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A perspectiva da educação integral em jornada ampliada na educação básica 

está na agenda da política educacional brasileira. Está inscrita na legislação, começa 

a ser vivenciada em diferentes redes de ensino e envida reflexões e debates, que se 

fazem democráticos, sob o crivo da discussão teórica e a partir de políticas emergentes, 

em escala nacional. Tendo como pressuposto a criação, ampliação e consolidação de 

direitos sociais, com consequências para a administração pública, o processo em 

andamento no cenário educacional brasileiro rompe com a concepção de políticas 

formatadas para funcionar em “ilhas-modelo de excelência” ou “políticas de vitrine” 

ou “projetos-piloto”, que cercam algumas escolas de condições que, via de regra, não 

se estenderão ao conjunto de uma mesma rede e não dialogam com os diferentes 

sistemas de ensino. Desde esse cenário, procuramos avançar sobre uma apreciação 

imediata dessa perspectiva, em direção aos seus significados políticos e pedagógicos 

e à qualificação das ações concretas e em curso. O aprofundamento do debate em 

torno dos dissensos e convergências que a temática da educação integral enseja é 

uma tarefa que comparece na revista Em Aberto, considerando seu número 80, de 

2009, sobre “Educação integral e tempo integral”.

A presente edição expressa momentos suscitados por tarefas institucionais 

das organizadoras, desempenhadas ao longo da implementação, pelo Ministério da 

Educação, do Programa Mais Educação (Portaria Interministerial nº 17/2007 e Decreto 

nº 7.083/2010), e enfatiza distintos percursos conceituais e pedagógicos presentes 

nas políticas contemporâneas de educação integral com ampliação da jornada escolar, 

conforme disposto na LDB (Lei n° 9.394/96). Nesse sentido, também expõe o empenho 
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na construção de uma abordagem conceitual compatível com o desafio de encurtar 

a distância entre tempos teórico-metodológicos e tempos vividos na construção de 

políticas públicas. Considerando a complexidade dos processos relacionados à 

ampliação dos tempos, dos espaços, das oportunidades educativas, presentes na 

concepção de educação integral abordada neste número, e a multirreferencialidade 

territorial necessária à expansão do diálogo, apresentamos a configuração temática 

e os colaboradores aqui reunidos. 

Na seção Enfoque, a professora Jaqueline Moll, doutora em Educação pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na qual também é docente, 

colaboradora da Universidade de Brasília (UnB) e diretora de Currículos e Educação 

Integral do Ministério da Educação, e a professora Gesuína de Fátima Elias Leclerc, 

doutora em Educação pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), consultora da 

Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(OEI), por meio do texto intitulado “Educação integral em jornada diária ampliada: 

universalidade e obrigatoriedade?”, situam a temática. Tendo presente as condições 

estruturais e históricas e os possíveis cenários de construção de uma política de 

educação básica de dia inteiro, debate-se a questão: o tempo integral deve ser 

universal e obrigatório para todos os estudantes? 

A seção Pontos de Vista explicita a reflexão de autores de diferentes regiões 

brasileiras e de um colaborador argentino que abordam e ampliam o debate da 

educação integral desde a variedade dos temas presentes em sua complexa teia: 

resultados de pesquisa nacional sobre ampliação de jornada nos municípios 

brasileiros; financiamento; organização do trabalho pedagógico; arquitetura escolar; 

parâmetros para oferta de educação integral em articulação com saberes e 

organização comunitária; experiência de educação integral na rede pública; educação 

indígena e ampliação do tempo escolar; experiência em escola privada; relação entre 

projetos educativos e cidade; e clima escolar potencializado pela ampliação do tempo 

em contextos de violência.

Janaína Specht da S. Menezes, doutora em Educação pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul, docente da Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (Unirio), na qual é diretora da Escola de Educação e 

integrante do Núcleo de Estudos – Tempos, Espaços e Educação Integral (NEEPHI), 

e Lúcia Helena Alvarez Leite, doutora em Pedagogia pela Universitat de València, 

docente da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e coordenadora do 

Grupo de Pesquisa Territórios, Educação Integral e Cidadania (Teia), escrevem 

o artigo “Ampliação da jornada escolar em municípios brasileiros: políticas e 

práticas”. O texto apresenta resultados de pesquisa nacional, financiada pelo 

Ministério da Educação, com questionamentos que auxiliam o aprofundamento 

do debate. 

João Antônio Cabral de Monlevade, doutor em Educação pela Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp), professor aposentado da Universidade Federal de 

Mato Grosso (UFMT) e consultor Legislativo do Senado Federal, escreve o artigo 

“Como financiar a educação em jornada integral?”, no qual compartilha sua leitura 

sobre desafios e perspectivas em termos de financiamento público. 
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Yvelise Freitas de Souza Arco-Verde, doutora em Educação pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, docente da Universidade Federal do Paraná, 

secretária de Educação do Estado do Paraná (2008-2010), escreve o artigo “Tempo 

escolar e organização do trabalho pedagógico”, tendo como fio condutor o processo 

de racionalização da lógica de organização temporal, entre o mito e os processos 

científicos e tecnológicos da modernidade, situado no quadro da realidade brasileira, 

aplicados à compreensão da experiência de Curitiba, capital do Estado do Paraná.

A arquiteta Ana Beatriz Goulart de Faria (Bia Goulart), mestranda em 

Arquitetura na Universidade Federal do Rio de Janeiro, secretária adjunta de 

Educação de Nova Iguaçu (2007-2009), quando auxiliou na implantação da Rede de 

Educação Integral Bairro-Escola, escreve o artigo “Por outras referências no diálogo 

arquitetura e educação: na pesquisa, no ensino e na produção de espaços educativos 

escolares e urbanos”. O artigo aproxima pedagogia, arquitetura e urbanismo, com 

marca de diálogos face a face com estudantes, professores, diretores, vigias, 

merendeiras, pais, mães, parceiros e outros atores. Diálogos tensionados pelo 

reconhecimento das precariedades, nas goteiras dos espaços um dia concebidos 

como monumentos, abandonados nas sucessões dos governos, pela advertência 

“sorria, você está sendo filmado”, pelas grades, muros e, também, pelos testemunhos 

de invenção e reinvenção de espaços educativos antes improváveis. 

