fuera de la escuela (1985), 

que Montesquieu, ainda no século XVIII, já conceituava a educação em três áreas: a 

educação que recebemos dos pais (educação informal), a educação que se recebe 

dos mestres nas escolas (educação formal) e a educação do mundo (educação não 

formal).    

Afonso (1989, p.78) faz essa distinção, demarcando os campos de 

desenvolvimento de cada uma delas 

 

Por educação formal entende-se o tipo de educação organizada 
com uma determinada sequência e proporcionada pelas escolas, 
enquanto que a designação educação informal abrange todas as 
possibilidades educativas no decurso da vida do indivíduo, 
constituindo um processo permanente e não organizado. Por último, 
a educação não-formal, embora obedeça também a uma estrutura e 
uma organização (distintas, porém, das escolas) e possa levar a 
uma certificação (mesmo que não seja essa a finalidade), diverge 
ainda da educação formal no que respeita à não fixação de tempos 
e locais e à flexibilidade na adaptação dos conteúdos de 
aprendizagem a cada grupo concreto.  

 

Para Bianconi e Caruso (2005), a educação formal pode ser resumida como 

aquela que está presente no ensino escolar institucionalizado, cronologicamente 

gradual e hierarquicamente estruturado. A informal é definida como aquela por meio 

da qual o indivíduo adquire e acumula conhecimentos, através de experiência diária 

em casa, no trabalho e no lazer. Já a educação não formal é definida pelos autores 

como qualquer tentativa educacional organizada e sistemática que, normalmente, se 

realiza fora dos quadros do sistema formal de ensino. 
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Gohn (2006) também pontua as diferenças entre educação formal, não formal 

e informal. De acordo com a autora, na educação formal, o espaço físico territorial 

onde ocorrem os processos educativos são as escolas, instituições regulamentadas 

por lei, certificadoras, organizadas segundo diretrizes nacionais. Na educação não 

formal, os espaços educativos localizam-se em territórios que acompanham as 

trajetórias de vida dos grupos e indivíduos, fora das escolas, em locais informais, 

locais onde há processos interativos intencionais. E, segundo a autora, a educação 

informal tem seus espaços educativos demarcados por referências de 

nacionalidade, localidade, idade, sexo, religião, etnia, ou seja, ocorre na casa onde 

se mora, na rua, no bairro, no condomínio, no clube que se frequenta, na igreja ou 

no local de culto a que se vincula sua crença religiosa, no local onde se nasceu, etc. 

Quanto aos educadores, Gohn (2010) sinaliza que, na educação formal, 

fundamentalmente são os professores, embora as ações de todos os profissionais 

que atuam na escola têm caráter educativo. Na educação informal, os agentes 

educadores são os pais, a família em geral, os amigos, os vizinhos, a igreja, a 

comunidade, etc. Já na educação não formal, aparece a figura do educador social, 

e, para Gohn (2010, p.17), o “grande educador é o „outro‟, aquele com quem 

interagimos ou nos integramos”.   

Em relação às três áreas da educação, Trilla (2008) afirma que, apesar do 

caráter histórico da educação formal, não existe certeza de que a escola seja eterna, 

pois o que é indispensável é a educação. Para o autor, a escola tem uma ação 

limitada, sua organização impossibilita a atuação para todo e qualquer fim 

educacional e isso gera a necessidade de outros espaços que complementam a sua 

função. 

Abordando mais especificamente a educação não formal, neste estudo, sem 

desconsiderar sua relação com a educação formal e a informal, vários autores 

elencam conceitos e características dessa modalidade, que serão vistos a seguir.  

 

5.2 A educação não formal: enquadramento teórico e conceitual 

 

A aproximação da escola com os espaços não formais surge a partir da 

segunda metade do século XX, porém de forma mais significativa a partir da década 

de 60 (TRILLA, 2008).  
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Gohn (2010) atribui a P.H. Coombs (1968) o reconhecimento e a 

popularização da educação não formal. De acordo com a autora, inicialmente 

Coombs não diferenciava a educação informal da não formal – usava-as 

simultaneamente. Posteriormente, Coombs, juntamente com Ahmed, ampliaram o 

campo educacional para três modalidades: formal, não formal e a informal 

(COOMBS; AHMED, 1974 apud GOHN, 2010).  

Trilla (2008) afirma que o termo “educação não formal” passou a ser usual na 

linguagem pedagógica em 1975. Para o autor, a educação não formal  

 
consta nas obras de referência da pedagogia e das ciências da 
educação (tesauros, dicionários, enciclopédias), dispõe de 
abundante bibliografia que não para de crescer, é utilizada na 
denominação de organismos oficiais, existem disciplinas acadêmicas 
com esse nome no campo da formação de educadores etc. (TRILLA, 
2008, p.33).   

 

Na opinião de Gohn (2008), até os anos 1980, a educação não formal foi um 

campo de pouca importância no Brasil no que tange às políticas públicas e também 

entre os educadores. A autora afirma que, a partir dos anos 1990, a educação não 

formal ganha um grande destaque graças às mudanças na economia, na sociedade 

e no mundo do trabalho. Desse modo, os processos de aprendizagem em grupos 

são valorizados e os valores culturais que articulam as ações dos indivíduos ganham 

grande importância (GOHN, 2008). 

Porém, segundo Gohn (2010, p.13), o uso da expressão educação não formal 

se espalha a partir de 2000, quando “ONGs, entidades como Sesc, Senac, Itaú 

Cultural, Programas Educativos e outros passam a utilizá-la  no campo da atuação 

junto a comunidades variadas, principalmente associada à promoção da cidadania, 

inclusão social, etc.”. A autora cita ainda o aumento do tema em dissertações, teses 

e livros a partir desse período.  

A educação não-formal muitas vezes é associada à Educação Popular, de 

Paulo Freire.  

A Educação Popular, de acordo com Freire (1981) é conceituada como 

aquela que busca a integração e participação dos sujeitos na construção da 

sociedade através de uma educação comprometida com a conscientização e 

politização do educando com o meio em que vive como sujeito ativo capaz de refletir 

e agir sobre ele (FREIRE, 1981).  
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O paradigma da educação popular, inspirado originalmente no trabalho de 

Paulo Freire nos anos 60, de acordo com Gadotti (2000) encontrava na 

conscientização sua categoria fundamental.  

 

A prática e a reflexão sobre a prática levaram a incorporar outra 
categoria não menos importante: a da organização. Afinal, não basta 
estar consciente, é preciso organizar-se para poder transformar. Nos 
últimos anos, os educadores que permaneceram fiéis aos princípios 
da educação popular atuaram principalmente em duas direções: na 
educação pública popular – no espaço conquistado no interior do 
Estado –; e na educação popular comunitária e na educação 
ambiental ou sustentável, predominantemente não governamentais. 
Durante os regimes autoritários da América Latina, a educação 
popular manteve sua unidade, combatendo as ditaduras e 
apresentando projetos “alternativos”. Com as conquistas 
democráticas, ocorreu com a educação popular uma grande 
fragmentação em dois sentidos: de um lado ela ganhou uma nova 
vitalidade no interior do Estado, diluindo-se em suas políticas 
públicas; e, de outro, continuou como educação não-formal, 
dispersando-se em milhares de pequenas experiências. Perdeu em 
unidade, ganhou em diversidade e conseguiu atravessar numerosas 
fronteiras (GADOTTI, 2000, p.6). 

 

Essas experiências realizadas por igrejas, institutos, fundações, comunidades 

de bairro, empresas e ONGs, impulsionaram por motivações diversas a criação de 

programas e projetos com foco em educação não-formal (GADOTTI, 2000).  

No entanto, Gohn (2010) destaca que nem toda educação não-formal é 

educação popular, no sentido atribuído por Paulo Freire. De acordo com a autora, tal 

fato é sustentado tendo como referência ações socioeducativas desenvolvidas por 

algumas organizações governamentais e pelo terceiro setor, cujas práticas 

clientelistas não instauram processos de autonomia e emancipação entre os sujeitos 

atendidos.  

A educação popular, na perspectiva de Freire, visa buscar a transformação 

por meio da educação, por meio da diminuição da desigualdade de acesso à 

educação e a escolarização de classes menos favorecidas da população.  

A partir de então, diversos autores conceituam o termo “educação não 

formal”.  

Para Gadotti (2005), a educação não formal é definida pela sua especificidade 

e não por sua oposição à educação formal. Para o autor, a educação não formal 

ultrapassa os limites do ensino escolar formal e engloba as experiências de vida e 
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os processos de aprendizagem não formais, que desenvolvem a autonomia da 

criança.  

Fávero (2007, p.2) destaca que: 

 

O não formal tem sido uma categoria utilizada com bastante 
frequência na área de educação para situar atividades e experiências 
diversas, distintas das atividades e experiências que ocorrem nas 
escolas, por sua vez classificadas como formais e muitas vezes a 
elas referidas. Na verdade, desde há muito tempo classificava-se 
como extra-escolares atividades que ocorriam à margem das 
escolas, mas que reforçavam a aprendizagem escolar, nas 
bibliotecas, no cinema, no esporte, na arte. 

 

A educação não formal começou a se expandir como resultado de novas 

exigências da transformação social decorrentes das mudanças no mundo 

contemporâneo, que exigem práticas pedagógicas fora do ambiente escolar como 

forma de atender a essa demanda (TRILLA, 2008).   

Para Gohn (2008), a educação não formal ocorre em processos organizativos 

da sociedade civil, ao redor de ações coletivas do chamado terceiro setor da 

sociedade, abrangendo movimentos sociais, ONGs e outras entidades sem fins 

lucrativos que atuam na área social; ou processos educacionais frutos da articulação 

das escolas com a comunidade educativa, via conselhos, colegiados, etc. 

Gohn (2009) designa a educação não formal como um processo com várias 

dimensões, tais como: a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto 

cidadãos; a capacitação dos indivíduos para o trabalho, por meio da aprendizagem 

de habilidades e/ou desenvolvimento de potencialidades; a aprendizagem e 

exercício de práticas que capacitam os indivíduos a se organizarem com objetivos 

comunitários, voltadas para a solução de problemas coletivos cotidianos; a 

aprendizagem de conteúdos que possibilitem aos indivíduos fazerem uma leitura do 

mundo do ponto de vista de compreensão do que se passa ao seu redor; a 

educação desenvolvida na mídia e pela mídia, em especial a eletrônica, etc. 

De acordo com Simon, Park e Fernandes (2001), a estrutura que caracteriza 

a educação não formal não indica que inexista uma formalidade e que o espaço 

ocupado não seja educacional. Ambos acontecem, mas de uma maneira diversa 

daquela da escola.  

Nesse sentido, de acordo Gohn (2010), na educação não formal há uma 

intencionalidade na ação, no ato de participar, de aprender e de transmitir ou trocar 
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saberes. No entanto, a educação não formal, ao contrário da formal, não é herdada, 

é adquirida. Sua função é capacitar os indivíduos a se tornarem cidadãos do mundo, 

no mundo.  

Garcia (2011) corrobora que a educação não formal pode valorizar e reafirmar 

a cultura dos indivíduos nela envolvidos, incluindo educadores e educandos, 

fazendo com que a bagagem cultural que cada um traz seja respeitada e esteja 

presente no decorrer de todos os trabalhos.  

A educação não formal não tem como objetivo específico complementar o que 

a escola deixa de fazer por motivos diversos, ou que realiza de forma precária e 

insatisfatória, embora algumas vezes a educação não formal acaba 

complementando as lacunas deixadas pela educação formal.  

A educação não formal acontece sem que haja uma obrigatoriedade e sem 

que haja mecanismos de repreensão para o não aprendizado, pois as pessoas 

estão, de alguma forma, envolvidas no e pelo processo ensino-aprendizagem e têm 

uma relação prazerosa e significativa com o processo de aprender e com a 

construção do saber.  

No Brasil, a educação popular vem ganhando espaço na sociedade em geral 

devido à política social e econômica adotada, principalmente em relação às 

camadas sociais mais baixas da população. A preocupação é a de proteger as 

classes menos favorecidas da marginalidade que pode advir, em especial de grupos 

de crianças e adolescentes da periferia (SIMON; PARK; FERNANDES, 2001).  

Além disso, no Brasil, o trabalho infantil é visto como importante e deve ser 

utilizado pela sociedade como elemento formador, em oposição ao ócio, encarado 

como algo prejudicial e que conduz à marginalidade.  

Existe a preocupação com a realidade social de deficiências de recursos 

financeiros, com os riscos da marginalidade, com a pouca qualidade no ensino 

escolar, e cada programa, a seu modo, tenta adaptar-se na direção de ajudar na 

solução desses problemas sociais.  

Fernandes (2001) define a criança em situação de risco, meninos e meninas, 

em geral de baixo poder aquisitivo, que correm o risco de ceder aos chamativos da 

rua (drogas, prostituição, ilegalidade, etc.).  

Shuler (1991, p.22-23) refere-se aos estudantes em situação de risco como:  
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Àqueles que estão em perigo de abandonar a escolar ou graduar-se 
sem dominar o conhecimento e as habilidades que são necessárias 
para serem cidadãos efetivos e, assim, contribuírem para a 
economia. [...] A razão primordial porque os “estudantes em situação 
de risco” falham não está ligada ao fato de que eles não recebem 
uma quantidade suficiente de instrução, mas ao fato de que eles não 
recebem o tipo certo de instrução. As experiências educacionais que 
as escolas tradicionalmente oferecem, não têm nenhuma ligação 
mais intrínseca com estes estudantes. Qualquer que seja a carência 
que eles sentem, os “estudantes em situação de risco” rapidamente 
descobrem que ela não poderá ser suprida na sala de aula. À medida 
que esses alunos “desligam” e vivenciam o insucesso, a escola se 
torna uma situação ainda mais desagradável, a princípio uma 
situação a ser evitada.  

 

José de Souza Martins (1991, p.12-14), no livro Criança sem infância no 

Brasil, apresenta um dos conceitos que leva à compreensão da educação não 

formal:  

 

A criança sem infância não tem como principal problema a fome, 
embora a maioria esteja vivendo ou tenha vivido em condições 
extremamente adversas. Criança sem infância não é sinônimo de 
criança abandonada. É noção que a esta inclui, mas a ela não se 
limita. Abrange também, multidões de crianças que têm lar e família, 
mas não têm infância. É de outra natureza a carência que sofrem e 
elas próprias o dizem. Algumas carecem de amor, cujas famílias às 
vezes mutiladas sucumbiram às adversidades de um mercado de 
trabalho excludente, ao trabalho incerto, ao salário insuficiente, à 
brutalização da chamada mão-de-obra sobrante. Seus supostos 
direitos estão sendo quotidianamente violados e negados. E eles 
sabem disso. Todos carecem de infância, pois nelas já foi produzido 
à força o adulto precoce, a vítima precoce, o réu precoce [...] A 
infância de muitas crianças do Brasil e de outros países do chamado 
Terceiro Mundo está sendo transformada em sucata de vários 
modos. Multidões de imaturos estão tendo sua idade adulta 
convocada antecipadamente, de modo que o tempo de ser criança 
está sendo ocupado amplamente pelo tempo do adulto, do trabalho, 
da exploração, da violência [...] o adulto precoce mutila a sociedade 
inteira, mata o sonho e a esperança e antecipa cruelmente o futuro 
como momento de carência e brutalidade sem remédio.  

 

Simon et al (2001) comparam os adolescentes, filhos das classes médias e 

classes altas, vivendo em outros espaços da cidade e que vivem um processo de 

educação e preparação profissional muito alongado no tempo, que o levará a 

assumir a sua própria manutenção econômica entre 25 e 30 anos de vida. Já os 

adolescentes dos bairros periféricos já têm a consciência de que seu tempo de 
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liberdade para só brincar e estudar se encerra por volta dos 13 anos ou, no máximo, 

dos 15 anos.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/96 fornece 

um conceito de educação que engloba, além do processo de escolarização formal, 

os processos formativos que ocorrem em outros espaços, estabelecendo no Art.1º 

que 

 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições 
de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas manifestações culturais. 