Maria Alice Setubal, doutora em Psicologia da Educação pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, presidente da Fundação Tide Setubal e do Centro 

de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), e Maria 

do Carmo Brant de Carvalho, doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, consultora do Instituto Via Pública e do Conselho Executivo 

da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social de São Paulo, escrevem o artigo 

“Alguns parâmetros para a educação integral que se quer no Brasil”. No texto, as 

autoras compartilham debate acumulado por meio do trabalho do Cenpec com 

parâmetros que abarcam desde a relação entre trabalhos individuais e de grupo à 

pluralidade de aprendizagens. 

Roneidi Pereira de Sá Alves, mestranda na Universidade Federal de Goiás e 

docente da rede municipal de Palmas (TO), com forte participação na gestão da 

política de educação integral daquele município, escreve o artigo “Implantação da 

educação integral em Palmas, Estado do Tocantins: algumas reflexões sobre a 

experiência da Rede Municipal de Ensino”, em que narra os processos dessa 

implantação com início no ano de 2003.

Antônio H. Aguilera Urquiza, doutor em Antropologia pela Universidade de 

Salamanca e docente da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), e Adir 

Casaro Nascimento, doutora em Educação pela Universidade Paulista Júlio de 

Mesquita Filho e docente da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), em Campo 

Grande (MS), escrevem o artigo “Ampliação do período escolar nas aldeias: inovação 

ou valorização da pedagogia indígena?” e contribuem para o debate trazendo o 

contexto de diversidade e especificidades em vista dos territórios etnoeducacionais. 

Ana Cristina Bezerra, mestra em Educação pela Universidade Federal da Bahia, 

ex-docente e ex-coordenadora pedagógica da Escola Vila, localizada em Fortaleza 
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(CE), escreve o artigo “Escola Vivência Infantil, Lazer e Aprendizagem: experiência 

de educação integral”, ampliando o debate por trazer uma experiência de escola 

privada cujos usuários são majoritariamente filhos e filhas de funcionários públicos, 

professores universitários, artistas e outros profissionais de classe média.

Guillermo Alberto Rios, coordenador da Área de Pedagogia Urbana da 

Associação Internacional de Cidades Educadoras para a América Latina (2000-2005), 

doutorando em Ciências Sociais na Universidade Nacional de Entre Rios (Argentina), 

diretor do Complexo Astronômico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de 

Rosário (Argentina), escreve o artigo “As cidades como cenários de uma aprendizagem 

integradora”, em que aprofunda aspectos sobre estratégias educativas com 

ancoragem no território urbano, conforme apresentação feita no Seminário 

Internacional Educação Integral em Jornada Ampliada, promovido pelo Ministério 

da Educação, em Brasília, de 24 a 26 de novembro de 2010. 

Fernando Cézar Bezerra de Andrade, doutor em Educação pela Universidade 

Federal da Paraíba, onde também é docente, escreve o artigo “Clima escolar e 

resiliência: a escola como lugar de paz em tempo integral”, trazendo para o debate 

a promoção de resiliência por meio do clima escolar, potencializada nos casos de 

regime de escola em tempo integral, desde que esse corresponda a critérios para a 

formação da democracia. 

Na seção Bibliografia Comentada, as organizadoras procuram trazer um 

percurso de leituras que apontam para as fontes históricas do debate, as experiências 

em curso, os desafios e as perspectivas para a ampliação da jornada escolar. 

Chegamos a este momento de convite à leitura graças à colaboração dos 

autores, à solicitude, às críticas e à orientação da equipe da revista Em Aberto, a 

quem agradecemos imensamente. Então, boa leitura! 

Gesuína de Fátima Elias Leclerc 

Jaqueline Moll 

(organizadoras)



Qual é a questão?
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Resumo

A educação integral em jornada ampliada, compreendida como garantia de 

direitos, oferece a perspectiva para o debate nos termos do presente artigo. 

Educação integral refere-se à abrangência de múltiplas dimensões e liberdades 

constitutivas que possibilitam o desenvolvimento humano. Em um contexto de 

desigualdades econômicas, políticas e sociais, em que o acesso à ciência, à cultura 

e à tecnologia vincula-se ao pertencimento étnico, territorial, de classe, de gênero 

e de orientação sexual, a construção de uma política de educação básica de tempo 

integral faz parte das políticas afirmativas e de enfrentamento de desigualdades. 

Atualmente, o cenário dessa construção prevê a convivência com a escola de turnos; 

desse modo, este artigo levanta a questão: o tempo integral deve ser universal e 

obrigatório para todos os estudantes? 

Palavras-chave: Programa Mais Educação; educação integral; ampliação da 

jornada escolar.

Educação integral em jornada 
diária ampliada: universalidade e 
obrigatoriedade?
Gesuína de Fátima Elias Leclerc
Jaqueline Moll
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Abstract
Integral Education in expanded school day: universality and 
obligatoriness?

The integral education in expanded school day viewed as a condition for 

the guarantee of rights, offers a perspective for the debate according to the 

arguments of this article. Integral education refers to the scope of multiple 

dimensions and liberties, which constitute and turn possible human development. 

The building of a basic education policy in full time is an integrate part of affirmative 

policies and of facing inequalities because it takes place in context of economic, 

politic and social inequalities, in which the access to science, culture and technology 

is determined by ethnicity, territory, social class, gender and sexual orientation. 

Nowadays the background for this building considers living together in schools 

with changing shifts, so this article raises the question: the full time school must 

be universal and obligatory for all the students?  

Keywords: More Education Program; integral education; expanded school day.

Introdução

Existem momentos na vida em que a questão de 
saber se se pode pensar e perceber de outro modo 
em relação ao que se está acostumado a pensar é 
indispensável para continuar a perceber e a refletir.1 
(Foucault, 1984, p. 14 – tradução livre).

O consenso sobre a necessidade de ampliar a jornada escolar é um fato da 

política educacional brasileira. O direito dos estudantes a uma educação integral e 

à aprendizagem constitui importante ponto de partida para o debate sobre os 

significados políticos e pedagógicos desse consenso. Faz-se necessário que o crivo 

da discussão teórica abarque as políticas emergentes que, de modo inédito, buscam 

se efetivar em escala nacional. Essa é a razão pela qual evidenciamos o Programa 

Mais Educação, estratégia do governo federal para indução da política de educação 

integral no Brasil, em uma indissociável relação de engajamento em tarefas para 

sua implementação. 

Instituído pela Portaria Normativa Interministerial nº 17, de 24 de abril de 

2007, no âmbito das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação, o Programa 

Mais Educação passou a induzir e a fortalecer experiências, bem como a auxiliar a 

construção de uma agenda pública de educação integral em escala nacional. Seus 

signatários foram os Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da 

1  Il y a des moments dans la vie où la question de savoir si on peut penser autrement qu’on ne pense et percevoir 
autrement qu’on ne voit est indispensable pour continuer à regarder ou à réfléchir. 



19

Em Aberto, Brasília, v. 25, n. 88, p. 17-49, jul./dez. 2012

Cultura, do Esporte e da Educação (Brasil. Portaria..., 2007). O programa foi 

normatizado por meio do Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010. De acordo 

com os dados do censo escolar de 2009, no campo das “atividades complementares”, 

o Programa Mais Educação ocupava a 11ª posição em número de matrículas e, em 

2010, passou para a segunda posição, com um crescimento de 70% (Brasil. Inep, 

2010). 

Em contrapartida, também explicitamos o empenho na construção de uma 

abordagem conceitual compatível com o tom propositivo e entusiástico do 

engajamento, com o desafio de encurtar a distância entre tempos teórico-

metodológicos e tempos vividos na construção de uma política pública. Desse modo, 

o caminho epistemológico em questão lida com os limites e as possibilidades de 

aprofundamento teórico e distanciamento crítico, em que o pensamento procura se 

fazer “mais forte que o poder do lugar”, parafraseando João Guimarães Rosa (1986, 

p. 17). Pela condição do lugar institucional, trazemos para o debate um pouco do 

protagonismo do Estado, pelo menos na esfera do Poder Executivo Federal, no campo 

da indução da educação integral e em jornada ampliada. Esse lugar institucional é 

marcado por tarefas públicas que buscam enfrentar as profundas desigualdades 

educacionais ainda existentes no País e que exigem políticas afirmativas2 identificadas 

com as lutas sociais pelo acesso e democratização de direitos no contexto do governo 

Luiz Inácio Lula da Silva e da transição para o governo Dilma Rousseff. 

Cumpre-nos explicitar o significado da emergência do campo educação integral 

em jornada ampliada, uma vez que área tem uso convencionado para a classificação 

de conhecimento que orienta fomento e avaliação da pós-graduação no Brasil.3 O 

sentido de emergência considera análise de Michel Foucault (1992, p. 24) como a 

“entrada em cena de forças, salto pelo qual elas passam dos bastidores para o teatro, 

cada uma com seu vigor e sua própria juventude”; considera ainda o conceito 

sociológico utilizado por Louis Pinto (2012) em verbete para a Enciclopédia 

Universalis, em que reconhece a importância dos trabalhos de Bourdieu para a 

definição do conceito. Campo é termo comparado a sistema ou instância, destinado 

a dar conta de um mundo social diferenciado ou existente em regiões determinadas, 

que não pode ser reduzido às estruturas globais. Nesse sentido, recobre formas de 

vida específicas.  Suas propriedades compreendem: ser dotado de uma autonomia 

relativa quanto aos conhecimentos mais gerais; ter seus agentes reconhecidos por 

pares quanto à subtração de interesses externos, apreciação de valores internos e 

a agir em acordo com os conhecimentos que ajudaram a produzir; ter a delimitação 

de seu espaço como produto histórico decorrente do conjunto de debates, lutas e 

compromissos de seus agentes sociais; estabelecer sua existência em oposição a 

outros agentes, aos novos, que podem se comportar como agentes de subversão, ou 

2 Temos presentes a análise de Luiz Fernando Martins da Silva (2011) sobre o tema “políticas públicas de ação afirmativa 
para a população negra no Brasil” e sua compatibilidade com o ordenamento jurídico e a posição do Supremo Tribunal 
Federal favorável, por unanimidade, às cotas para negros nas universidades, em ação de inconstitucionalidade impetrada 
contra o sistema de cotas da Universidade de Brasília pelo Partido Democrata (DEM), com destaque para o voto do 
ministro Ricardo Lewandowski, em 25 de abril de 2012.  

3 Conforme a Proposta para debate da Comissão Especial de Estudos CNPq, Capes e Finep (2005, p. 2), “por área do 
conhecimento entende-se o conjunto de conhecimentos inter-relacionados, coletivamente construído, reunido segundo 
a natureza do objeto de investigação com finalidades de ensino, pesquisa e aplicações práticas”. 
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aos agentes estabelecidos, que, por sua vez, podem se comportar como guardiães da 

ordem; permanecer como espaço sempre aberto e diferenciado, ao contrário de se 

estabelecer na forma de um corporativismo profissional; permanecer revestido da 

dimensão simbólica da legitimidade, embora o movimento para sua definição esteja 

submetido a poderes econômicos e políticos; reportar-se à trajetória da produção de 

conhecimento especializado que ofereça contribuição e estratégias para o presente.

Neste texto, consideramos as variáveis tempo, com referência à ampliação da 

jornada escolar, e espaço, com referência aos territórios em que cada escola está 

situada e seus possíveis itinerários educativos, como constitutivos do campo 

emergente para as políticas de educação integral em jornada ampliada. 

O uso das expressões “tempo integral” e “jornada ampliada” é estabelecido 

com base no marco legal da política educacional. As políticas de ampliação de jornada 

deverão levar à educação em tempo integral, referenciadas pela cobertura do 

financiamento da educação, conforme o que estabelece o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb) – Lei nº 11.494/2007. Em seu artigo 10, o tempo integral foi considerado 

como um dos tipos de matrícula a receber ponderação diferenciada para distribuição 

proporcional de recursos. Assim, passou a ser considerada como de tempo integral a 

jornada escolar com duração igual ou superior a sete horas diárias, durante todo o 

período letivo, compreendendo o tempo total que um mesmo aluno permanece na 

escola ou em atividades escolares, conforme o artigo 4º do Decreto nº 6.253/2007. 