 

Em razão do exposto e consoante aos conceitos e definições apresentadas, 

consideramos, neste estudo, o Centro Social Urbano (CSU) de Barretos como um 

centro de educação não formal.  

A educação não formal pode considerar, valorizar, reafirmar e ampliar a 

cultura dos sujeitos nela envolvidos, incluindo educadores e educandos, fazendo 

com que a bagagem cultural que cada um traz seja respeitada e esteja presente no 

decorrer de todos os trabalhos (AFONSO, 1989).  

Ainda de acordo com o autor, a educação não formal caracteriza-se por 

possibilitar a transformação social, dando aos sujeitos que participam desse 

processo condições de interferir na história, refletindo sobre ela, transformando-a, 

logo, transformando-se.  

Para atingir o objetivo de uma educação transformadora, Afonso (1989, p.90) 

apresenta algumas características que os espaços de educação não formal deverão 

apresentar:  

 

1) caráter voluntário; 
2) promover sobretudo a socialização; 
3) promover a solidariedade; 
4) visar o desenvolvimento; 
5) preocupar-se essencialmente com a mudança social; 
6) serem pouco formalizados e pouco hierarquizados; 
7) favorecer a participação; 
8) proporcionar a investigação e projetos de desenvolvimento; 
9) ser, por natureza, formas de participação descentralizadas  

 

Nesse sentido, para atingir uma educação transformadora, Gohn (2006, p.29) 

cita o objetivo da educação não formal.  
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A educação não formal capacita os indivíduos a se tornarem 
cidadãos do mundo, no mundo. Sua finalidade é abrir janelas de 
conhecimento sobre o mundo que circunda os indivíduos e suas 
relações sociais. Seus objetivos não são dados a priori, eles se 
constroem no processo interativo, gerando um processo educativo. 

 

A partir da definição do objetivo sob uma perspectiva transformadora, Gohn 

(2006, p.30-31) cita que a educação não formal poderá desenvolver, como 

resultados, uma série de processos tais como: 

 

• consciência e organização de como agir em grupos coletivos; 
• A construção e reconstrução de concepção (ões) de mundo e sobre 
o mundo; 
• contribuição para um sentimento de identidade com uma dada 
comunidade; 
• forma o indivíduo para a vida e suas adversidades (e não apenas 
capacita-o para entrar no mercado de trabalho); 
• quando presente em programas com crianças ou jovens 
adolescentes a educação não formal resgata o sentimento de 
valorização de si próprio (o que a mídia e os manuais de auto-ajuda 
denominam, simplificadamente, como a auto-estima); ou seja dá 
condições aos indivíduos para desenvolverem sentimentos de auto-
valorização, de rejeição dos preconceitos que lhes são dirigidos, o 
desejo de lutarem para ser reconhecidos como iguais (enquanto 
seres humanos), dentro de suas diferenças (raciais, étnicas, 
religiosas, culturais, etc.); 
• os indivíduos adquirem conhecimento de sua própria prática, os 
indivíduos aprendem a ler e interpretar o mundo que os cerca.  

 

No entanto, Gohn (2010, p.44-45) sinaliza que o que falta na educação não 

formal seria:  

 

• Formação específica a educadores a partir da definição de seu 
papel e as atividades a realizar; 
• Definição mais clara de funções e objetivos da educação não 
formal; 
• Sistematização das metodologias utilizadas no trabalho cotidiano; 
• Construção de metodologias que possibilitem o acompanhamento 
do trabalho que vem sendo realizado; 
• Construção de instrumentos metodológicos de avaliação e análise 
do trabalho realizado; 
• Construção de metodologias que possibilitem o acompanhamento 
do trabalho de egressos que participaram de programas de educação 
não formal;  
• Criação de metodologias e indicadores para estudo e análise de 
trabalhos da Educação não formal em campos não sistematizados. 
Aprendizado gerado por atos de vontade do receptor tais como a 
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aprendizagem via Internet, para aprender música, tocar um 
instrumento etc.; 
• Mapeamento das formas de educação não formal na auto-
aprendizagem dos cidadãos (principalmente jovens). 
 

A educação não formal, como afirma Gohn (2011, p.14), “não visa substituir 

ou competir com a educação formal [...]”. A educação não formal pode ser 

exemplificada por práticas em que o compromisso com questões que são 

importantes para um determinado grupo é considerado como ponto fundamental 

para o desenvolvimento desse trabalho; esse compromisso torna-se mais importante 

do que qualquer outro conteúdo preestabelecido por pessoas ou instituições.  

Assim, a transmissão do conhecimento acontece de forma não obrigatória e 

sem a existência de mecanismos de repreensão no caso de não aprendizado, pois 

as pessoas estão envolvidas no e pelo processo ensino-aprendizagem e têm uma 

relação prazerosa com o aprender.  

A princípio, é importante que essa proposta de educação não formal funcione 

como espaço e prática de vivência social, que reforce o contato com o coletivo e 

estabeleça laços de afetividade com esses sujeitos. Para tanto, necessita-se de um 

local onde todos tenham espaço suficiente para experimentar atividades lúdicas. 

Atividades estas que precisam ser vivenciadas com prazer em local agradável, que 

permita movimentar-se, expandir-se e improvisar, possibilitando oportunidades de 

troca de experiências, de formação de grupos (de proximidade, de brincadeiras e de 

jogos), de contato e mistura de diferentes idades e gerações (SIMON; PARK; 

FERNANDES, 2001).  

Os espaços de educação não formal deverão ser desenvolvidos seguindo 

alguns princípios, como: apresentar caráter voluntário, proporcionar elementos para 

a socialização e a solidariedade, visar ao desenvolvimento social, evitar 

formalidades e hierarquias, favorecer a participação coletiva, proporcionar a 

investigação e, sobretudo, proporcionar a participação dos membros do grupo de 

forma descentralizada.  

Gadotti (2005) enfatiza que a educação não formal é mais difusa, menos 

hierárquica e menos burocrática. Para o autor, os “programas de educação não 

formal não precisam necessariamente seguir um sistema sequencial e hierárquico 

de „progressão‟. Podem ter duração variável, e podem, ou não, conceder certificados 

de aprendizagem” (GADOTTI, 2005, p.2).  
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Garcia (2011) corrobora isso afirmando que, apesar de a educação não 

formal ser considerada não burocratizada, menos hierarquizada e com algumas 

propostas mais econômicas, não deve tomar para si tarefas e responsabilidades do 

sistema formal de ensino, pois estaria contribuindo, dentre outras consequências, 

para o desmanche da escola pública e para a desresponsabilização estatal/pública 

para com este setor.  

Na educação não formal, as metodologias operadas no processo de 

aprendizagem partem da cultura dos indivíduos e dos grupos. O método nasce a 

partir de problematização da vida cotidiana; os conteúdos emergem a partir dos 

temas que se colocam como necessidades, carências, desafios, obstáculos ou 

ações empreendedoras a serem realizadas; os conteúdos não são dados a priori 

(GOHN, 2006).  

Nesse contexto, os educadores sociais são importantes para dinamizarem e 

construírem o processo participativo com qualidade.  

De acordo com Gohn (2009, p.34), todas “as atividades desenvolvidas pelo 

Educador Social devem também buscar desenhar cenários futuros, os diagnósticos 

servem para localizar o presente, assim como para estimular imagens e 

representações sobre o futuro”.  

Na educação não formal, o educador deve propiciar situações e 

oportunidades para diferentes vivências conjuntas, sem se esquecer de aproveitar 

as já existentes (provocadas ou suscitadas pelos próprios grupos). Atuando como 

organizador e/ou animador, não deve ter preocupações escolarizantes e 

pedagógicas em relação às ações dos grupos, mas, sim, exercitar o hábito de refletir 

sobre suas atitudes e posturas tomadas em relação a qualquer situação na qual 

pretenda influir ou que tenha influído.  

De acordo com Simon, Park e Fernandes (2001), para que as atividades 

propostas se viabilizem na prática, é necessário ter uma postura e sensibilidade por 

parte dos educadores que nelas trabalharão para, num primeiro momento, captar os 

anseios e os conhecimentos que as crianças e adolescentes, de grupos sociais 

diferentes e pertencentes a contextos sociais e culturais diferenciados, transmitem 

através de suas histórias de vida. Só assim será possível construir um diálogo a 

partir dos conhecimentos oferecidos por essa população e da bagagem acumulada 

pelos educadores.  
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Na educação não formal, o educador deve preocupar-se em não induzir, mas 

em aceitar a colaboração crítica e consciente das crianças. O conteúdo e os temas 

são escolhidos a partir da própria vida do grupo. Desse modo, as crianças são 

levadas à consciência de que as culturas são recriadas, isto é, estão sempre se 

refazendo em função de cada grupo que as vivenciam (SIMON et al, 2001).  

Porém, uma das dificuldades das instituições de educação não formal está 

relacionada à seleção e preparação dos educadores que atuam nesse projeto. Para 

desenvolver um trabalho inovador, dentro de uma abordagem, valorizando a 

diversidade étnico-sociocultural dos educandos, garantindo-lhes o espaço da 

vivência da infância, faz-se necessário contar com educadores especialmente 

preparados.  

O educador que se propõe trabalhar na educação não formal precisa ser 

capaz de viver um diálogo frutífero e criativo que lhe permita captar toda a 

expressividade de crianças vinda de outras classes sociais que não a sua e trazendo 

vivências étnico-socioculturais muito diversas. O educador precisa ser capaz de 

captar essas diversas expressividades, canalizando-as de modo a garantir uma 

abertura de visão suficiente por parte dos profissionais que se propõem a atuar 

nessa proposta educacional (SIMON et al, 2001).  

Os profissionais envolvidos com essa problemática devem preocupar-se e 

tentar criar situações e oferecer opções que provoquem sentimentos reativos a esse 

universo da rua e que impliquem em experiências alternativas que possam abrir 

caminhos, no sentido de promover melhor qualidade de vida a essas crianças e 

adolescentes.  

No CSU de Barretos, eram trabalhados, pelos educadores sociais, diversos 

projetos13 com os alunos: “Projeto Vivendo Valores”, “Projeto Tô Ligado na Vida” e 

“Projeto Meio Ambiente”14. 

Nesse sentido, Garcia (2011) explica a importância de se oferecer, na 

educação não formal, propostas nas quais o compromisso com temas que são 

essenciais para um determinado grupo é considerado como ponto fundamental para 

o desenvolvimento do trabalho educacional, o que pode não ocorrer quando 

                                                 
13

 Os referidos projetos estão descritos no Capítulo 4. No entanto, ressalta que o “Projeto Identidade”, 
descrito como proposta de trabalho no Centro, não está contemplado no cronograma. 
14

 O “Projeto Meio Ambiente”, apesar de estar contemplado no cronograma de atividades do Centro, 
não aparece descrito na proposta de trabalho apresentada no Capítulo 4. 
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conteúdos são pré-estabelecidos por pessoas, instituições e valores que não façam 

parte dos ideais desse mesmo grupo. 

A seguir, será apresentado o cronograma de atividades do Centro Social 

Urbano de Barretos.  

As turmas são divididas da seguinte forma: 

  Manhã: 

- Turma A: Primeiro e Segundo anos 

- Turma B: Terceiro e Quarto anos 

- Turma C: Quarto e Quinto anos 

 

 Tarde 

- Turma D: Primeiro e Segundo anos 

- Turma E: Terceiro e Quarto anos 

- Turma F: Quarto e Quinto anos 
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PERÍODO MANHÃ 

 

Turma A  

Educadora:  

TURMA  HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA  SEXTA 

  

A 

7h45 ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA 

7h45 – 8h  CAFÉ DA MANHÃ CAFÉ DA MANHÃ  CAFÉ DA MANHÃ   CAFÉ DA MANHÃ 
CAFÉ DA 
MANHÃ  

8h - 8h50 TEATRO  DANÇA  TEATRO  DANÇA  
ACOMP. 

PEDAGÓGICO  

8h50 - 9h20 
ACOMP. 

PEDAGÓGICO 
EDUC. FÍSICA  

ACOMP. 
PEDAGÓGICO  

 EDUC. FÍSICA 
ARTESANATO / 

FILME 
(ALTERNADO 
QUINZENAL) 

9h20 – 10h10 
PROJ. VIVENDO 

VALORES  
ACOMP. 

PEDAGÓGICO  
PROJ. TÔ LIGADO 

NA VIDA! 
ACOMP. 

PEDAGÓGICO  

10h10 – 11h  RECREAÇÃO  LÚDICOS  RECREAÇÃO   
PROJ. MEIO 
AMBIENTE  

RECREAÇÃO   

11h – 11h30 ALMOÇO  ALMOÇO   ALMOÇO   ALMOÇO   ALMOÇO   

11h30 – 12h HIGIENE  HIGIENE   HIGIENE   HIGIENE   HIGIENE   

12h15 SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA 
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Turma B 

Educadora:  

TURMA  HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA  SEXTA 

  

 B 

7h45 ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA 

7h45 – 8h CAFÉ DA MANHÃ  CAFÉ DA MANHÃ  CAFÉ DA MANHÃ  CAFÉ DA MANHÃ   CAFÉ DA MANHÃ 

8h - 8h50 
ACOMP. 

PEDAGÓGICO  
ACOMP. 

PEDAGÓGICO 
ACOMP. 

PEDAGÓGICO  
ACOMP. 

PEDAGÓGICO 
ACOMP. 

PEDAGÓGICO  

8h50 - 9h20 TEATRO   DANÇA  TEATRO   DANÇA  ARTESANATO / 
FILME 

(ALTERNADO 
QUINZENAL)  

9h20 – 10h10 
PROJ. VIVENDO 

VALORES   
EDUC. FÍSICA   

 PROJ. TÔ LIGADO 
NA VIDA! 

EDUC. FÍSICA   

10h10 – 11h RECREAÇÃO   LÚDICOS  RECREAÇÃO   
PROJ. MEIO 
AMBIENTE   

RECREAÇÃO   

11h – 11h30 ALMOÇO   ALMOÇO   ALMOÇO   ALMOÇO   ALMOÇO   

11h30 – 12h HIGIENE   HIGIENE   HIGIENE   HIGIENE    HIGIENE  

12h15 SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA 
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Turma C 

Educadora:  

TURMA  HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA  SEXTA 

  

C  

7h45 ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA 

7h45 – 8h  CAFÉ DA MANHÃ CAFÉ DA MANHÃ   CAFÉ DA MANHÃ CAFÉ DA MANHÃ  
CAFÉ DA 
MANHÃ  

8h - 8h50 
ACOMP. 

PEDAGÓGICO  
 ACOMP. 

PEDAGÓGICO 
ACOMP. 

PEDAGÓGICO  
ACOMP. 

PEDAGÓGICO  
ACOMP. 

PEDAGÓGICO  

8h50 - 9h20 
PROJ. VIVENDO 

VALORES    
LÚDICOS  

 PROJ. TÔ LIGADO 
NA VIDA! 

 PROJ. MEIO 
AMBIENTE  

ARTESANATO / 
FILME 

(ALTERNADO 
QUINZENAL) 

9h20 – 10h10 TEATRO   DANÇA  TEATRO  DANÇA  

10h10 – 11h RECREAÇÃO   EDUC. FÍSICA   RECREAÇÃO   EDUC. FÍSICA  RECREAÇÃO   

11h – 11h30 ALMOÇO    ALMOÇO   ALMOÇO   ALMOÇO  ALMOÇO   

11h30 – 12h  HIGIENE  HIGIENE    HIGIENE  HIGIENE   HIGIENE   

12h15 SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA 
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PERÍODO TARDE 
 

Turma D  

Educadora:  

TURMA HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

  

 D 

12h20 ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA 

12h20 – 13h 
ALMOÇO/HIGIENE

  
ALMOÇO/HIGIENE 

  
ALMOÇO/HIGIENE 

  
ALMOÇO/HIGIENE 

  
ALMOÇO/HIGIENE 

  

13h – 13h50  TEATRO DANÇA  TEATRO  DANÇA  
 ACOMP. 