Isso representa um grande avanço em relação à modéstia do que foi disposto no art. 

34 da Lei nº 9.394/1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que prevê:

Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas 
de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de 
permanência na escola.

§ 1o [...]

§ 2o O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a 
critério dos sistemas de ensino.

Representa avanço também em relação à intenção genérica do que consta 

nas disposições transitórias dessa lei, que, ao instituir a Década da Educação, 

estabeleceu:

Art. 87 [...] 

§ 5o Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares 
públicas urbanas do ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral.

Representa avanço ainda no que se refere ao Plano Nacional de Educação 

(PNE) 2001-2010, Lei nº 10.179/2001, que apresentou a educação em tempo integral 

como objetivo do ensino fundamental e, também, da educação infantil e estabeleceu 

como meta a ampliação progressiva da jornada escolar para um período de, pelo 

menos, sete horas diárias. 

Por último, representa avanço inscrito no texto-base da Conferência Nacional 

de Educação (Conae), no eixo III, intitulado “Democratização do acesso, permanência 
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e sucesso escolar”, no qual a temática fez parte do colóquio “Educação integral e 

integrada: ampliação de tempos e espaços educativos”. O Projeto de Lei nº 

8.035/2010, que trata do PNE 2011-2020, contemplou a temática no conjunto das 

metas em debate no Congresso Nacional, destacando-se: 

Meta 6: Oferecer educação em tempo integral em cinquenta por cento das escolas 
públicas de forma a atender, pelo menos, vinte e cinco por cento dos(as) alunos(as) da 
educação básica.

Estratégias:

6.1)  Promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em 
tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e 
multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de 
permanência dos alunos na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual 
ou superior a sete horas diárias durante todo o ano letivo. 

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, inclusive de informática, espaços para 
atividades culturais, 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, culturais e 
esportivos, e equipamentos públicos como centros comunitários, bibliotecas, praças, 
parques, museus, teatros, cinemas e planetários. 

6.4)  Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos 
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, inciso I, da Lei nº 12.101, de 27 de novembro 
de 2009, a aplicação em gratuidade em atividades de ampliação da jornada escolar 
de alunos matriculados nas escolas da rede pública de educação básica, de forma 
concomitante e em articulação com a rede pública de ensino. 

6.6)  Atender às escolas do campo, de comunidades indígenas e quilombolas, na 
oferta de educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada, 
considerando-se as peculiaridades locais. 

6.7)  Garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, na faixa etária 
de quatro a dezessete anos, assegurando atendimento educacional especializado 
complementar e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da 
própria escola ou em instituições especializadas.

Por outro lado, por meio da outra variável considerada neste texto – espaços 

por meio da compreensão dos territórios em que a escola está situada –, assentamos 

a educação integral no solo das práticas de educação popular. A educação integral 

tem um sentido orgânico em relação ao contexto histórico e cultural brasileiro que 

identificamos com o pensamento de Paulo Freire. Esse sentido se expressa como a 

necessidade de reinventar os centros urbanos “de baixo para cima, à base da 

solidariedade política a associar os grupos humanos em comunidades” (Freire, 2001, 

p. 67). A antinomia relativa a essa concepção diz respeito à realidade dos núcleos 

urbanos estabelecidos e mantidos de cima para baixo, “criados compulsoriamente, 

com sua população arrebanhada” (p. 67), e que implicará a “ampliação da ingerência 

da escola” (p. 95). Paulo Freire explica que na gênese dessa antinomia se afigura o 

poder econômico da “grande propriedade, absorvente e asfixiante” (p. 67), na 

descrição tomada de empréstimo de Oliveira Viana: 
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Dentro da estrutura econômica do grande domínio, com o trabalho escravo, não teria 
sido possível um tipo de relação humana que pudesse criar disposições mentais flexíveis, 
capazes de levar o homem a formas de solidariedade que não fossem as exclusivamente 
privadas. Nunca, porém, as de solidariedade política. Condições culturais desfavoráveis 
à formação desta solidariedade, é claro, igualmente entre os “donos das terras” e das 
“gentes” também. Não há dúvida, repitamos, de que as disposições que esse clima 
favorecia se desenvolvessem, seriam antes e logicamente as de mandonismo, as do 
interesse privado sobrepondo-se ao público. As de submissão. As das mãos estendidas. 
As do outro polo: as de distúrbio e ameaças, [...]. (Freire, 2001, p. 68).

Ao considerar o processo de povoamento e de colonização, o autor destaca o 

repúdio à vivência em comunidade e o fato de a presença da família real entre nós, 

em 1808, ter promovido um surto das reformas para as atividades urbanas – a 

imprensa, a escola, a biblioteca e o ensino técnico –, sem que isso representasse a 

participação das pessoas comuns nos destinos de sua comunidade, pois foram 

reformas conciliadas com a escravidão. É preciso situar a cidade no processo de 

industrialização e de condições formais e materiais para a cidadania. A reinvenção 

da cidade demanda a compreensão da industrialização como fenômeno que 

estabeleceu a diferença na configuração urbana e da articulação entre os processos 

de reestruturação produtiva e as práticas educativas. Essa compreensão auxilia a 

formulação de uma política educacional que leve em conta a ampliação dos itinerários 

educativos, por meio das políticas de uma cidade educativa (Freire, 1995). Trata-se 

de uma ampliação de tempos e espaços colocada como tarefa técnica e política, de 

modo que se possa imaginar:

[...] o que resultaria de experiência democrática, de autogoverno, numa área qualquer, 
mesmo de cidade grande, em que toda uma cadeia de escolas primárias e médias com a 
elaboração da universidade, ligadas entre si e entrosadas nos seus planejamentos, fosse 
estimulando a criação de “grupos primários”, por sua vez em conexão uns com os outros. 
Escolas em revisão constante de suas experiências e de suas “atitudes”. Ligadas aos 
problemas gerais de sua comunidade local. Ligadas às fábricas. Aos clubes. Às escolas 
beneficentes. À vida inteira, afinal, de sua localidade. Identificando seus alunos com 
suas dificuldades. Estudando essas dificuldades com seus alunos. Com as Associações de 
Pais. Com especialistas. Levando seus alunos, em função de seus interesses, às fábricas, 
aos bancos, aos postos de saúde e trazendo a seus alunos fábricas, bancos, postos de 
saúde por meio de seus representantes [...] Deixaria de ser então a escola esta quase 
“ausência” nas áreas onde se instala e passaria a ser o que deve ser: “presença” atuante. 
“Presença” interferente no seu contexto. Algo vivo e organicamente integrado a seu 
contexto. (Freire, 2001, p. 95-96).

Cumpre-nos, pois, destacar o conceito de educação integral que expressa os 

conteúdos da ampliação do tempo diário de permanência na escola e dos itinerários 

educativos. Em primeiro lugar, o conceito tem em seu bojo o reconhecimento do 

papel do Estado e de sua responsabilidade em relação à educação pública, à qualidade 

dos serviços públicos oferecidos à população, indissociada da realização dos direitos 

sociais. A educação integral é um modo de evidenciar as múltiplas dimensões e 

liberdades constitutivas que possibilitam o desenvolvimento humano (Sen, 2009; 

Nussbaum, 2011). Em contextos de desigualdades econômicas, políticas e sociais, 

crianças, jovens e adultos se veem limitados a providenciar a cada dia os meios de 

reprodução de sua própria existência; por isso a educação não pode permanecer 

apenas no horizonte dos direitos formais. Educação integral remete ao legado de 
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diferentes movimentos teóricos e políticos que buscaram respostas para os problemas 

de seu tempo, considerando a lacuna entre direitos preconizados e sua realização, 

legado notadamente expresso no Manifesto dos Pioneiros de 1932; nas formulações 

de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro sobre a superação do caráter parcial e fragmentado 

do tempo e da oferta educativa propiciados aos estudantes, docentes e trabalhadores 

da educação; e no diálogo entre Paulo Freire, os movimentos sociais e as experiências 

governamentais. E remete a esse legado mediante o fato de que crianças, adolescentes 

e jovens em contextos de vulnerabilidade têm suas liberdades cerceadas, em um 

ciclo que muitas vezes se estende à vida adulta e em cadeia intergeracional. A 

vulnerabilidade é marcada pelas violências simbólicas e físicas, em uma sociedade 

desigual, na qual as possibilidades de acesso à ciência, à cultura e à tecnologia estão 

vinculadas ao pertencimento étnico, de classe, gênero e orientação sexual. 

A pauta da educação integral está diretamente relacionada ao enfrentamento 

de uma lógica perversa e seletiva que atravessa os sistemas de ensino, estruturados 

em condições desiguais e participando de modo desigual na distribuição de saberes  

e de oportunidades. Essa pauta é constitutiva da promoção intergeracional, na medida 

em que os estudantes cujos pais e mães tiveram que buscar o sustento de suas 

famílias e foram excluídos e esquecidos da vida escolar precisam ter assegurado seu 

direito de aprender; ela pode auxiliar decisivamente na consolidação dos avanços 

de escolaridade nas famílias de novos pais e mães, mais jovens, procedentes das 

condições atuais do ensino médio. 

A demanda por mais tempo diário de escola representa outro lado da moeda 

da demanda pela qualidade dos processos pedagógicos e pela democratização dos 

conteúdos científicos, tecnológicos, artísticos e culturais, dos usos de tecnologias e 

mídias e da participação na produção e disseminação do conhecimento. A potência 

do conceito de educação integral também representa insumo para a qualificação do 

tempo diário, em termos da abordagem da base comum nacional nas diferentes 

áreas de conhecimento, saberes contemporâneos, metodologias, mobilização de 

atores sociais, profissionais, articulação entre escola, família, comunidade e espaços 

educativos. 

As variáveis tempo, com referência à ampliação da jornada escolar, e espaço, 

com referência aos territórios em que cada escola está situada e aos possíveis itinerários 

educativos que podem ser traçados desde esses territórios, ajudam-nos a apresentar 

a questão deste enfoque e o caminho que percorreremos para respondê-la. 

Atualmente, a perspectiva de um cenário possível para construção de uma 

política de educação básica de dia inteiro mantém a convivência com a escola de 

turnos; a novidade segue da disputa por mais recursos para financiar a educação 

pública, com conquistas no marco legal, em termos de repasses obrigatórios e com 

o incremento das transferências voluntárias da União. Destaca-se ainda a perspectiva 

de integração deste campo com as políticas de educação básica, no âmbito do 

Ministério da Educação, e dos sistemas de ensino, no cotidiano das escolas e da 

legislação, para a ampliação da jornada escolar. Assegurada no marco legal a garantia 

da obrigatoriedade e da universalização da matrícula de 4 a 17 anos, conforme a 

Emenda Constitucional nº 59/2009, o desafio da qualidade pressupõe a oferta de 
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educação integral. Mediante esse cenário possível, portanto um cenário que não é 

considerado em termos idealizados, a questão que levantamos é a seguinte: o tempo 

integral deve ser universal e obrigatório para todos os estudantes? 

O tempo integral deve ser universal e obrigatório para todos os 
estudantes?

Elegemos a questão da universalidade e obrigatoriedade do tempo integral 

para todos os estudantes como objeto desta reflexão em vista da dinâmica da 

sociedade brasileira contemporânea, em um cenário em que o Estado se apresenta 

como indutor de crescimento econômico, políticas públicas, criação e expansão de 

direitos e de espaços públicos de debates e do cenário de convivência entre a escola 

de turnos e a política de educação básica de dia inteiro. É importante evidenciar os 

limites de validade temporal deste questionamento. Pode-se afirmar que o tempo 

de indução de políticas representa uma fase de “governo das pessoas” em que se 

busca o aperfeiçoamento do “governo das leis”, segundo a analogia apresentada por 

Norberto Bobbio (1987, p. 95) em seu debate sobre a positivação do direito.  Nesse 

sentido, a universalização como “passagem do particular ou individual para o 

universal” caracteriza-se por sua condição de ser mediada por preceitos morais, 

justificados segundo uma concepção de pessoa sempre atada às relações sociais, 

nas quais e com as quais constrói sua moralidade (Lalande, 1972, p. 1168, 1169). 