PEDAGÓGICO 

13h50 – 14h10 
ACOMP. 

PEDAGÓGICO  
EDUC. FÍSICA  

ACOMP. 
PEDAGÓGICO  

EDUC. FÍSICA  
  

ARTESANATO / 
FILME 

(ALTERNADO 
QUINZENAL)  

14h10 – 15h 
PROJ. VIVENDO 

VALORES  
 ACOMP. 

PEDAGÓGICO 
PROJ. TÔ LIGADO 

NA VIDA!  
ACOMP. 

PEDAGÓGICO  

15h – 15h30 
LANCHE DA 

TARDE  
LANCHE DA 

TARDE   
LANCHE DA 

TARDE   
LANCHE DA 

TARDE   
LANCHE DA 

TARDE   

15h30 – 16h20 RECREAÇÃO LÚDICOS  RECREAÇÃO  
 PROJ. MEIO 
AMBIENTE 

 RECREAÇÃO 

16h30 SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA 
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Turma E 

Educadora:  

TURMA HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

  

E  

12h20 ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA 

12h20 – 13h 
 ALMOÇO/HIGIEN

E  
 ALMOÇO/HIGIEN

E  
ALMOÇO/HIGIENE

   
ALMOÇO/HIGIENE

   
 ALMOÇO/HIGIENE  

13h – 13h50 
ACOMP. 

PEDAGÓGICO  
 ACOMP. 

PEDAGÓGICO 
ACOMP. 

PEDAGÓGICO  
ACOMP. 

PEDAGÓGICO  
ACOMP. 

PEDAGÓGICO   

13h50 – 14h10 TEATRO   DANÇA  TEATRO DANÇA  ARTESANATO /FILM
E 

(ALTERNADO 
QUINZENAL)  

  

14h10 – 15h 
PROJ. VIVENDO 

VALORES  
EDUC. FÍSICA  

PROJ. TÔ LIGADO 
NA VIDA!  

EDUC. FÍSICA  

15h – 15h30 
LANCHE DA 

TARDE   
LANCHE DA 

TARDE   
LANCHE DA 

TARDE   
LANCHE DA 

TARDE   
LANCHE DA TARDE   

15h30 – 16h20  RECREAÇÃO LÚDICOS  RECREAÇÃO  
 PROJ. MEIO 
AMBIENTE 

RECREAÇÃO  

16h30 SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA 
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Turma F 

Educadora:  
 

TURMA HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

  

F  

12h20 ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA 

12h20 – 13h 
 ALMOÇO/HIGIENE

  
ALMOÇO/HIGIENE 

  
 ALMOÇO/HIGIENE

  
ALMOÇO/HIGIENE 

  
ALMOÇO/HIGIENE

   

13h – 13h50 
 ACOMP. 

PEDAGÓGICO 
ACOMP. 

PEDAGÓGICO  
 ACOMP. 

PEDAGÓGICO 
 ACOMP. 

PEDAGÓGICO 
ACOMP. 

PEDAGÓGICO   

13h50 – 14h10 
PROJ. VIVENDO 

VALORES  
LÚDICOS  

PROJ. TÔ LIGADO 
NA VIDA!  

PROJ. MEIO 
AMBIENTE 

ARTESANATO / 
FILME 

(ALTERNADO 
QUINZENAL)  

  
14h10 – 15h TEATRO   DANÇA  TEATRO DANÇA  

15h – 15h30 
LANCHE DA 

TARDE   
LANCHE DA 

TARDE   
LANCHE DA 

TARDE   
LANCHE DA 

TARDE   
LANCHE DA 

TARDE   

15h30 – 16h20  RECREAÇÃO  EDUC. FÍSICA RECREAÇÃO   EDUC. FÍSICA RECREAÇÃO  

16h30 SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA 
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Os quadros mostram que o acompanhamento pedagógico ocorre todos os 

dias, por um período de 50 minutos, tanto para as turmas do período da manhã 

quanto da tarde. Em todas as turmas (período manhã e tarde) há dança e teatro, 

intercalados entre os dias da semana. O mesmo ocorre em relação à educação 

física e recreação.   

No período da manhã, o almoço é servido a todos os alunos no mesmo 

horário e a higiene também é realizada com todas as turmas, no mesmo horário.  

No período da tarde, o lanche é servido a todos no mesmo horário. Logo após 

o lanche, os alunos realizam outra atividade (recreação, educação física ou 

participam do Projeto Meio Ambiente). Não há um horário destinado à higiene para 

os alunos do período da tarde.  

Os filmes eram apresentados de forma alternada: uma semana eram 

destinados às turmas A (manhã) e D (tarde) e, na segunda semana às turmas B e C 

(manhã) e E e F (tarde). 

A seguir, serão apresentados e discutidos os resultados deste estudo.  
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6 – RESULTADOS  

 

 

Os resultados serão apresentados e discutidos neste capítulo considerando 

dois momentos da pesquisa: 

- Estudo 1: engloba questionários com os professores e diretor da escola 

pesquisada e análise das notas dos alunos nos 4º bimestres letivos do ano de 2011.  

- Estudo 2: engloba questionários com os profissionais que atuam no CSU e 

questionário socioeconômico com os pais dos alunos que frequentam o CSU.  

 

6.1 Resultados referentes ao Estudo 1 

 

As categorias apresentadas nesse estudo foram retiradas das respostas dos 

participantes ao questionário. 

 

 Questionários aplicado aos professores e diretor 

 

Questionados sobre o que entendem por Escola de Tempo Integral, 

observou-se que foram diversas as respostas à questão formulada. No entanto, a 

maioria dos participantes (N=6) afirmou que se tratava de um período complementar 

ao aprendizado da escola. Três citaram que era um local com atividades 

diversificadas, também três que era um local que atende o aluno em dois períodos 

de trabalho contínuo e um profissional não soube responder.  

 

Tabela 15 – Frequências absolutas das categorias de respostas dos professores e diretores 
(N=13) quanto ao conceito de Escola de Tempo Integral.  

 Conceito  F 

 
 

Escola de Tempo Integral 

Período complementar ao aprendizado da escola  6 
Local com atividades diversificadas 3 
Local que atende o aluno em dois períodos de 
trabalho contínuo 

 
3 

Não soube responder 1 

 

Ressalta-se que, ao formular este estudo, acreditava-se que o CSU era uma 

instituição de Educação de Tempo Integral (ETI), por isso todas as questões refere-

se à “Escola de Tempo Integral”. No entanto, diante das respostas dos participantes, 
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e das características apresentadas pela instituição, percebeu-se que o CSU poderia 

ser classificado como um local de educação não formal.  

No que se refere à avaliação da Escola de Tempo Integral (Tabela 16), os 

professores e diretor indicaram positivamente a frequência dos alunos às aulas (n=9) 

e o contato do aluno com outras áreas de conhecimento (n=3). De forma contrária, 

mencionaram negativamente o fato de os alunos chegarem cansados à escola 

(n=7), não realizarem as tarefas escolares (n=6) e a falta de vínculo entre a escola e 

o Projeto (n=4).  

 
Tabela 16 – Distribuição das frequências absolutas referentes à avaliação dos aspectos 

considerados positivos (N=22) e negativos (N=25) pelos professores e diretor 
na avaliação da ETI.  

 Avaliação da ETI F 

 
 
 

Aspectos 
positivos 

Frequência dos alunos às aulas 9 

Contato com outras áreas de conhecimento 3 

Socialização com os demais alunos  2 

Desenvolvimento de valores e habilidades 2 

Aumento da autoestima 2 

Aumento da autoconfiança 2 

Os alunos não ficam na rua 1 

Segurança aos pais 1 
Subtotal  22 

 
 

Aspectos 
negativos 

Os alunos chegam cansados à escola 7 

Os alunos não fazem tarefa escolar 6 

Falta de vinculação entre escola e Projeto 4 

Os alunos são mais agressivos/rebeldes/violentos  3 

O aluno que frequenta o projeto não tem um bom 
desempenho em sala de aula 

 
3 

Os alunos chegam sujos à escola  2 
Subtotal  25 

TOTAL  47 

 

Na avaliação total, os discentes e diretor apontaram mais aspectos negativos 

(N=25) do que positivos (N=22).  

A educação não formal abre possibilidades de conhecimento sobre o mundo 

que rodeia os indivíduos e suas relações sociais, e isso fica claro nas respostas dos 

participantes quando afirmam que o CSU proporciona aos alunos contato com 

outras áreas de conhecimento, socialização com os demais alunos, desenvolvimento 

de valores e habilidades e, ainda, aumento da autoestima e da autoconfiança.  

Dessa forma, as respostas dos participantes vão ao encontro das 

características da educação não formal apresenta por Afonso (1989): promover a 
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socialização; promover a solidariedade; visar o desenvolvimento e favorecer a 

participação.  

Simson, Park e Fernandes (2001, p.13) afirmam que, na educação não 

formal, encontram-se maneiras de se reelaborarem a valorização e a autoestima da 

população com a qual se trabalha, fornecendo uma pluralidade de possibilidades de 

comunicação e, “assim, abrindo-se „canais‟ para a expansão e a explicitação de 

sentimentos, emoções e desejos”. Outro elemento importante nas respostas foi o 

fator social, ou seja, o aluno não ficar na rua proporciona o sentido de segurança 

aos pais, uma vez que os espaços coletivos (ruas, praças, etc.), além de não 

promoverem a socialização, tornaram-se mais violentos e inseguros.  

Por outro lado, as crianças e jovens das classes alta e média acabam tendo 

nas atividades de educação não formal (tênis, natação, idiomas, danças, aulas 

particulares, etc.) uma opção a mais, como se essa outra educação fosse um 

adicional em sua formação, atuando como um diferencial. Todavia, em relação às 

crianças e jovens das classes populares, a educação não formal é vista como 

aquela que vai oferecer o que falta, aquilo que as crianças e jovens não tiveram 

condições de receber em sua formação, seja escolar ou familiar.  

É nesse sentido que o aspecto social aparece como uma faceta da educação 

não formal, ou seja, como uma educação especial para “cuidar” de uma maneira 

diferente da população menos favorecida. Dessa forma, questiona-se qual o sentido 

da complementaridade da educação não formal, pois, para uma parcela da 

sociedade, ela vem para somar, é o diferencial na formação. Para outra parcela, ela 

vem para complementar o que falta.  

Em relação à pesquisa, o questionamento de como o professor entende de 

como se dá a apropriação do conhecimento por parte dos alunos beneficiados pelo 

Projeto de Período Integral, seis profissionais relataram não ver diferenças entre os 

alunos que frequentam o período integral e o parcial. Cinco profissionais relataram 

que a apropriação depende do aluno e de outros fatores, como a vinculação da 

escola com o projeto. Dois afirmaram que os alunos são beneficiados desde que o 

projeto tenha objetivos claros e seja bem desenvolvido. 

A seguir, alguns relatos ilustram as respostas dadas.  

 

P2 – Não vejo grandes avanços em relação a apropriação do 
conhecimento em relação ao período integral, visto que o foco das 
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atividades desenvolvidas lá não parece ser esse. Como já afirmado 
anteriormente percebo que os alunos chegam cansados na escola e 
isso reflete de maneira negativa na aprendizagem dos mesmos, eles 
ficam dispersos.  
P3 – Não vejo como aprendizagem ampliada, vejo mais como um 
depósito de crianças. Posso até estar enganada por não conhecer o 
espaço e as atividades desenvolvidas. No nosso caso como a ETI é 
desenvolvida em outro local, acho que falta entrosamento entre os 
profissionais, participação dos mesmos.  
P5 – Para mim, a aprendizagem do aluno que frequenta em relação 
ao aluno que não frequenta a Escola em Tempo Integral não tem 
diferença. O aluno que é participativo, que tem bom desempenho na 
sua aprendizagem não depende da Escola de Tempo Integral. Em 
conteúdo não ajuda, mas em assiduidade e participação melhorou. 

 

Um dos pontos negativos apontado pelos participantes (n=4) é a falta de 

vínculo entre a escola e o Projeto. Entendendo-se a ETI como um ensino que 

possibilita uma formação mais completa para o aluno enquanto ser humano, por 

meio da conciliação dos conteúdos didáticos com outros aspectos da vida, percebe-

se que isso não tem ocorrido com os alunos deste estudo. Para que isso se resolva, 

é necessário que essas atividades realizadas no CSU sejam integradas com os 

conteúdos escolares tradicionais. Não adianta a jornada ser ampliada se o aluno 

pensar separadamente: de manhã aula regular e, à tarde, atividades diversas no 

centro socioeducativo, ou vice-versa. É necessária uma articulação entre esses dois 

polos educacionais.  

Concorda-se com Trilla (2008) que a educação enquanto maneira de 

crescimento e desenvolvimento de cada indivíduo está sujeita às ações e 

acontecimentos que influenciam, sejam para solidificar ou para contrariar, aquilo que 

se propõe na escola.  

A estrutura que caracteriza a educação não formal não indica que inexista 

uma formalidade e que o espaço ocupado não seja educacional. Ambos acontecem, 

mas de uma maneira diversa daquela da escola. A educação não formal não tem 

como objetivo específico complementar o que a escola deixa de fazer por motivos 

diversos, ou que realiza de forma precária e insatisfatória, embora algumas vezes 

isso acabe acontecendo indiretamente.  

Diante da falta de vínculo entre a escola e o Projeto, corrobora-se o que 

afirmam Simon et al. (2001), que sugerem a divulgação do trabalho realizado na 

instituição de educação não formal em diferentes frentes:  
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- na cidade, através da apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelas 

crianças em diferentes espaços culturais ao longo de todo o ano e não somente no 

final do período anual de trabalho; 

- na imprensa local, através de notícias, crônicas e até mesmo textos 

produzidos pelas crianças, comentando fatos locais ou descrevendo aspectos 

históricos e culturais da cidade; 

- nas universidades, através de palestras e discussões reunindo alunos de 

graduação e pós-graduação e os profissionais que atuam na instituição;  

- em outra cidade que, buscando desenvolver projetos semelhantes, 

pudessem encontrar na instituição de educação não formal e em seus funcionários, 

um exemplo concreto de experiência de caráter inovador; 

- dialogando também com outras instituições (privadas ou públicas) que 

venham desenvolvendo projetos semelhantes, no sentido de trocar vivências e 

experiências na busca de se elaborar uma metodologia de trabalho pedagógico, na 

área de educação não formal, que, sendo inovadora, seja também conscientizadora.  

Questionados se a aprendizagem do aluno que frequenta a Escola em Tempo 

Integral é ampliada em relação ao aluno que não frequenta, seis responderam que 

não, três que é “relativo”, pois depende de outros fatores e um relatou que não tem 

diferença. Ressalta-se que três profissionais não responderam à questão. Não 

houve respostas positivas em relação à questão. 

A seguir, são transcritos alguns trechos que ilustram as respostas fornecidas 

pelos profissionais.  

 

P4 – Se analisar a aprendizagem do aluno restringida aos conteúdos 
do currículo escolar, a diferença é irrelevante. No entanto, se a 
análise se direcionar para a formação do indivíduo enquanto cidadão, 
as diferenças são presentes continuamente, pois o aluno se mostra 
parte de tudo e com habilidade de dialogar e interagir em qualquer 
lugar. 
P5 - Para mim, a aprendizagem do aluno que frequenta em relação 
ao aluno que não frequenta a Escola em Tempo Integral não tem 
diferença. O aluno que é participativo, que tem bom desempenho na 
sua aprendizagem não depende da Escola de Tempo Integral. Em 
conteúdo não ajuda, mas em assiduidade e participação melhorou.  
P6 – Depende da família, quando o aluno tem a orientação e 
cobrança necessária em casa, o período integral é dispensável.  
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O Programa Espaço-Família tem por objetivo estabelecer e fortalecer o 

vínculo com os pais dos alunos que frequentam o Projeto. Através de reuniões 

quinzenais, palestras e cursos de curta duração, pode-se abrir um espaço de diálogo 

com a família, valorizando e incentivando seu papel na educação dos filhos. Além 

dos pais, os cursos poderão ser abertos à comunidade do entorno, que passa a 

valorizar o espaço como um local que também lhe pertence e no qual terá acesso a 

ferramentas de promoção individual e comunitária.  