Carlos Roberto Jamil Cury (2000, p. 9) argumenta:

A importância da lei não é identificada e reconhecida como um instrumento linear ou 
mecânico de realização de direitos. Ela acompanha o desenvolvimento da cidadania em 
todos os países. A sua importância nasce do caráter contraditório que a acompanha: nela 
sempre reside uma dimensão de luta. Luta por inscrições mais democráticas, lutas por 
efetivações mais realistas, luta contra descaracterizações mutiladoras, luta por sonhos 
de justiça. 

É com base nesse caráter contraditório que situamos a questão da 

obrigatoriedade em relação à participação do estudante no tempo integral. Cury 

(2006) destaca ainda a contestação do princípio da obrigatoriedade da educação 

realizado por meio das instituições escolares – conforme o movimento denominado 

home schooling, que começa a ter representantes no Brasil 4 –, em sua relação com 

as famílias de maior poder aquisitivo. Ao fazê-lo, o autor oferece um balanço sobre 

a relação histórica entre famílias e educação, oportuno para considerarmos a 

mediação da família em relação à participação na escola em tempo integral. É preciso 

ter presente a transistoricidade acerca do conceito de famílias, sempre no plural, 

para abarcar as compreensões de gênero, idades, intergeracionalidade, arranjos 

econômicos, afinidades e dinâmicas familiares nos meios populares. Ademais, 

consideramos o aspecto apontado por Dília Maria Andrade Glória (2005, p. 32) quanto 

4 Trata-se de um tipo de educação postulada por famílias interessadas em uma forma doméstica de educação escolar. 
Cury chama a atenção para uma demanda judicial em que uma família pleiteia esse tipo de educação para os filhos, 
tendo sido essa negada pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Superior Tribunal de Justiça.
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à necessidade de se “conhecer a natureza e a intensidade dos investimentos das famílias 

na vida escolar dos filhos” em relação ao grau de “mobilização” de pais e mães para 

favorecer o processo escolar, desde maior ou menor tempo usado no acompanhamento 

dos deveres de casa, despesas com a educação escolar e formação cultural, diálogo com 

os professores, participação nas reuniões escolares, valorização de princípios morais e 

coletivos, etc.5

O cenário do qual falamos refere-se ao contexto da política econômica de 

expansão de emprego e renda, que, no período de 1995 a 2002, apresentou taxa 

anual de crescimento de 1,9% e, entre 2003 e 2008, passou a expandir-se à taxa 

média anual de 4,6%. Esse crescimento segue acompanhado de uma política nacional 

de transferências de renda às famílias, para o combate à pobreza. Nessa política se 

destaca o Programa Bolsa Família, ao atender mais de 12,4 milhões de famílias 

(Brasil. Presidência da República, 2010, p. 9). 

Os dados do censo escolar 2010 revelaram 51.549.889 matrículas na educação 

básica e, dessas, 43.989.507 nas escolas públicas, um decréscimo de cerca de 2% 

em relação a 2009 em toda a educação básica, representando 1.030.563 matrículas. 

É considerado aqui o fenômeno da “janela demográfica” anunciada pelos estudiosos 

dos movimentos populacionais. De acordo com Rejane Inês Kieling (2009, p. 50), 

trata-se de fenômeno decorrente da mudança na estrutura etária da pirâmide 

populacional, reduzindo o peso relativo das crianças (0-14 anos, população 

dependente) e aumentando, em primeiro lugar, o peso dos adultos (15-65 anos, 

População em Idade Ativa – PIA) e, posteriormente, o peso dos idosos (acima de 65 

anos, população dependente). A esse respeito, os demógrafos chamam a atenção 

para as oportunidades demográficas, em termos econômicos e sociais, esperadas 

para o Brasil entre 2010 e 2030, quando a PIA, acompanhada da redução da razão 

de dependência total, alcançará seus menores valores, 50% – o peso relativo dos 

idosos ainda será bem menor do que o dos jovens. Essa menor carga de dependência 

é chamada de “janela de oportunidade demográfica”, “bônus demográfico” ou 

“dividendo demográfico”. Mas é preciso considerar, sobretudo, a tensão histórica da 

distorção entre os tempos de escola e as idades na modalidade regular do ensino 

fundamental.

Mais de 1,3 milhão de alunos matriculados no ensino fundamental vivenciam 

a educação em tempo integral, sendo que 4,7% deles estudam em escola pública, 

contra 1,6% que estudam em rede privada de ensino. Das matrículas de educação 

em tempo integral, 65% completam as sete horas diárias. 

Nesse cenário, a formulação de uma proposta de ampliação da jornada escolar, 

associada à perspectiva de educação integral, ganha forças, sob o pressuposto da 

criação, ampliação e efetivação de direitos sociais, com consequência para a 

administração pública, em vista da correção de iniquidades sociais históricas.6 Trata-

se de um processo de ruptura em relação à “maneira com que vemos e pensamos 

5 Ressaltamos o trabalho do Observatório Sociológico Família-Escola, da Faculdade de Educação da Universidade Federal 
de Minas Gerais. 

6 Considerar aqui o conceito de justiça distributiva, segundo o pressuposto do papel do Estado na retificação da 
desigualdade e a relação entre um sistema distributivo e a maximização do bem estar (Blackburn, 1997, p. 212).
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os educandos e a infância-adolescência populares destinatárias dos programas”, 

conforme analisa Miguel Arroyo (2012, p. 36), desde uma tendência disseminada 

principalmente nos meios de comunicação:

A tendência será pensá-los tendo como referência as representações sociais tão arraigadas 
em nossa cultura política segregadora, inferiorizante e preconceituosa; ver o povo, os 
subalternos, como foram e continuam sendo vistos ao longo de nossa formação social, 
política e cultural, pelo lado negativo: carentes de valores, dedicação, esforço; carentes de 
cultura, de racionalidade; com problemas mentais, de aprendizagem, lentos, desacelerados, 
desmotivados, indisciplinados, violentos. [...] da mesma forma como os vemos e pensamos, 
terminaremos tratando-os e programando políticas, ações e propostas. 

Em relação à administração pública, trata-se da ruptura quanto a formatar 

políticas para funcionar em “ilhas-modelo de excelência” ou “políticas de vitrine” 

ou “projetos pilotos”, cercando algumas escolas de condições que, via de regra, não 

se estenderão ao conjunto de uma mesma rede, sem dialogar com os diferentes 

sistemas de ensino. 