 
 Análise das notas dos alunos de período parcial e integral 

 

Nessa etapa, foram analisadas as notas de todas as disciplinas oferecidas na 

grade curricular, com exceção da educação física.  

A 1ª série possui nove alunos que cursam a escola no período da manhã e 

frequentam o CSU à tarde, e seis alunos que cursam a escola à tarde e frequentam 

o CSU no período da manhã.  

Na Tabela 17, pode-se comparar as médias das notas dos alunos de período 

parcial e integral, da 1ª série. 

Observa-se que a média dos alunos que frequentam o CSU no período da 

tarde (6,7) é menor do que os que frequentam no período da manhã (7,7), 

contrariando as respostas dos professores que relataram que os alunos chegam 

cansados das atividades realizadas no CSU, e, portanto, teriam um desempenho 

escolar inferior.  

 

Tabela 17 – Distribuição das médias referentes às notas dos alunos que cursam a 1ª série 
no período da manhã (N=9) e no período da tarde (N=6) em cada disciplina da 
grade curricular.  

 
DISCIPLINAS 

CSU (Tarde) 
Escola (Manhã) 

(N=9) 

CSU (Manhã) 
Escola (Tarde) 

(N=6) 

 

Média dos 
alunos que 
frequentam 

o CSU 

Média dos 
alunos que 

não 
frequentam o 

CSU 

Média dos 
alunos que 
frequentam 

o CSU 

Média dos 
alunos que 

não 
frequentam o 

CSU 

Língua Portuguesa  6,7 6,5 7,7 7,8 

História 6,7 6,5 7,7 7,8 

Geografia 6,7 6,5 7,7 7,8 

Ciências 6,7 6,5 7,7 7,8 

Matemática 6,7 6,5 7,7 7,8 
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Arte 6,7 6,5 7,7 7,8 

Educação Moral e Cívica 6,7 6,5 7,7 7,8 

Educação para o Trânsito 6,7 6,5 7,7 7,8 

Educação Ambiental 6,7 6,5 7,7 7,8 

 

O mesmo desempenho foi observado em relação aos alunos que não 

frequentam o CSU, tendo os alunos que frequentam a escola no período da manhã 

média inferior (6,5) a dos alunos que cursam a escola no período da tarde (7,8).  

Comparando as médias das notas dos alunos de período integral e parcial, 

nota-se que, no período escolar da manhã, as notas dos alunos de período integral 

foram maiores (6,7) do que as dos alunos de período parcial (6,5). Já no período 

escolar vespertino, a média das notas dos alunos parciais foram maiores (7,8) do 

que as dos alunos integrais (7,7). No entanto, as diferenças observadas não são 

significativas.  

Na 2ª série, há nove alunos que cursam a escola no período da manhã e o 

CSU à tarde, e cinco que frequentam a escola no período da tarde e o CSU de 

manhã.  

Na Tabela 18, pode-se comparar as médias das notas dos alunos de período 

parcial e integral, da 2ª série. 

 

Tabela 18 – Distribuição das médias referentes às notas dos alunos que cursam a 2ª série 
no período da manhã (N=9) e no período da tarde (N=5) em cada disciplina da 
grade curricular.  

 
DISCIPLINAS 

CSU (Tarde) 
Escola (Manhã) 

(N=9) 

CSU (Manhã) 
Escola (Tarde) 

(N=5) 

 

Média dos 
alunos que 
frequentam 

o CSU 

Média dos 
alunos que 

não 
frequentam o 

CSU 

Média dos 
alunos que 
frequentam 

o CSU 

Média dos 
alunos que 

não 
frequentam o 

CSU 

Língua Portuguesa  6,7 7,7 7,3 7,9 

História 6,7 7,7 7,3 7,9 

Geografia 6,7 7,7 7,3 7,9 

Ciências 6,7 7,7 7,3 7,9 

Matemática 6,7 7,7 7,3 7,9 

Arte 7,6 8,0 7,3 8,1 

Educação Moral e Cívica 6,7 7,7 7,3 7,9 

Educação para o Trânsito 6,7 7,7 7,3 7,9 

Educação Ambiental 6,7 7,7 7,3 7,9 
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Novamente, em relação à 2ª série, os alunos que frequentam o CSU no 

período da tarde tiveram média de notas (6,7) inferior aos alunos que permanecem 

no Centro no período da manhã (7,3), com exceção da disciplina “Arte”. O mesmo 

fato foi observado com os alunos que não frequentam o CSU, sendo que os que 

frequentam o período da manhã obtiveram média inferior (7,7 e 8,0) em relação aos 

alunos que cursam a escola no período da tarde (7,9 e 8,1).  

Em relação às médias das notas dos alunos de período integral e parcial, 

nota-se que, no período escolar da manhã, as notas dos alunos de período integral 

foram inferiores (6,7 e 7,6) às dos alunos de período parcial (7,7 e 8,0). Isso também 

foi observado no período escolar vespertino, no qual a média das notas dos alunos 

parciais foram maiores (7,9 e 8,1) do que as dos alunos integrais (7,3).  

Na 3ª série, há 11 alunos que cursam a escola no período da manhã e o CSU 

à tarde. No período inverso, ou seja, vespertino, não há alunos no período integral.   

Na Tabela 19, pode-se comparar as médias das notas dos alunos de período 

parcial e integral, da 3ª série. 

 

Tabela 19 – Distribuição das médias referentes às notas dos alunos que cursam a 3ª série 
no período da manhã (N=11) em cada disciplina da grade curricular.  

DISCIPLINAS CSU (Tarde) / Escola (Manhã) - (N=11) 

 
Média dos alunos que 

frequentam o CSU 
Média dos alunos que 
não frequentam o CSU 

Língua Portuguesa  6,8 7,2 

História 6,8 7,2 

Geografia 6,8 7,2 

Ciências 6,8 7,2 

Matemática 6,8 7,2 

Arte 7,0 7,0 

Educação Moral e Cívica 6,8 7,2 

Educação para o Trânsito 6,8 7,2 

Educação Ambiental 6,8 7,2 

 

Observa-se que a média dos alunos que frequentam o CSU no período da 

tarde (6,8) é inferior à dos que frequentam no período da manhã (7,2), com exceção 

da disciplina “Arte”, em que a média foi igual (7,0).   

Na 4ª série, há 11 alunos que cursam a escola no período da manhã e o CSU 

à tarde, e 14 que frequentam a escola no período da tarde e o CSU de manhã.  
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Na Tabela 20, pode-se comparar as médias das notas dos alunos de período 

parcial e integral, da 4ª série. 

 

Tabela 20 – Distribuição das médias referentes às notas dos alunos que cursam a 4ª série 
no período da manhã (N=11) e no período da tarde (N=14) em cada disciplina 
da grade curricular.  

 
DISCIPLINAS 

CSU (Tarde) 
Escola (Manhã) 

(N=11) 

CSU (Manhã) 
Escola (Tarde) 

(N=14) 

 

Média dos 
alunos que 

frequentam o 
CSU 

Média dos 
alunos que não 
frequentam o 

CSU 

Média dos 
alunos que 
frequentam 

o CSU 

Média dos 
alunos que não 
frequentam o 

CSU 

Língua Portuguesa  6,6 6,8 7,0 6,7 

História 6,8 7,1 7,0 6,8 

Geografia 6,8 7,1 7,0 6,7 

Ciências 6,8 7,0 7,0 6,7 

Matemática 6,8 6,7 6,8 6,7 

Arte 7,5 8,0 7,0 6,7 

Educação Moral e 
Cívica 

 
6,8 7,2 7,0 

 
6,7 

Educação para o 
Trânsito 

6,8 
7,1 7,0 

6,7 

Educação Ambiental 6,8 7,0 7,0 6,7 

 

Observa-se que a média dos alunos que frequentam o CSU no período da 

tarde (6,6 e 6,8) é inferior à dos que frequentam no período da manhã (7,0), com 

exceção das disciplinas “Matemática”, em que a média foi igual (6,8), e “Arte”, na 

qual os alunos que frequentam o CSU no período da tarde apresentaram média 

superior (7,5) à dos alunos que frequentam no período da tarde (7,0).  

Em relação aos alunos de período parcial, os que cursam a escola no período 

da manhã apresentaram média das notas superior à dos alunos que cursam à tarde, 

com exceção da disciplina “Matemática”, na qual as médias foram iguais (6,7).  

Quanto às médias das notas dos alunos de período integral e parcial, nota-se 

que no período escolar da manhã as notas dos alunos de período integral foram 

inferiores às dos alunos de período parcial. Porém, no período inverso, vespertino, a 

média das notas dos alunos parciais foi inferior à dos alunos de período integral.   

Na 5ª série, há 9 alunos que cursam a escola no período da manhã e o CSU à 

tarde e, 9 que frequentam a escola no período da tarde e o CSU de manhã.  
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Na Tabela 21, pode-se comparar as médias das notas dos alunos de período 

parcial e integral, da 5ª série. 

 

Tabela 21 – Distribuição das médias referentes às notas dos alunos que cursam a 5ª série 
no período da manhã (N=9) e no período da tarde (N=9) em cada disciplina da 
grade curricular.  

 
DISCIPLINAS 

CSU (Tarde) 
Escola (Manhã) 

(N=9) 

CSU (Manhã) 
Escola (Tarde) 

(N=9) 

 

Média dos 
alunos que 
frequentam 

o CSU 

Média dos 
alunos que 

não 
frequentam o 

CSU 

Média dos 
alunos que 
frequentam 

o CSU 

Média dos 
alunos que 

não 
frequentam o 

CSU 

Língua Portuguesa  7,3 7,2 7,3 7,7 

História 7,3 7,1 7,3 7,6 

Geografia 7,3 7,1 7,3 7,6 

Ciências 7,3 7,1 7,3 7,7 

Matemática 7,3 7,2 7,4 7,7 

Arte 7,4 7,4 7,3 7,8 

Educação Moral e Cívica 7,3 7,1 7,3 7,7 

Educação para o Trânsito 7,3 7,1 7,4 7,7 

Educação Ambiental 7,3 7,1 7,3  7,7 

 

Em relação à 5ª série, os alunos que frequentam o CSU no período da tarde e 

os que permanecem no Centro no período da manhã tiveram a média das notas 

semelhantes, variando entre 7,3 e 7,4.  

Já os alunos parciais e que frequentam a escola no período da manhã 

obtiveram média inferior em relação aos alunos que cursam a escola no período da 

tarde.  

Em relação às médias das notas dos alunos de período integral e parcial, 

nota-se que no período escolar da manhã as notas dos alunos de período integral 

foram superiores (7,3) às dos alunos de período parcial (7,1 e 7,2), com exceção da 

disciplina “Arte”, em que as médias foram iguais (7,4). Porém, observou-se o 

contrário no período escolar vespertino, no qual a média das notas dos alunos 

integrais foram inferiores (7,3 e 7,4) às dos alunos integrais (7,6, 7,7 e 7,8).  

Diante dos resultados apresentados, alguns questionamentos veem à tona. A 

Escola de Tempo Integral resolveria o baixo rendimento dos alunos? A ampliação do 

número de horas do período escolar amplia a qualidade de ensino público no Brasil? 

A escola tem a responsabilidade somente pela transmissão do saber ou também 
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com a formação integral do aluno? A escola pública tem papel de “informadora” ou 

de “formadora”?  

Esses questionamentos têm suscitado discussões no meio educacional. No 

centro dessa discussão, há aqueles que argumentam ser contra a ampliação do 

período escolar, criticando o caráter assistencialista que os projetos podem assumir 

e acreditando que é necessário um ensino de qualidade no período parcial antes de 

pensar no integral. E outros justificam a necessidade de resolver o problema dos 

menores abandonados (tirando-os da rua, proporcionando um período de 

qualidade), que pode transformar a escola em um espaço mais assistencialista do 

que de possibilidades para se aprender e desenvolver.  

 Paro (1988) ressalta que a simples extensão da escolaridade diária, diante 

da situação precária do ensino público e dos altos custos da implantação da escola 

de tempo integral, não garante à escola uma função educativa.  

Paro et al (1988, p. 192) retratam bem esta questão, citando que:  

 
Hoje, quando se coloca a proposta de tempo integral, as questões 
sociais tendem a sobrepor-se à dimensão pedagógica. Isto acontece, 
por um lado, porque os problemas das classes subalternas são 
tantos, que as políticas públicas não dão conta de superá-los; por 
outro, traz à tona o problema da violência e a preocupação de cuidar 
preventiva e/ou corretivamente dessa questão. Nesse sentido, o 
poder público passa a atribuir essa função à escola, gerando novas 
expectativas da população com relação à instituição escolar. 

 

E complementam:  

 

(...) Hoje a escola de tempo integral é proposta para os segmentos 
de baixa renda da população e sua efetivação é cominada ao poder 
público. (...) Essa mudança não é aleatória, mas é marcada por 
mudanças de caráter socioeconômico-cultural ocorridas no seio da 
sociedade brasileira. (...) A tradicional escola particular em regime de 
internato ou semi-internato, além de onerosa, não respondia mais 
aos anseios dessas parcelas da população. (...) a modernidade 
colocou em questão o saber erudito ministrado por essa escola 
assim como os preceitos morais (...) Dessa forma, ao invés de 
segregar os membros de suas famílias, propõem, com base no 
ideário liberal-cristão, a segregação dos dominados.” 

 

Freitas e Galter (2007) afirmam que atualmente a função instrucional das 

escolas se vê impedida de ser realizada amplamente, devido às condições que 

cercam o entorno escolar.  
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Diante dessa discussão, Borges (1994, p.3) afirma que é necessário “definir o 

papel da escola junto aos agentes, aos seus usuários, buscando caminhos que 

garantem uma prática pedagógica crítica, libertadora e capaz de promover 

mudanças sociais significativas”.  

Mota (2006) ressalta que a educação vai além dos conteúdos dados em sala 

de aula, exigindo o envolvimento de profissionais, prontos para atuar em um 

processo inovador, que se propõe favorecer o ensino e a aprendizagem, 

estimulando o conhecimento dos professores, assim como o envolvimento dos 

estudantes.  

Os dados apontados nas tabelas geram diversas hipóteses: por que alguns 

alunos vão melhor que outros? Uma das hipóteses seria a de que o aluno que 

frequenta o CSU fica mais cansado do que o aluno que não frequenta. Outra seria a 

falta de articulação entre as duas instituições, ação que possibilitaria aos 

profissionais analisarem de forma mais individualizada cada aluno.  

 

6.2 Resultados referentes ao Estudo 2 

 

 Questionários aplicado aos profissionais do CSU 

 

Tratando-se do que o profissional do CSU entende por Escola de Tempo 

Integral, três relataram ser um local em que o aluno permanece o dia inteiro, e 

também três disseram ser um local totalmente equipado para suprir as necessidades 

dos alunos e um local que facilita o dia a dia e a segurança do aluno.  

 

Tabela 22 - Frequências absolutas das categorias de respostas dos profissionais que atuam 
no CSU (N=5) quanto ao conceito de Escola de Tempo Integral.  

 Definição F 

 
Escola de Tempo 

Integral 

Local em que o aluno permanece o dia inteiro 3 
Local totalmente equipado para suprir as necessidades 
dos alunos 

 
3 

Local que facilita o dia a dia e a segurança do aluno 1 

 
 

A seguir, vê-se o relato de um dos participantes: 
 

E5: É a modalidade de ensino onde o aluno permanece o dia todo, 
sendo que, durante meio período o aluno tem aula regular com o 
Professor I e no outro período há uma grade com atividades de áreas 
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(Ed.física, artes) e suporte pedagógico (tarefas, apoio, temas 
transversais). 
 

 

A análise das respostas dos participantes aponta o caráter assistencialista da 

ETI. É nítida a lacuna educacional que procura ser preenchida no horário contrário 

ao escolar através de uma busca por diferentes atividades, como educação física, 

artes, tarefas, apoio, temas transversais, dentre outros.  

 

Tabela 23 – Distribuição das frequências absolutas referentes à avaliação dos aspectos 
considerados positivos (N=7) e negativos (N=11) pelos profissionais do CSU na 
avaliação da ETI.  

 Avaliação da ETI F 

 
 
 

Aspectos 
positivos 

Fornecer segurança aos pais 3 

Ser complementar à educação formal  1 

Garantir oportunidade a todos 1 
Fornecer atividades diversificadas (educação física, artes) 1 

Fornecer suporte pedagógico (tarefas, apoio, temas 
transversais) 

 
1 

Subtotal  7 

 
 
 

Aspectos 
negativos 

Falta de convivência de pais e filhos 3 

Os alunos ficam cansados 2 

Falta de responsabilidade dos pais 1 

Estrutura física inadequada para atendimento 1 
Falta de materiais pedagógicos e lúdicos 1 

Poucos cursos de capacitação para os educadores 1 

A realidade não condiz com o princípio da ETI 1 

As crianças ficam estressadas 1 
Subtotal  11 

TOTAL  18 

 

Quanto à avaliação da ETI pelos profissionais do CSU (Tabela 23), foi citado 

como o principal aspecto positivo a segurança que a escola fornece aos pais que 

trabalham e não têm um local para deixar o filho.  

A seguir, vê-se relatos que ilustram a fala dos participantes: 

 

E1: Como assistencialista é que os pais precisam por não terem 
aonde deixar seus filhos em horário que não estão na escola.  
E2: A educação em tempo integral tem como aspecto positivo ser 
complementar a educação formal para desenvolver e procurar 
mostrar outras habilidades, de modo a garantir oportunidade a todos. 
E3: Ponto positivo – para os pais; não precisam se preocupar com 
suas crianças, elas ficam o dia todo na escola. Quanto aos alunos, 
os que se interessam, aprendem muito, para os que não querem 
nada com nada é só muito cansativo. Porque o propósito do projeto 
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integral tem um objetivo e a nossa realidade é completamente 
diferente. 

 

Analisando as respostas dos participantes, nota-se que os pontos positivos 

observados por eles encaixam-se na proposta de educação não formal, visto que, de 

acordo com Gohn (2006), existe a intencionalidade de criar ou buscar determinadas 

qualidades e/ou objetivos em espaços não escolares, atuando em várias dimensões 

que visam à formação do indivíduo no sentido de politizar os sujeitos de seus 

direitos enquanto cidadãos, de promover a aprendizagem e exercício de práticas 

que capacitem os indivíduos a se organizarem com objetivos comunitários, bem 

como apresentar o ensino-aprendizagem diferenciado dos conteúdos da 

escolarização formal. No entanto, o caráter assistencialista ainda predomina na 

resposta dos educadores sociais.  

Por outro lado, a falta de convivência entre pais e filhos (n=3) e o cansaço dos 

alunos (n=2) foram citados como os principais pontos negativos da ETI. 

Alguns relatos abaixo ilustram as respostas: 

 

E1: Muito tempo longe dos seus filhos e alguns nem são encontrados 
quando é preciso por algum motivo urgente. As crianças ficam 
também cansadas e muitas vezes estressadas por se verem “presas” 
durante 9 horas entre a escola e o projeto.  
E2: Os aspectos negativos que observo é que a realidade não condiz 
com os princípios, pois vejo que há pouco caso com os educadores 
de PPI por parte até mesmo de superiores.  
E5: Algumas unidades escolares têm locais diferentes para cada um 
dos períodos, descaracterizando o principal aspecto do período 
integral; 
- Estrutura física inadequada para atendimento; 
- Falta de materiais pedagógicos e lúdicos; 
- Poucos cursos de capacitação que contemplem os profissionais do 
período integral, principalmente educadores. 

 

Em relação à participação em cursos de capacitação, a fim de 

instrumentalizar para a tarefa que a Escola de Tempo Integral requer, a maioria dos 

profissionais relatou não ter realizado. Apenas um participante relatou ter participado 

de vários cursos de capacitação, mas a maioria não foi voltada especificamente para 

período integral. 

Todos os participantes relataram que o CSU oferece às 

crianças/adolescentes oficinas de dança, educação física e teatro. Porém, ao serem 

questionados se as oficinas estão funcionando conforme a proposta do Projeto, dois 
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profissionais responderam que sim, um que “nem sempre”, um que “às vezes” e um 

respondeu negativamente à questão.  

Em relação às oficinas curriculares de reforço, visando retomar o conteúdo 

trabalhado no currículo básico, quatro dos profissionais relataram que o CSU não 

fornece esse tipo de apoio. Apenas um participante respondeu positivamente à 

questão, justificando que o apoio pedagógico ocorre sempre nas disciplinas focadas 

pela professora por meio das tarefas e, pelo período de uma hora diária.  

Todos os participantes (N=5) concordaram que o CSU não está equipado com 

materiais e recursos pedagógicos para acolher os alunos.  

Esse fato aponta para que o CSU não seja considerado uma ETI, visto que a 

concepção de Educação Integral é voltada para uma complementação do trabalho 

realizado na educação formal, seja na forma de aulas de reforço, de 

acompanhamento às tarefas de casa ou de oficinas centradas em temas já 

abordados no currículo regular, o que não tem ocorrido no centro.  

Desse modo, não há uma integração efetiva entre o CSU e a escola, 

constituindo, assim, duas “instituições educativas” diferentes, uma com atividades 

voltadas para os alunos “regulares“ e outra para os alunos do “projeto”, embora a 

população seja a mesma para os dois locais. Não há documentos que possibilitem 

aos profissionais visualizarem o que está sendo oferecido aos alunos em cada 

instituição. 

Em relação ao CSU possuir um espaço adequado para descanso e lazer dos 

alunos, todos os profissionais responderam negativamente à questão. Apenas um 

relatou haver espaço para o lazer, com “um espaço gramado muito bom”.  

Quanto à receptividade e o interesse dos alunos pelas oficinas fornecidas, 

dois profissionais relataram que não há interesse por parte dos alunos, dois 

afirmaram que os alunos, apesar da precariedade da estrutura física e de materiais, 

demonstram interesse pelas atividades, porém tem que sempre haver novidades 

para manter o interesse; e um relatou que depende do professor e de como ele 

envolve os alunos.  

Quanto à participação da família nos projetos do CSU, três profissionais 

relataram que os pais sempre comparecem quando solicitados, um disse que 

comparecem em reuniões e outro relatou que há pouca participação dos familiares. 

Um profissional relatou estar trabalhando há pouco tempo no CSU e não poderia 

opinar sobre a participação dos pais.  
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A seguir, uma justificativa dada pelo profissional: 

 

E5: Há pouca participação, demonstrando uma inversão de papéis e 
responsabilidades por parte das famílias.  
 

 

Algumas atividades poderiam ser realizadas no CSU, tais como as sugeridas 

por Simon et al. (2001):  

 - Roda coletiva: atividade inicial da rotina diária. Dá a oportunidade para 

todos, crianças e professores, conversarem, discutirem questões ou problemas 

vivenciados na família, na rua, na escola e no Projeto, transmitirem recados e 

colocarem seus pedidos e necessidades.  

 - Roda mais restrita: realizada na sala específica, como estratégia importante 

para a condução do processo educativo. Ali, crianças e educadora escolhem temas, 

retomam trabalhos já realizados, conversam sobre imprevistos ou mudanças nos 

planos, discutem problemas de relacionamento ou direcionamento do trabalho.  

 Simon et al (2001) acrescentam que a cultura das crianças é valorizada 

nesses momentos, pois trazem experiências e conhecimentos sobre o tema em 

questão adquiridos na escola, em casa, na rua ou em outros espaços sociais.  

 O aspecto cidadania está presente em todos os momentos, consciente 

ou inconscientemente: nas escolhas que fazem, nas trocas de experiências 

reconhecendo e descobrindo novos valores significativos, na ajuda mútua, no 

respeito para com a opinião alheia, e até nos momentos em que são convocados a 

terminar o que começaram, a cumprir e a se responsabilizar pela finalização das 

escolhas efetuadas.  

 O conteúdo é apresentado de forma variada: pode ser uma música, a 

leitura de um texto ou de um artigo de jornal, um filme, um quadro, uma história ou 

gráficos e figuras. As atividades podem envolver a todos, apenas grupos ou serem 

individuais, e sempre buscam proporcionar o prazer de fazer, de pensar junto.  

Além disso, as brincadeiras e jogos são de fundamental importância na 

expressão e no desenvolvimento da corporeidade das crianças: elas se expressam 

corporalmente através de suas brincadeiras, jogos e desenhos.  

As instituições têm por objetivo a aproximação com as famílias e as 

comunidades, mas, efetivamente, notamos que os trabalhos realizados resumem-se 
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a palestras isoladas sobre temas polêmicos, assim como pela distribuição de cestas 

básicas. Não há um trabalho realizado de forma mais sistemática com as famílias.  

A condição exigida para se frequentar tais programas é a realização de 

matrícula na escola formal e manter assiduidade a ela e ao programa. Outra 

condição é morar nas proximidades do bairro onde o programa é oferecido.  

Como o projeto funciona regularmente nos dias de semana, das 7h às 18h, 

atendendo a criança, filhos de famílias em que geralmente os dois cônjuges 

trabalham, fica muito difícil aos pais participarem das atividades regulares 

desenvolvidas no Projeto. Para que a família pudesse compartilhar das atividades, 

precisariam ser criados horários alternativos noturnos ou nos finais de semana, nos 

quais os educadores poderiam desenvolver com as famílias diversas atividades de 

caráter esportivo, lúdico ou artístico, nas quais as famílias juntamente com os 

educandos aprendessem a conviver em situação prazerosa de igualdade e troca 

frutífera de conhecimentos e experiências, ampliando, assim, os benefícios de 

construção do autoconhecimento, do desenvolvimento do espírito crítico e da 

autoestima.   

Como visto, a escola é, com certeza, a instituição pedagógica mais importante 

oferecida à sociedade. No entanto, a educação formal ocupa apenas uma parcela do 

universo educacional. Concorda-se com Trilla (2008) que a escola tem uma ação 

limitada, o que gera a necessidade de outros espaços que complementam a sua 

função. 

Na parcela complementar à educação formal, encontra-se a educação não 

formal que, como visto nesse trabalho, entra como a área de formação para a 

cidadania e para a emancipação social de indivíduos, grupos e coletivos sociais. É, 

como afirma Gohn (2010), voltada para a formação do ser humano como cidadão do 

mundo, em hipótese nenhuma substitui ou compete com a educação formal. Porém, 

atua na complementação desta última, via programação específica, articulando 

escola e comunidade.  

Uma das vantagens da educação não formal apontada por Gadotti (2005) é a 

duração variável dos programas. Nesse sentido, a categoria espaço versus tempo 

da aprendizagem é flexível, respeitando-se, no entanto, as diferenças biológicas, 

culturais e históricas dos indivíduos.  

A educação não formal, ainda de acordo com Gohn (2010), deve incorporar a 

Educação para a justiça social; Educação para direitos (humanos, sociais, políticos, 
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culturais, etc.); Educação para liberdade; Educação para igualdade e diversidade 

cultural; Educação para democracia; Educação contra toda e qualquer forma de 

discriminação; e Educação pelo exercício da cultura e para a manifestação das 

diferenças culturais. Nesse estudo, o CSU promove Projetos como “Vivendo 

valores”, “Identidade”, “Tô ligado na vida”, que visam estabelecer um espaço 

concreto de formação com aprendizagens de saberes da vida em coletividade. Estes 

projetos envolvem aprendizagens  de ordem subjetiva, relativa ao plano emocional e 

cognitivo das pessoas. Também proporcionam, por meio de espaços destinados ao 

teatro, dança e atividades de artesanatos, a aprendizagem de habilidades corporais, 

técnicas e manuais, que capacitam os alunos para o desenvolvimento de uma 

atividade de criação.  

No entanto, há um abismo entre a teoria e a prática, o que pode ser 

observado na fala dos participantes. A educação não formal deve ser vista como 

complementar, no sentido de desenvolver os campos de aprendizagens e saberes 

em conjunto com a escola, o que não tem ocorrido entre a escola pesquisada e o 

CSU.  

Nesse estudo, os profissionais do ensino regular veem o CSU como um local 

que oferece segurança aos pais, onde podem deixar seus filhos e trabalhar com 

tranquilidade. Por outro lado, relatam a falta de responsabilidade dos pais para com 

os filhos e a falta de convivência entre eles. É com essa realidade que o desafio da 

educação não formal tem que se confrontar.  
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CONCLUSÕES 

 

 

O objetivo inicial, desta pesquisa, era conhecer o universo da Educação de 

Tempo Integral em uma instituição de ensino, da cidade de Barretos, visto que a 

Escola Pública de Tempo Integral é desafio no cenário educacional brasileiro, em 

meio às polêmicas quanto à ausência de infraestrutura para atender os alunos neste 

tipo de ensino, bem como a falta de formação adequada dos docentes, entre outros 

fatores.  

Na teoria, o objetivo da ETI é ocupar de forma positiva o tempo das crianças 

com aprendizagens significativas, por meio de atividades pedagógicas, esportivas, 

recreativas, sociais e semi-profissionalizantes, que incorporam uma ampliação no 

número de horas em que a criança ou o adolescente permanece na instituição 

escolar. No entanto, o que se percebe é que esse objetivo está distante de ser 

alcançado, na prática.  É por isso que ao longo deste estudo, e dos dados coletados, 

houve uma mudança de perspectiva, pois surgiram novas constatações, que 

mostraram que o que era entendido como ETI, no início, era na realidade Educação 

não formal.  

Assim, ao se aproximar do objeto de estudo, pôde-se constatar, a partir das 

discussões realizadas ao longo do trabalho, que o Centro Social Urbano (CSU), da 

cidade Barretos, pode ser caracterizado como um espaço de educação não formal, 

distanciando-se, em larga medida, da Escola de Tempo Integral. A pesquisa e a 

análise permitiram verificar que, na prática, e em sintonia com a teoria, a escola CSU 

é de educação não formal, não obstante o questionário ser formulado com o termo 

“Educação em Tempo Integral”. 

Esta pesquisa é fruto de um olhar minucioso e da qual participaram gestores, 

funcionários, professores e pais que entendem a extensão do tempo diário de 

aprendizagem de maneira diversa, porém não excludente. Esse olhar teve 

contribuições de profissionais experientes e envolvidos na busca de soluções, 

superações e também com intencionalidades e interesses divergentes sobre a 

manutenção da ampliação do período escolar. 

A educação não formal, como visto, perpassa a modalidade formal e a 

informal, além de contribuir para o processo educativo. Uma não vive sem a outra. É 
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nítida a importância da educação escolar, mas é inegável que a não formal acaba 

servindo de subsídio para uma boa educação formal. 

A educação não formal contribui para a formação pessoal, social, afetiva, 

física, intelectual e cultural das crianças e dos adolescentes. Para isso, é necessário 

trabalhar com a autoestima dessa população, valorizando seus repertórios de 

conhecimentos, respeitando e atendendo seus desejos, necessidades e vontades e, 

principalmente, ajudando-os a construírem ideais de vida a longo prazo.  

Cabe salientar que o surgimento da educação não formal não se dá com o 

objetivo de ocupar o espaço ou substituir o papel da educação formal e da informal, 

mas para dividir e partilhar os diferentes fazeres desse novo tempo. 

A escola não pode ser uma solução para todos os males da educação, porém 

a educação não formal visa contribuir para o desenvolvimento de crianças e 

adolescentes, e ainda tem como um de seus objetivos erradicar o trabalho infantil. 