Nesse sentido, a “integralidade” da política em questão não se constitui como 

algo que, por adição, venha alongar um todo que está curto ou compor um todo que 

existe a priori – nisso consiste o equívoco de se “oferecer mais do mesmo”. A 

“integralidade” pressupõe dedicação pessoal e coletiva dos sujeitos às escolhas que 

compõem seu percurso formativo. É por meio da ampliação das situações de escolha, 

isto é, pela ampliação de oportunidades, que se estabelece a integralidade da política. 

Por isso, trata-se de construir uma política pública em permanente diálogo como 

consequência do reconhecimento do papel das ações afirmativas para enfrentamento 

da desigualdade social, pois essa desigualdade restringe oportunidades e liberdades. 

As políticas de ação afirmativa interferem no modus vivendi e nas contradições 

da diversidade sociocultural brasileira: em nome da igualdade, quando a diferença 

inferioriza, e em nome da diferença, quando a igualdade homogeneíza – para falar 

à maneira de Boaventura de Souza Santos (Brasil. MEC. Secad, 2009, p. 31). 

Em vista do modus vivendi, trata-se de uma oferta que considera a intricada 

rede de espaços sociais que necessariamente passam pela escola, pela sua importância 

em relação aos conhecimentos científicos e socioculturais, bem como em relação 

aos processos de organização da vida comunitária. Muitas vezes o prédio escolar é 

o principal equipamento público, se não o único, que a comunidade possui; suas 

salas são disponibilizadas para encontros, reuniões, cultos, campeonatos esportivos, 

campanha de vacinação, local de votação, referência para linha de ônibus, telefones 

públicos, internet, etc. É preciso mobilizar intencionalidades educativas e, por meio 

delas, mapear a configuração da rede de espaços sociais que atravessam a escola, 

segundo as possibilidades de acesso de crianças, adolescentes, jovens e adultos às 

diferentes experiências de conhecimento que ultrapassam sua experiência escolar. 

Essa rede encontra-se espraiada na cidade, por meio da realização de suas tradicionais 

funções econômicas, sociais, políticas e de prestação de serviços e, também, da 

materialização das intencionalidades educativas dos diferentes atores que promovem 

espaços de convivência intercultural, intergeracional, de construção e intercâmbio 

de múltiplos saberes.  As intencionalidades educativas ressignificam os espaços 
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sociais e fazem ver a potencialidade de verdadeiros itinerários educativos desde o 

espaço escolar. Fazem ver que a escola pode constelar-se com a vida que acontece 

no interior de suas instalações e ao seu redor, com os diferentes espaços da cidade 

e com as biografias das gentes em diferentes tempos de vida, e pode constituir a 

marca da presença legítima do poder público em um território particular. 

Por meio desses processos, o desejo dos pais e mães pela escolarização de 

seus filhos e filhas pode deixar de ser silenciado e ajudar a modificar a rigidez 

burocrática da educação escolar, tal como foi institucionalizada historicamente. Em 

sua institucionalização a escola rompeu com o processo de sociabilidade, realizado 

até o final do século 17. A criança foi retirada do seu meio mais denso, em que 

convivia com vizinhos, amigos, adultos e os mais velhos, e foi “mantida à distancia 

numa espécie de quarentena antes de ser solta no mundo” (Ariès apud Moll, 2000, 

p. 56). 

Outro aspecto importante, associado à entrada e intensificação de atividades 

como capoeira, artes marciais, esportes, hip hop, jornal e rádio escolar, direitos 

humanos, sustentabilidade ambiental, entre tantas outras, refere-se à compreensão 

do corpo no contexto das práticas socioculturais. Esse contexto é constitutivo do 

logos do mundo estético, essa unidade indivisa entre o mundo vivido e o mundo 

conceituado, e requer a compreensão do corpo como “nosso ancoradouro em um 

mundo”, nas palavras de Merleau-Ponty (1999, p. 200), como pivô do processo da 

formação humana.

Com base nas ações indutoras, não há como dissociar o trânsito entre escola 

de turnos e escola com jornada ampliada em vista do trânsito para escolas em tempo 

integral, do conceito de educação integral. Por isso, é preciso propor outras lógicas 

de agrupamento dos conhecimentos para além das disciplinas, outras formas de 

articulação entre diferentes saberes, outros usos do tempo e outros espaços, outra 

relação entre cultura acadêmica e cultura da experiência, outras demandas de 

formação profissional, novas materialidades que coloquem as experiências corporais, 

ambientais, artísticas e culturais entre os conteúdos preciosos do currículo. A 

proposição dessas novas lógicas é aqui considerada segundo as condições históricas 

atuais, em que se destacam as temáticas de financiamento, gestão, piso salarial 

profissional nacional dos trabalhadores da educação, carreira, formação continuada. 

São condições que, no âmbito da profissionalização, evidenciam, ao lado da docência, 

o papel educativo de outros profissionais que sempre atuaram na escola e que são 

destacados pelo fato de a educação integral pautar a requalificação do ambiente 

escolar (merendeiras, vigias, zeladores, bibliotecários e perfis profissionais 

emergentes). A tensão desse debate é anterior às iniciativas para ampliar o tempo 

diário letivo, haja vista a tentativa de unificação sindical do magistério em âmbito 

nacional. Nesse processo, destaca-se a construção da autonomia da escola, a relação 

escola e comunidade, a proposição de novos arranjos educativos considerando 

diferentes coletivos em interação nos espaços educativos dentro e fora da escola. 

Por meio dessas demandas e possibilidades, encontram-se em construção 

uma proposta e uma agenda de educação integral que articulam diferentes atores 

sociais e os diferentes níveis de governo em favor da ampliação da jornada, ao mesmo 
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tempo em que essa construção é parte integrante da proposição da qualidade da 

educação escolar, conforme a pauta social construída, pelo menos desde a 

Constituição de 1988, no Brasil. De lá para cá, o próprio alcance da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB) foi ampliado em relação ao acesso, à 

universalidade e à inclusão de novos componentes curriculares. 