Há muito a ser feito tanto na educação formal quanto na não formal. Para 

tanto, é preciso ter uma perspectiva do que cada uma deve realizar e do espaço que 

ocupa uma na outra, na área educacional. Se não houver esse entendimento, a 

relação entre esses dois tipos de educação será sempre difusa. Nesse contexto, há 

de haver, necessariamente, a participação dos pais e da comunidade do entorno 

escolar.   

A denominação deste estudo como educação não formal, possibilitou a 

investigação e a compreensão das atribuições do educador social, bem como sua 

valorização (ou não) no campo educacional.  Além disso, a partir da caracterização 

deste estudo como educação não formal, não há como desconsiderar a 

comunidade, pois não há como propor que as pessoas envolvam-se voluntariamente 

em algo com o qual não se identifiquem. Para isso, a educação não formal deve 

considerar, em primeiro plano, os desejos da comunidade com a qual pretende 

trabalhar, seus anseios, identificando seus desejos e necessidades e valorizando o 

universo cultural dos educandos. Membros da comunidade do entorno podem 

contribuir com a proposta, fazendo sessões de conversa, evocando memórias 

sociais e vivências de infância.  

Acredita-se que as relações de poder constituintes da sociedade moldam a 

impossibilidade que somente com um intenso trabalho que delineie suas 

especificidades possam ser quebradas. Trabalho este de capacitação de todos os 
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profissionais envolvidos no processo educativo, assim como de definição dos 

respectivos campos de atuação.  

É preciso ter a compreensão de que cada caso é um caso e que, portanto, é 

necessário criar soluções adequadas às singularidades, às potencialidades, às 

necessidades e aos desejos de cada comunidade.  

No entanto, uma preocupação constante nas instituições de educação não 

formal é com a garantia da manutenção dessa experiência pública e inovadora 

frente às mudanças que o jogo político provoca na administração municipal.  

Acredita-se que este estudo possa ampliar o conceito de educação não 

formal, possibilitando novos estudos envolvendo outras instituições que se 

denominam como ETI. Cada realidade escolar deve ser analisada, sem 

preconceitos, nos contextos (social, político, econômico, cultural e pedagógico) em 

que se inserem. Neste entendimento, deve-se analisar e compreender as diferentes 

ações realizadas, o papel dos diversos atores, a concepção de saber/fazer, bem 

como a práxis, ou seja, a atividade teórico-prática. 

Espera-se, com esta pesquisa, que a contribuição apenas esteja começando, 

dando os primeiros passos para definições dos espaços educacionais e seus perfis 

distintos, porém intrinsecamente ligados, projetando uma verdadeira educação 

integradora. Assim, acredita-se que esse assunto mereça uma atenção cuidadosa, 

tanto por parte dos educadores, como dos governantes e, espera-se ainda que este 

trabalho tenha contribuído para a reflexão referente ao tema e traga subsídios para 

novas pesquisas.   
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APÊNDICES 
 
APÊNDICE A – Aprovação do Comitê de Ética 
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA PUC-SP 

SEDE CAMPUS MONTE ALEGRE 
 

Protocolo de Pesquisa nº 309/2011 
 
Faculdade de Educação 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Currículo 
Orientador(a): Prof.(a). Dr.(a). Antonio Chizzotti 
Autor(a): Silene Fontana 
 
PARECER sobre o Protocolo de Pesquisa, em nível de Tese de Doutorado, intitulado Organicidade 
e sequencialidade do currículo de tempo integral na articulação com o currículo do ensino 
regular 
 

CONSIDERAÇÕES APROVADAS EM COLEGIADO 
 

             Em conformidade com os dispositivos da Resolução nº 196 de 10 de outubro de 1996 e 
demais resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS), em que os 
critérios da relevância social, da relação custo/benefício e da autonomia dos sujeitos da pesquisa 
pesquisados foram preenchidos. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido permite ao sujeito compreender o 
significado,o alcance e os limites de sua participação nesta pesquisa. 

A exposição do Projeto é clara e objetiva, feita de maneira concisa e fundamentada, 
permitindo concluir que o trabalho tem uma linha metodológica bem definida, na base do qual será 
possível retirar conclusões consistentes e, portanto, válidas. 

No entendimento do CEP da PUC-SP, o Projeto em questão não apresenta qualquer risco 
ou dano ao ser humano do ponto de vista ético. 

 

        

CONCLUSÃO 
 

Face ao parecer consubstanciado apensado ao Protocolo de Pesquisa, o Comitê de Ética 
em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP – Sede Campus Monte 
Alegre, em Reunião Ordinária de 31/10/2011, APROVOU o Protocolo de Pesquisa nº 309/2011. 

Cabe ao(s) pesquisador(es) elaborar e apresentar ao CEP da PUC-SP – Sede Campus 
Monte Alegre, os relatórios parcial e final sobre a pesquisa, conforme disposto na Resolução nº 
196de 10 de outubro de 1996, inciso IX.2, alínea “c”, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do 
Ministério da Saúde (MS), bem como cumprir integralmente os comandos do referido texto legal e 
demais resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS). 

 
 

      
 São Paulo, 31 de outubro de 2011. 

 
 

_____________________________________________ 
Prof. Dr. Edgard de Assis Carvalho 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP 
 
 
 

Rua Ministro Godói, 969 – Sala 63-C (Andar Térreo do E.R.B.M.) – Perdizes – São Paulo – SP – CEP: 05015-001 
Tel/Fax: (11) 3670-8466 – e-mail: cometica@pucsp.br – site: http://www.pucsp.br/cometica 

http://www.pucsp.br/cometica
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APÊNDICE B - Carta para Submissão do Projeto à Secretaria Municipal de 
Educação de Barretos.  
 

 

 

 

 

 
Barretos, ___ de ________ de 2011. 

 
 
Excelentíssimo Senhor. 

 

 Venho respeitosamente dirigir-me à Vossa Excelência para encaminhar o Projeto de 

Pesquisa intitulado: “O Tempo Integral e a Influência do Tempo Estendido para 

Aprendizagem”, a ser realizado na Escola Profª. Olga Abi Rachid Moraes e no Centro 

Urbano Social (CSU). 

O referido projeto é pré-requisito para minha tese de pós-graduação em Educação: 

Currículo, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), e tem como 

objetivo investigar a opinião de professores e gestor de uma escola de ensino fundamental e 

de educadores de um Centro Social Urbano (CSU), localizados na cidade de Barretos/SP, 

em relação à educação em período integral e seu impacto no desempenho e aprendizagem 

dos alunos de 1º ao 5º ano do ensino fundamental regular. 

 Envio o projeto para vossa apreciação e permanecerei à inteira disposição para os 

esclarecimentos que forem necessários e antecipadamente agradeço a Vossa preciosa 

atenção e colaboração. 

 Sendo só o que se coloca para o momento, reapresento a Vossa Excelência 

protestos de elevada estima e distinta consideração. 

  Atenciosamente, 

 

Silene Fontana 
Doutoranda de Pós-Graduação em Educação: Currículo – PUC-SP 

Endereço Profissional: 
Telefone: XXXXX 
E-mail: XXXXX 

http://www.pucsp.br/
http://www.pucsp.br/
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APÊNDICE C - Carta de Apresentação e Solicitação ao Diretor da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental para Realização da Pesquisa na Instituição. 

 

 

 
 

Prezado(a) Senhor(a)  

 Gostaria de solicitar a Vossa colaboração para viabilizar a realização de parte de 

minha pesquisa de doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).  

A pesquisa intitulada: “Organicidade e sequencialidade do currículo de tempo integral 

na articulação com o currículo do ensino regular: opinião dos educadores e a influência do 

tempo estendido para aprendizagem dos alunos”, têm como objetivo investigar a opinião de 

professores de uma escola de ensino fundamental e de educadores de um Centro Social 

Urbano em relação à educação em período integral e seu impacto no desempenho e 

aprendizagem dos alunos de 1º ao 5º anos do ensino fundamental regular.  

A Vossa colaboração nesta pesquisa é muito importante para alcançar estes 

objetivos, e seria responder a um questionário, a ser aplicado na própria Instituição em que 

você atua e, permitir que os profissionais da Vossa instituição também respondam ao 

mesmo questionário.  

Neste sentido, gostaria de solicitar a Vossa Senhoria o preenchimento do “Termo de 

Consentimento” que se encontra em anexo. 

Informo antecipadamente que sua identidade, bem como a identidade da Instituição 

em que atua, serão mantidas em sigilo absoluto quando da divulgação da pesquisa. 

Sem mais para o momento, agradeço Vossa atenção e coloco-me à disposição, bem 

como meu orientador, para esclarecimentos adicionais. 

 
Pedagoga, Mestre em XXXXXXXXX SILENE FONTANA 
Endereço para contato:  
Fone: (0XX) XXXXXXXXXXXXX/E-mail: sifontana@terra.com.br  
De acordo: 
Dr. 
Orientador da Pesquisa e Professor do Curso de XXXXXXXXX 
Telefone para contato:  
E-mail:  

mailto:sifontana@terra.com.br
http://www.pucsp.br/
http://www.pucsp.br/
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Diretor da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) para a Realização da Pesquisa na 
Instituição. 

 

 

 
 

 

 
Eu,_________________________________________________________________,  

(nome completo do usuário por extenso) 

R.G.nº______________________________, concordo em participar da pesquisa intitulada 

“Organicidade e sequencialidade do currículo de tempo integral na articulação com o 

currículo do ensino regular: opinião dos educadores e a influência do tempo estendido para 

aprendizagem dos alunos”, que terá como objetivo “investigar a opinião de professores de 

uma escola de ensino fundamental e de educadores de um Centro Social Urbano em 

relação à educação em período integral e seu impacto no desempenho e aprendizagem dos 

alunos de 1º ao 5º anos do ensino fundamental regular”.  

Fico ciente de que apenas terei que responder a um questionário, com questões 

relacionadas à Educação em Tempo Integral, e permitir que os profissionais da minha 

Instituição respondam ao mesmo questionário.  

 
Estou ciente, ainda, que terei: 
 

 A garantia de receber esclarecimentos a qualquer dúvida relacionada com a 
pesquisa; 

 A liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar 
da pesquisa; 

 A segurança de que não serei identificado, bem como a Instituição em que atuo e, 
que será mantido o caráter confidencial da informação; 

 A segurança de que a minha participação não trará qualquer prejuízo a mim ou à 
Instituição em que atuo; 

 As informações sobre os resultados do estudo quando solicitado. 
 
 

Barretos, ____de _______ de 2011. 
 
 
 

_______________________________________ 

http://www.pucsp.br/
http://www.pucsp.br/
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APÊNDICE E - Carta de Apresentação e Solicitação aos Profissionais da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental (EMEF) para Aplicação do Questionário  

 

 

 
 

Prezado(a) Senhor(a)  

 

 Gostaria de solicitar a Vossa colaboração para viabilizar a realização de parte de 

minha pesquisa de doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).  

O objetivo desta pesquisa é investigar a opinião de professores de uma escola de 

ensino fundamental e de educadores de um Centro Social Urbano em relação à educação 

em período integral e seu impacto no desempenho e aprendizagem dos alunos de 1º ao 5º 

anos do ensino fundamental regular.  

A Vossa colaboração nesta pesquisa é muito importante para alcançar estes 

objetivos, e seria responder a um questionário, a ser aplicado na própria Instituição em que 

você atua.   

Neste sentido, gostaria de solicitar a Vossa Senhoria o preenchimento do “Termo de 

Consentimento” que se encontra em anexo. 

Informo antecipadamente que sua identidade, bem como a identidade da Escola em 

que atua, serão mantidas em sigilo absoluto quando da divulgação da pesquisa. 

Sem mais para o momento, agradeço Vossa atenção e coloco-me à disposição, bem 

como meu orientador, para esclarecimentos adicionais. 

 

Pedagoga, Mestre em XXXXXXXXX SILENE FONTANA 

Endereço para contato:  
Fone: (0XX) XXXXXXXXXXXXX/E-mail: sifontana@terra.com.br  

 
 

De acordo: 
Dr. 
Orientador da Pesquisa e Professor do Curso de XXXXXXXXX 
Telefone para contato:  
E-mail:  

mailto:sifontana@terra.com.br
http://www.pucsp.br/
http://www.pucsp.br/
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APÊNDICE F – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos Profissionais da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF).  

 

 

 
 

 

 
Eu,_________________________________________________________________,  

(nome completo do usuário por extenso) 

R.G.nº______________________________, concordo em participar da pesquisa intitulada 

“Organicidade e sequencialidade do currículo de tempo integral na articulação com o 

currículo do ensino regular: opinião dos educadores e a influência do tempo estendido para 

aprendizagem dos alunos”, que terá como objetivo “investigar a opinião de professores de 

uma escola de ensino fundamental e de educadores de um Centro Social Urbano em 

relação à educação em período integral e seu impacto no desempenho e aprendizagem dos 

alunos de 1º ao 5º anos do ensino fundamental regular”.  

Fico ciente de que apenas terei que responder a um questionário, com questões 

relacionadas à Educação em Tempo Integral.  

 
Estou ciente, ainda, que terei: 
 

 A garantia de receber esclarecimentos a qualquer dúvida relacionada com a 
pesquisa; 

 A liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar 
da pesquisa; 

 A segurança de que não serei identificado, bem como a Instituição em que atuo e, 
que será mantido o caráter confidencial da informação; 

 A segurança de que a minha participação não trará qualquer prejuízo a mim ou à 
Instituição em que atuo; 

 As informações sobre os resultados do estudo quando solicitado. 
 
 

Barretos, ____de _______ de 2011. 
 
 
 

_______________________________________ 
 
 

http://www.pucsp.br/
http://www.pucsp.br/
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APÊNDICE G - Questionário para os Profissionais da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
 

 

Identificação 

Nome: 

Idade: 

Escola que leciona: 

Graduação:______________________________________________________ 

 

Outros cursos: 

( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado Outros: 

 

Experiência profissional: 

Tempo na rede municipal como: 

• CLT:________________________________________________________; 

• Efetivo:______________________________________________________; 

Outros:_______________________________________________________. 

 

Tempo que leciona nesta UE? 

 

Questões: 

1. O que você entende por Escola de Tempo Integral? 

2. Quais os aspectos positivos da Escola de Tempo Integral? 

3. Quais os aspectos negativos da Escola de Tempo Integral? 

4. Como você entende que se dá a apropriação de conhecimento dos alunos 

beneficiados pelo projeto de período Integral? 

5. Para você, a aprendizagem do aluno que freqüenta a escola em tempo integral é 

ampliada em relação ao aluno que não freqüenta?  
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APÊNDICE H - Carta de Apresentação e Solicitação ao Coordenador do Centro Social Urbano (CSU) 
para Realização da Pesquisa na Instituição. 

 

 

 
 

Prezado(a) Senhor(a)  

 

 Gostaria de solicitar a Vossa colaboração para viabilizar a realização de parte de 

minha pesquisa de doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).  

O objetivo desta pesquisa é investigar a opinião de professores de uma escola de 

ensino fundamental e de educadores de um Centro Social Urbano em relação à educação 

em período integral e seu impacto no desempenho e aprendizagem dos alunos de 1º ao 5º 

anos do ensino fundamental regular.  

A Vossa colaboração nesta pesquisa é muito importante para alcançar estes 

objetivos, e seria responder a um questionário, a ser aplicado na própria Instituição em que 

você atua e, permitir que os profissionais da Vossa instituição também respondam ao 

mesmo questionário.  

Neste sentido, gostaria de solicitar a Vossa Senhoria o preenchimento do “Termo de 

Consentimento” que se encontra em anexo. 

Informo antecipadamente que sua identidade, bem como a identidade da Instituição 

em que atua, serão mantidas em sigilo absoluto quando da divulgação da pesquisa. 

Sem mais para o momento, agradeço Vossa atenção e coloco-me à disposição, bem 

como meu orientador, para esclarecimentos adicionais. 

 

Pedagoga, Mestre em XXXXXXXXX SILENE FONTANA 

Endereço para contato:  
Fone: (0XX) XXXXXXXXXXXXX/E-mail: sifontana@terra.com.br  

 
De acordo: 
Dr. 
Orientador da Pesquisa e Professor do Curso de XXXXXXXXX 
Telefone para contato:  
E-mail:  

mailto:sifontana@terra.com.br
http://www.pucsp.br/
http://www.pucsp.br/
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APÊNDICE I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Diretor do Centro 
Social Urbano (CSU) para a Realização da Pesquisa na Instituição. 

 

 

 
 

 

 
Eu,_________________________________________________________________,  

(nome completo do usuário por extenso) 

R.G.nº______________________________, concordo em participar da pesquisa intitulada 

“Organicidade e sequencialidade do currículo de tempo integral na articulação com o 

currículo do ensino regular: opinião dos educadores e a influência do tempo estendido para 

aprendizagem dos alunos”, que terá como objetivo “investigar a opinião de professores de 

uma escola de ensino fundamental e de educadores de um Centro Social Urbano em 

relação à educação em período integral e seu impacto no desempenho e aprendizagem dos 

alunos de 1º ao 5º anos do ensino fundamental regular”.  

Fico ciente de que apenas terei que responder a um questionário, com questões 

relacionadas à Educação em Tempo Integral, e permitir que os profissionais da minha 

Instituição respondam ao mesmo questionário.  

 
Estou ciente, ainda, que terei: 
 

 A garantia de receber esclarecimentos a qualquer dúvida relacionada com a 
pesquisa; 

 A liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar 
da pesquisa; 

 A segurança de que não serei identificado, bem como a Instituição em que atuo e, 
que será mantido o caráter confidencial da informação; 

 A segurança de que a minha participação não trará qualquer prejuízo a mim ou à 
Instituição em que atuo; 

 As informações sobre os resultados do estudo quando solicitado. 
 
 

Barretos, ____de _______ de 2011. 
 
 
 

_______________________________________ 
 

http://www.pucsp.br/
http://www.pucsp.br/
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APÊNDICE J - Carta de Apresentação e Solicitação aos Profissionais do Centro Social Urbano (CSU) 
para Aplicação do Questionário.  

 

 

 
 

Prezado(a) Senhor(a)  

 

 Gostaria de solicitar a Vossa colaboração para viabilizar a realização de parte de 

minha pesquisa de doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).  

O objetivo desta pesquisa é investigar a opinião de professores de uma escola de 

ensino fundamental e de educadores de um Centro Social Urbano em relação à educação 

em período integral e seu impacto no desempenho e aprendizagem dos alunos de 1º ao 5º 

anos do ensino fundamental regular.  

A Vossa colaboração nesta pesquisa é muito importante para alcançar estes 

objetivos, e seria responder a um questionário, a ser aplicado na própria Instituição em que 

você atua.   

Neste sentido, gostaria de solicitar a Vossa Senhoria o preenchimento do “Termo de 

Consentimento” que se encontra em anexo. 

Informo antecipadamente que sua identidade, bem como a identidade da Instituição 

em que atua, serão mantidas em sigilo absoluto quando da divulgação da pesquisa. 

Sem mais para o momento, agradeço Vossa atenção e coloco-me à disposição, bem 

como meu orientador, para esclarecimentos adicionais. 

 

Pedagoga, Mestre em XXXXXXXXX SILENE FONTANA 

Endereço para contato:  
Fone: (0XX) XXXXXXXXXXXXX/E-mail: sifontana@terra.com.br  

 
De acordo: 
Dr. 
Orientador da Pesquisa e Professor do Curso de XXXXXXXXX 
Telefone para contato:  
E-mail:  

 

mailto:sifontana@terra.com.br
http://www.pucsp.br/
http://www.pucsp.br/
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APÊNDICE K – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos Profissionais do 
Centro Social Urbano (CSU) para Aplicação do Questionário.  

 

 

 
 

 

 
Eu,_________________________________________________________________,  

(nome completo do usuário por extenso) 

R.G.nº______________________________, concordo em participar da pesquisa intitulada 

“Organicidade e sequencialidade do currículo de tempo integral na articulação com o 

currículo do ensino regular: opinião dos educadores e a influência do tempo estendido para 

aprendizagem dos alunos”, que terá como objetivo “investigar a opinião de professores de 

uma escola de ensino fundamental e de educadores de um Centro Social Urbano em 

relação à educação em período integral e seu impacto no desempenho e aprendizagem dos 

alunos de 1º ao 5º anos do ensino fundamental regular”.  

Fico ciente de que apenas terei que responder a um questionário, com questões 

relacionadas à Educação em Tempo Integral. 

 
Estou ciente, ainda, que terei: 
 

 A garantia de receber esclarecimentos a qualquer dúvida relacionada com a 
pesquisa; 

 A liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar 
da pesquisa; 

 A segurança de que não serei identificado, bem como a Instituição em que atuo e, 
que será mantido o caráter confidencial da informação; 

 A segurança de que a minha participação não trará qualquer prejuízo a mim ou à 
Instituição em que atuo; 

 As informações sobre os resultados do estudo quando solicitado. 
 
 

Barretos, ____de _______ de 2011. 
 
 
 

_______________________________________ 
 
 
 

http://www.pucsp.br/
http://www.pucsp.br/
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APÊNDICE L - Questionário para os Profissionais do Centro Social Urbano (CSU) 
 
 
Identificação 

Nome: 

Idade: 

Escola que leciona: 

Graduação:______________________________________________________ 

 

Outros cursos: 

( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado Outros: 

 

Experiência profissional: 

Tempo na rede municipal como: 

• CLT:________________________________________________________; 

• Efetivo:______________________________________________________; 

Outros:_______________________________________________________. 

 

Tempo que leciona nesta UE? 

 

1. O que você entende por Escola de Tempo Integral? 
2. Quais os aspectos positivos da Escola de Tempo Integral? 
3. Quais os aspectos negativos da Escola de Tempo Integral? 
4. Você já participou de cursos de capacitação, a fim de instrumentalizá-lo para a 
tarefa que a Escola de Tempo Integral requer? 
5. Quais oficinas o CSU oferece às crianças/adolescentes? 
6. As oficinas estão funcionando conforme a Proposta do Projeto? 
7. Há oficinas curriculares de reforço retomando o conteúdo aplicado no currículo 
básico?  
Caso a resposta seja afirmativa: 
7.1 Em quais disciplinas? 
7.2 Por qual período?  
 
8. O CSU está equipado de materiais e recursos pedagógicos para acolher esses 
alunos? 
9. O CSU possui um espaço adequado para descanso e lazer dos alunos? 
10. Como você vê a receptividade e o interesse dos alunos pelas oficinas 
fornecidas? 
11. Há a participação da família nos projetos do CSU? 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Resolução SE nº 89, de 09 de dezembro de 2005.  

 

  Dispõe sobre o Projeto Escola de Tempo Integral 

  O Secretário de Estado da Educação, considerando: 

  * a educação como presença fundamental no dia a dia de crianças e jovens, 

por desempenhar papel relevante na dinâmica das sociedades; 

* a importância de se oferecer aos estudantes do Ensino Fundamental a 

oportunidade de estender o tempo de participação na escola em atividades que 

ampliem suas possibilidades de aprender; 

* a necessidade de atender às expectativas da comunidade intra e extra-

escolar e desenvolver ações que integram a política de inclusão, 

  

Resolve: 

  

Artigo 1º - Fica instituído o Projeto Escola de Tempo Integral com o objetivo 

de prolongar a permanência dos alunos de ensino fundamental na escola pública 

estadual, de modo a ampliar as possibilidades de aprendizagem, com o 

enriquecimento do currículo básico, a exploração de temas transversais e a vivência 

de situações que favoreçam o aprimoramento pessoal, social e cultural. 

Artigo 2º - O Projeto Escola de Tempo Integral tem como objetivos: 

I - promover a permanência do educando na escola, assistindo-o 

integralmente em suas necessidades básicas e educacionais, reforçando o 

aproveitamento escolar, a auto estima e o sentimento de pertencimento; 

II - intensificar as oportunidades de socialização na escola; 

III - proporcionar aos alunos alternativas de ação no campo social, cultural, 

esportivo e tecnológico; 

IV - incentivar a participação da comunidade por meio do engajamento no 

processo educacional implementando a construção da cidadania; 

V - adequar as atividades educacionais à realidade de cada região, 

desenvolvendo o espírito empreendedor. 

Artigo 3º - O Projeto Escola de Tempo Integral prevê o atendimento inicial de 

escolas da rede pública estadual de ensino fundamental que atendam aos critérios 
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de adesão, que estejam distribuídas pelas 90 Diretorias de Ensino, inseridas, 

preferencialmente, em regiões de baixo IDH - Índice de Desenvolvimento Humano - 

e nas periferias urbanas. 

Parágrafo único - São critérios para adesão ao Projeto: 

1 - espaço físico compatível com o número de alunos e salas de aula para 

funcionamento em período integral e 

2 - intenção expressa da comunidade escolar em aderir ao Projeto, ouvido o 

Conselho de Escola. 

Artigo 4º - A Escola de Tempo Integral funcionará em dois turnos - manhã e 

tarde, com uma jornada de 9 horas diárias e carga horária semanal de 45 aulas. 

Artigo 5º - A organização curricular da Escola de Tempo Integral inclui o 

currículo básico do ensino fundamental e ações curriculares direcionadas para: 

I - orientação de estudos; 

II - atividades Artísticas e Culturais; 

III - atividades Desportivas; 

IV - atividades de Integração Social; 

V - atividades de Enriquecimento Curricular. 

Artigo 6º - Caberá à Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas 

expedir instruções complementares à presente resolução. 

Artigo 7º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO B - Resolução SE 7, de 18 de janeiro de 2006.  

Dispõe sobre a organização e o funcionamento da Escola de Tempo Integral.  

 

O Secretário de Estado da Educação, à vista:  

- dos objetivos definidos para a implementação da Escola de Tempo Integral, 

que assegura a alunos dos ciclos I e II do ensino fundamental a ampliação da 

vivência de atividades escolares e de participação sócio-cultural e tecnológica;  

- da necessidade de se firmar diretrizes que permitam aos educadores 

implementarem o processo educacional proposto para a Escola de Tempo Integral, 

Resolve:  

Artigo 1º - a Escola de Tempo Integral destina-se a alunos dos ciclos I e II do 

ensino fundamental de escolas da rede pública estadual que tenham atendido aos 

critérios de que trata o artigo 3º da Resolução SE nº 89 de 09/12/2005.  

Artigo 2º - A organização curricular dos Ciclos I e II em período integral 

compreenderá o currículo básico do ensino fundamental e um conjunto de oficinas 

de enriquecimento curricular.  

§ 1º - Entenda-se por oficina de enriquecimento curricular a ação 

docente/discente concebida pela equipe escolar em sua proposta pedagógica como 

uma atividade de natureza prática, inovadora, integrada e relacionada a 

conhecimentos previamente selecionados, a ser realizada por todos os alunos, em 

espaço adequado, na própria unidade escolar ou fora dela, desenvolvida por meio 

de metodologias, estratégias e recursos didático-tecnológicos coerentes com as 

atividades propostas para a oficina.  

§ 2º - Os componentes curriculares, que integram o currículo básico do ensino 

fundamental, e os eixos temáticos das oficinas curriculares constam dos anexos I e 

II que fazem parte da presente resolução.  

Artigo 3º - na organização da Escola de Tempo Integral, observar-se-á:  

I – regime de estudos para cada classe dos ciclos I e II, em período integral: 

manhã e tarde;  

II – carga horária semanal de 45 aulas;  

III – total de aulas diárias: 09 aulas;  

IV – jornada diária discente: 09 horas, com intervalos de uma hora para 

almoço e vinte minutos, em cada turno, para recreio.  
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§ 1º - no Ciclo I, o turno da manhã destinar-se-á ao desenvolvimento das 

disciplinas do currículo básico, com duração de 05 (cinco) aulas diárias, ficando o 

turno da tarde com uma carga horária de 04 (quatro) aulas diárias destinadas às 

oficinas curriculares.  

§ 2º - no ciclo II:  

I – o turno da manhã compreenderá 06 (seis) aulas diárias, destinadas ao 

desenvolvimento das disciplinas do currículo básico e das seguintes oficinas: Hora 

da Leitura e Orientação para Estudos e Pesquisa e  

II – o turno da tarde, com 03 (três) aulas diárias, destinar-se-á, 

exclusivamente, ao desenvolvimento das demais oficinas curriculares.  

§ 3º - Para fins de definição de pessoal na Escola de Tempo Integral, com 

base nas disposições do Decreto nº 37.185 de 05/08/1993, e da Resolução SE nº 35 

de 07/04/2000, será considerado em dobro o número de classes em funcionamento 

nos termos do “caput” deste artigo.  

Artigo 4º - a atribuição das classes e das aulas da Escola de Tempo Integral 

far-se-á aos docentes inscritos no processo regular de atribuição de classes/aulas, a 

partir de sua etapa inicial, pelo Diretor de Escola, podendo haver também, se 

necessário, atribuição as referidas classes e aulas em nível de Diretoria de Ensino.  

§ 1º - As aulas das disciplinas do currículo básico do Ciclo II do Ensino 

Fundamental deverão ser atribuídas com observância à ordem de prioridade das 

faixas de habilitação/qualificação de docentes, estabelecida no artigo 12 da 

Resolução SE-90/2005.  

§ 2º - com relação às aulas das Oficinas Curriculares, a atribuição deverá ser 

na seguinte conformidade:  

I – no Ciclo I, a portadores de diploma de licenciatura plena em Pedagogia ou 

curso de nível superior equivalente, com habilitação em Magistério das Matérias 

Pedagógicas do Ensino Médio ou em Magistério das Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, nesta ordem de prioridade de habilitações, exceto para as oficinas de 

Língua Estrangeira Moderna – Inglês, Atividades Artísticas e Atividades Esportivas e 

Motoras, cujas aulas serão atribuídas a portadores de licenciatura plena em Letras 

com habilitação em Inglês, Educação Artística/Arte e Educação Física, 

respectivamente.  
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II – no Ciclo II, a atribuição contemplará as seguintes 

habilitações/qualificações docentes para cada oficina/conjunto de atividades:  

a) Orientação para Estudo e Pesquisa: licenciatura plena em Pedagogia ou curso de 

nível superior equivalente, com as habilitações previstas para as oficinas do Ciclo I, 

na mesma ordem de prioridade;  

b) Hora da Leitura: licenciatura plena em Letras com habilitação em Língua 

Portuguesa, preferencialmente, ou licenciatura plena em qualquer componente 

curricular;  

c) Informática Educacional: licenciatura plena com formação e conhecimento na 

área, preferentemente com curso de capacitação desenvolvido pelos NRTEs, desde 

que devidamente comprovado;  

d) Experiências Matemáticas: licenciatura plena em Matemática, ou licenciatura 

plena em Física, ou em Química ou ainda licenciatura em Ciências plenificada com 

qualquer habilitação;  

e) Língua Estrangeira Moderna – Espanhol: licenciatura plena em Letras, com 

habilitação no idioma ou com comprovada proficiência adquirida em cursos 

especializados;  

f) Atividades Esportivas e Motoras: licenciatura plena em Educação Física;  

g) Atividades Artísticas: licenciatura plena em Educação Artística/Arte;  

h) Saúde e Qualidade de Vida: licenciatura em Ciências plenificada em Biologia, ou 

Química, ou Física ou em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Biológicas 

ou ainda licenciatura plena em História Natural;  

i) Filosofia: licenciatura plena em Filosofia;  

j) Empreendedorismo Social: licenciatura plena em Ciências Sócias.  

 

§ 3º - na ausência de docentes com as habilitações previstas para as aulas de 

Atividades Artísticas do Ciclo I e para as atividades do Ciclo II constantes das 

alíneas “d” e “j”, as aulas poderão ser atribuídas com observância à ordem de 

prioridade das faixas de qualificação estabelecidas pelo artigo 12 da Resolução SE-

90/2005, respeitadas as demais disposições de seus parágrafos.  

§ 4º - As aulas das Oficinas Curriculares poderão ser atribuídas a docentes 

titulares de cargo, apenas, como carga suplementar de trabalho ou para composição 

de jornada, exceto as aulas das Atividades Artísticas e Atividades Esportivas e 
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Motoras que poderão ser atribuídas, também, para constituição de jornada dos 

respectivos titulares de cargo.  

Artigo 5º - As Coordenadorias de Ensino e de Estudos e Normas Pedagógica, 

respeitadas as respectivas áreas de competência, poderão expedir instruções 

complementares à presente resolução e, quando necessário, decidir sobre situações 

cujas especifidades exijam análise casuística.  

Artigo 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO C - Resolução SE 77 (São Paulo), de 29 de novembro de 2006 que revoga 

a Resolução SE 7, de 18 de janeiro de 2006.  

 

 

Dispõe sobre o funcionamento, a reorganização curricular e o processo de atribuição 

de classes e aulas das Escolas de Tempo Integral, e dá providências correlatas.  

 

A Secretária da Educação, no uso de suas atribuições, e considerando;  

- as expectativas e as demandas apontadas pelas equipes escolares na 

operacionalização das diretrizes estabelecidas pela Resolução SE nº 07, de 

18/01/2006, quando do processo de implantação da Escola de Tempo Integral;  

- a diversidade dos fatores que, diuturnamente, podem comprometer o 

desenvolvimento e a qualidade das atividades programadas pelas equipes 

escolares, com especial referência às Oficinas Curriculares;  

- a necessidade de se otimizar, pedagógica e didaticamente, o funcionamento 

e a organização da matriz curricular dessas Oficinas;  

- a importância dos ajustes na consolidação da oferta de um ensino público de 

qualidade, a promover aprendizagens e experiências bem sucedidas; Resolve:  

Artigo 1º - As escolas da rede pública estadual que, nos termos da Resolução 

SE nº 89, de 09/12/2005, aderiram ao Projeto Escola de Tempo Integral para 

atendimento a alunos dos Ciclos I e II do Ensino Fundamental, terão seu 

funcionamento e sua organização curricular regulamentados pelas diretrizes 

contidas na presente resolução.  

Artigo 2º - A Escola de Tempo Integral funcionará obrigatoriamente nos turnos 

da manhã e da tarde, tendo sua organização curricular constituída por componentes 

do currículo básico do Ensino Fundamental e por eixos temáticos das Oficinas 

Curriculares.  

Parágrafo único - Entenda-se por Oficina Curricular a ação docente/discente 

concebida pela equipe escolar em sua proposta pedagógica, a atividade de natureza 

prática, inovadora, integrada e relacionada a conhecimentos previamente 

selecionados, a ser realizada pelos alunos, em espaço adequado, na própria 

unidade escolar ou fora dela, desenvolvida por meio de metodologias, estratégias e 

recursos didático-tecnológicos coerentes com as respectivas atividades.  
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Artigo 3º - A organização da Escola de Tempo Integral observará: I - carga 

horária semanal de 45 (quarenta e cinco) aulas; II - carga horária diária de 9 (nove) 

aulas, com duração de 50 (cinqüenta) minutos cada; III - jornada diária discente de 9 

(nove) horas, com intervalo para almoço e com período de 20 (vinte) minutos de 

recreio em cada turno. Parágrafo único - Caberá à equipe gestora, constituída pelo 

Diretor da Escola, Vice-Diretor de Escola e Professor Coordenador, definir a duração 

do tempo necessário para o almoço, com intervalo máximo de 1 (uma) hora e 

observado o contido no § 2º do artigo 13 da Resolução SE nº 66, de 03-10-2006.  

Artigo 4º - A equipe gestora da unidade escolar organizará a estrutura 

curricular do Ciclo I, do Ensino Fundamental, na seguinte conformidade: I - 

selecionando, dentre as três opções constantes dos Anexos I, II e III, que integram 

esta resolução, a alternativa que apresente maior propriedade e sintonia com a 

proposta pedagógica da escola; II - estabelecendo, para o turno da manhã, o ensino 

das disciplinas do currículo básico, com duração de 5 (cinco) aulas diárias, e para o 

turno da tarde o desenvolvimento das atividades destinadas às Oficinas 

Curriculares, correspondendo à carga horária de 4 (quatro) aulas diárias; III - 

observando que:  

a) inviabilidade de cumprimento da duração, por turno, do número de aulas previsto 

no inciso anterior, ou da distribuição das disciplinas ou oficinas pelos turnos, deverá 

ser objeto de proposta a ser apreciada pelo Supervisor de ensino, e homologada 

pelo dirigente regional de ensino;  

b) no caso de inclusão da nova oficina de Participação Social, a proposta deverá ser 

encaminhada à Diretoria de Ensino para a competente aprovação, acompanhada da 

descrição do perfil do professor que deverá assumi-la, bem como da definição da 

habilitação/qualificação necessária ao desempenho das respectivas atividades;  

c) a carga horária de 3 (três) aulas semanais previstas para as oficinas de Atividades 

Artísticas e de Atividades Esportivas e Motoras, nas opções I e III, seja destinada, 

integralmente, para uma única linguagem ou modalidade em cada uma das citadas 

oficinas.  

Artigo 5º - com relação ao Ciclo II do Ensino Fundamental, na organização 

curricular, a equipe gestora deverá selecionar, a seu critério, uma das alternativas 

em cada um dos seguintes casos:  

I - com relação ao horário de funcionamento da escola: a) manutenção do 

esquema vigente, qual seja, o turno da manhã com 6 (seis) aulas e o turno da tarde 
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com 3 (três) aulas, de conformidade com a disposição constante do Anexo IV, que 

integra a presente resolução, ou b) o turno da manhã com 5 (cinco) aulas e o turno 

da tarde com 4 (quatro) aulas.  

II - com relação à distribuição das disciplinas e das oficinas curriculares, por 

turno: a) a manutenção da matriz curricular constante do Anexo IV, ou b) o 

cumprimento integral do currículo básico constante do Anexo IV, permeado por 

oficina(s) curricular(es), selecionada(s) pela escola na conformidade da sua proposta 

pedagógica, possibilitando que cada turno seja constituído por disciplinas 

entremeadas por oficinas curriculares.  

III - quanto ao desenvolvimento das Atividades Artísticas e das Atividades 

Esportivas e Motoras: a) a manutenção do desenvolvimento por série/classe, ou b) o 

desenvolvimento por turmas de alunos de séries/classes diversas, formadas com 

base no levantamento de suas opções pelas distintas linguagens/modalidades, 

previamente compiladas em grupos que definirão as possíveis turmas, com número 

mínimo de 35 (trinta e cinco) alunos cada e em quantidade igual à das séries/classes 

envolvidas em sua formação, respeitando-se, por turma, o número de aulas previsto 

para as atividades.  

Parágrafo único - no exercício da autonomia, de que trata a alínea “b” do inciso II 

deste artigo, observar-se-á que:  

1 - o somatório das cargas horárias de todas as oficinas/atividades não poderá 

exceder, em cada série, o total de 18 (dezoito) aulas semanais;  

2 - a carga horária mínima de qualquer oficina curricular será de 2 (duas) aulas 

semanais;  

3 - não deverá ser desenvolvida, em uma mesma série, a totalidade das oficinas 

previstas no Anexo IV e tampouco todas as modalidades/linguagens estabelecidas 

para as oficinas de Atividades Artísticas e de Atividades Esportivas e Motoras;  

4 - o desenvolvimento da totalidade das oficinas previstas no Anexo IV, incluídas 

suas modalidades e/ou linguagens, quando for o caso, deverá ser contemplado e 

distribuído ao longo de todas as séries do Ciclo, configurando a diversidade do 

conjunto de atividades de uma série para outra;  

5 - as atividades de Orientação para Estudos e Pesquisa, de Hora da Leitura e de 

Experiências Matemáticas formarão a estrutura básica das oficinas, devendo estar 

presentes em todas as séries do Ciclo;  
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6 - a formação de turmas de Atividades Artísticas e de Atividades Esportivas e 

Motoras, de que trata a alínea “b” do inciso III deste artigo, deverá ser precedida da 

avaliação da viabilidade de adoção dessa estrutura curricular, compatível com o 

horário das aulas.  

Artigo 6º - A atribuição de classes e aulas da Escola de Tempo Integral far-se-

á: 

I - para as disciplinas do currículo básico do Ensino Fundamental, na 

conformidade das disposições da Resolução SE nº 90, de 09/12/2005, na unidade 

escolar, pelo Diretor de Escola e em nível de Diretoria de Ensino, se necessário; 

II - para as atividades das Oficinas Curriculares, em nível de unidade escolar, 

pela equipe gestora, assistida pelo Supervisor de ensino da unidade, desde que o 

docente ou o candidato à admissão esteja previamente inscrito e/ou cadastrado para 

o processo regular de atribuição de classes/aulas e tenha efetuado, paralelamente, 

inscrição específica, em dezembro, na Escola de Tempo Integral, para a(s) oficina(s) 

curricular(es) que pretenda ter atribuída(s); 

III - Observadas as habilitações/qualificações definidas no artigo 7º desta 

resolução, constituem-se em componentes do processo de inscrição paralela na 

unidade escolar, de que trata o inciso anterior:  

a)o atendimento integral ao perfil do profissional exigido pelas características e 

especificidades da oficina(s) curricular(es) a ser(m) atribuída(s);  

b) a análise, pela equipe gestora, do currículo do candidato, que avaliará as ações 

de capacitação vivenciadas, o histórico das experiências bem sucedidas, quando for 

o caso, a pertinência e a qualidade da proposta de trabalho apresentada e os 

resultados da entrevista individual por ela realizada; c) o deferimento, pela equipe 

gestora, do pedido de inscrição selecionado, acompanhado de termo provisório, das 

classes ou aulas atribuídas, a ser entregue ao professor e enviado, de imediato, à 

Diretoria de Ensino para ciência e ratificação no processo comum de atribuição de 

classes e aulas. § 1º - Atendidos os quesitos constantes dos incisos II e III deste 

artigo, as aulas das Oficinas Curriculares poderão ser atribuídas a docentes titulares 

de cargo apenas como carga suplementar de trabalho.  

§ 2º - O docente que, por qualquer motivo, deixar de corresponder às 

expectativas do desenvolvimento das atividades da oficina, cujas aulas lhe foram 

atribuídas, perderá, a qualquer tempo, estas aulas, por decisão da equipe gestora, 

ouvido o Supervisor de ensino da escola, com homologação do dirigente regional de 
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ensino, devendo ser dispensado da função, nos termos da legislação vigente, ou ter 

sua carga horária reduzida, quando possuir outras aulas do ensino regular, sempre 

previamente assegurada ao docente a oportunidade de ampla defesa e contraditório.  

Artigo 7º - na atribuição de aulas das Oficinas Curriculares da Escola de 

Tempo Integral, deverão ser observadas as seguintes habilitações/qualificações 

docentes:  

I - no Ciclo I do Ensino Fundamental, relativamente às oficinas de: 

a) “Orientação para Estudo e Pesquisa” - diploma de licenciatura plena em 

Pedagogia ou de curso de nível superior equivalente, com habilitação em Magistério 

das Séries Iniciais do Ensino Fundamental ou em Magistério das Matérias 

Pedagógicas do Ensino Médio;  

b) “Hora da Leitura” - diploma de licenciatura plena em Letras/Língua Portuguesa ou 

de licenciatura plena em Pedagogia/curso superior equivalente, com habilitação em 

Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental ou em Magistério das Matérias 

Pedagógicas do Ensino Médio;  

c) “Experiências Matemáticas” - diploma de licenciatura plena específica em 

Matemática ou de licenciatura em Ciências com plenificação em Matemática, ou de 

licenciatura plena em Pedagogia/curso superior equivalente, com habilitação em 

Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental ou em Magistério das Matérias 

Pedagógicas do Ensino Médio;  

d) “Língua Estrangeira Moderna -Inglês” - diploma de licenciatura plena em 

Letras/Inglês;  

e) “Informática Educacional” - diploma de licenciatura plena em qualquer disciplina, 

comprovando formação, conhecimento e proficiência na área de Informática, 

preferentemente adquiridos através de cursos de capacitação desenvolvidos pelos 

NRTEs das Diretorias de Ensino;  

f) “Atividades Artísticas” - diploma de licenciatura plena em Educação Artística/Arte;  

g) “Atividades Esportivas e Motoras” - diploma de licenciatura plena em Educação 

Física;  

h) “Saúde e Qualidade de Vida” - diploma de licenciatura plena em Ciências 

Biológicas ou licenciatura em Ciências com plenificação em Biologia, ou ainda 

licenciatura plena em História Natural ou de licenciatura plena em Pedagogia/curso 

superior equivalente, com habilitação em Magistério das Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental ou em Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio.  
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II - no Ciclo II do Ensino Fundamental, relativamente às oficinas de:  

a) Orientação para Estudo e Pesquisa” - diploma de licenciatura plena em qualquer 

componente das atuais matrizes curriculares da Secretaria da Educação ou de 

licenciatura plena em Pedagogia/curso superior equivalente, com habilitação em 

Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio;  

b) “Hora da Leitura” - diploma de licenciatura plena em Letras/Língua Portuguesa;  

c) “Experiências Matemáticas” - diploma de licenciatura plena específica em 

Matemática ou de licenciatura em Ciências com plenificação em Matemática;  

d) “Língua Estrangeira Moderna - Espanhol” - diploma de licenciatura plena em 

Letras, com habilitação em Espanhol;  

e) “Informática Educacional” - diploma de licenciatura plena em qualquer disciplina, 

comprovando formação, conhecimento e proficiência na área de Informática, 

preferentemente adquiridos através de cursos de capacitação desenvolvidos pelos 

NRTEs das Diretorias de Ensino;  

f) “Atividades Artísticas” - diploma de licenciatura plena em Educação Artística/Arte;  

g) “Atividades Esportivas e Motoras” - diploma de licenciatura plena em Educação 

Física;  

h) “Saúde e Qualidade de Vida” - diploma de licenciatura plena em Ciências 

Biológicas ou licenciatura em Ciências com plenificação em Biologia, ou ainda 

licenciatura plena em História Natural;  

i) “Filosofia” - diploma de licenciatura plena em Filosofia;  

j) “Empreendedorismo Social” - diploma de licenciatura plena em Ciências Sociais ou 

em Estudos Sociais com habilitação/plenificação em História ou em Geografia, ou de 

licenciatura plena em História ou em Geografia.  

 

Parágrafo único - na ausência de docentes com as habilitações definidas para as 

Oficinas Curriculares dos Ciclos I e II do Ensino Fundamental, exceto nas referentes 

às alíneas “a”, “e”, “g” dos incisos I e II deste artigo, as aulas poderão ser atribuídas 

com observância à ordem de prioridade das faixas de qualificação docente previstas 

nos parágrafos 1º e 2º do artigo 12 da Resolução SE nº 90/2005, bem como às 

disposições dos demais parágrafos do citado artigo.  

 

Artigo 8º - Ao docente que se encontre com aulas de Oficina Curricular da 

Escola de Tempo Integral atribuídas, as quais comportam substituição docente, por 
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qualquer período, são assegurados os mesmos benefícios/vantagens a que fazem 

jus os seus pares docentes no ensino regular, observadas as normas legais 

pertinentes, exceto a possibilidade de afastamento das referidas aulas para exercer 

qualquer outro tipo de atividade ou prestação de serviços.  

 

Parágrafo único - Aplicam-se ao docente, de que trata este artigo, as disposições da 

Resolução SE nº 01, de 4 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a atribuição de 

classes, turmas e aulas de projetos da Pasta e outras modalidades de ensino, bem 

como as da Resolução SE nº 90, de 9 de dezembro de 2005. 187  

 

Artigo 9º - para fins de definição de módulo de pessoal, nos termos da 

legislação pertinente, deverá ser considerado em dobro o número de classes da 

Escola de Tempo Integral em funcionamento nos termos desta resolução.  

 

Artigo 10 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SE nº 07, de 

18/01/2006. 
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