Exame da universalidade e obrigatoriedade mediante a ampliação 
do escopo da LDB

A presente reflexão considera a importância da rede formal de sustentação 

da política educacional brasileira, expressa nas leis e nos atores sociais que se 

preocupam com a institucionalização de ações indutoras, sua conversão em políticas 

públicas e de Estado. É por meio dela que se destacam a ampliação do marco legal 

em termos de acesso e a ampliação dos componentes curriculares da educação 

básica.

Quanto à ampliação do acesso e à universalização da educação básica, as Leis 

nº 12.061/2009, nº 11.700/2008 e nº 11.114/2005 estabeleceram, respectivamente, 

no Título III da LDB:

Art. 4º O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a 
garantia de: 

[...]

II – universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela Lei n.º 12.061, de 2009)

[...]

X – vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima 
de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de 
idade; (Incluído pela Lei nº 11.700, de 2008)

[...]

Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir de 
seis anos de idade, no ensino fundamental. (Redação dada pela Lei nº 11.114, de 2005)

Quanto à ampliação dos componentes curriculares por meio do ensino da 

música/ensino da arte, do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, dos 

direitos das crianças e adolescentes e do ensino religioso, as Leis nº 10.793/2003, 

nº 11.769/2008 e nº 10.639/2003 acrescentaram ao artigo 26:

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, 
por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e da clientela.

[...]

§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá 
componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma 
a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. (Redação dada pela Lei nº 12.287, 
de 2010)

§ 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente 
curricular obrigatório da educação básica [...]. (Redação dada pela Lei nº 10.793, de 2003)

[...]

§ 6º A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente 
curricular de que trata o § 2º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.769, de 2008)



29

Em Aberto, Brasília, v. 25, n. 88, p. 17-49, jul./dez. 2012

E o art. 3º da Lei nº 11.769/2008 determina que os sistemas de ensino tenham 

três anos letivos para se adaptarem a essa exigência. 

A Lei nº 10.639/2003 acrescentou ainda à LDB a obrigatoriedade do estudo 

da história e cultura afro-brasileira e indígena:

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e 
privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. 

§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos 
da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir 
desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a 
luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e 
o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições 
nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. (Redação dada 
pela Lei nº 11.645, de 2008)

§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas 
brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas 
áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. (Redação dada pela Lei 
nº 11.645, de 2008)

A Lei nº 11.274/2006 deu nova redação ao art. 32, caput, da LDB (Seção III 

– Do ensino fundamental), para destacar a ampliação do ensino fundamental de 9 

anos, a começar aos seis anos de idade:

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na 
escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação 
básica do cidadão [...]

Em relação a esse mesmo artigo, a Lei nº 11.525/2007 acrescentou o § 5º, 

sobre os conteúdos relativos ao que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente:

§ 5º O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate 
dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a 
produção e distribuição de material didático adequado.

A Lei nº 9.475/1997 deu nova redação ao art. 33 da LDB, que trata do ensino 

religioso:

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica 
do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 
fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas 
quaisquer formas de proselitismo.

A Lei nº 11.684/2008, que trata do ensino de Filosofia e Sociologia, ampliou 

o escopo da Seção IV, ao tratar sobre o currículo no ensino médio, conforme o inciso 

IV do art. 36. 

IV – serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as 
séries do ensino médio. 

A Lei nº 11.741/2008 acrescentou à LDB a Seção IV-A – Da educação 

profissional técnica de nível médio:
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Art. 36-A. Sem prejuízo do disposto na Seção IV deste Capítulo, o ensino médio, atendida 
a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. 

[...]

Art. 36-C. A educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no inciso 
I do caput do art. 36-B desta Lei, será desenvolvida de forma:

I – integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo 
o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível 
médio, na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno;

II – concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja cursando, 
efetuando-se matrículas distintas a cada curso, e podendo ocorrer: 

na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais 
disponíveis; 

em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais 
disponíveis;

em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementaridade, 
visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projeto pedagógico unificado.

[...]

Tais prerrogativas legais ampliam a base nacional comum da formação na 

educação básica e implicam novas articulações curriculares e institucionais em tempos 

ampliados para o trabalho escolar, incidindo positivamente para a construção da agenda 

da educação integral. Por outro lado, é preciso reconhecer a necessidade de capilarização 

do presente debate na sociedade brasileira, de modo a criar espaços de participação 

com os usuários dos sistemas públicos de ensino. Nesse sentido, é preciso tecer redes 

humanas e redes institucionais como esforço para embasar a força da política pública 

que está nascendo, segundo o aprendizado acumulado nos processos e movimentos 

sociais. Trata-se da convergência de ações de educação integral com aspirações por 

uma escola republicana, democrática, de qualidade, renovada e reinventada; a 

reinvenção pressupõe a participação das famílias na decisão sobre a organização do 

tempo escolar. Como tem sido a participação das famílias na decisão de ofertar 

atividades de educação integral e de propor o projeto político pedagógico das escolas?

Exame da universalidade e obrigatoriedade mediante o debate 
sobre a educação integral em jornada ampliada nos dias atuais e 
suas fontes históricas

Enquanto a proveniência designa a qualidade de 
um instinto, seu grau ou seu desfalecimento, e a 
marca que ele deixa em um corpo, a emergência 
designa um lugar de afrontamento; é preciso ainda 
se impedir de imaginá-la como um campo fechado 
onde se desencadearia uma luta, um plano em que os 
adversários estariam em igualdade. É de preferência 
[...] um “não-lugar”, uma pura distância, o fato que 
os adversários não pertencem ao mesmo espaço. 
Ninguém, portanto, é responsável por uma emergência, 
ninguém pode se autoglorificar por ela; ela sempre se 
produz no interstício. (Foucault, 1992, p. 24).

Ao considerarmos esse sentido da produção de um campo emergente como 

um processo intersticial, procuramos situar a universalidade e obrigatoriedade do 
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tempo integral para todos os estudantes por meio de sete interstícios temporais que 

são mais descontinuados do que sucessivos e que deixaram suas marcas 

necessariamente evidenciadas cada vez que o tema é retomado no que traz de 

específico e de agudo. Esses interstícios serão articulados mediante desdobramentos 

do problema em relação à concepção de “integral” com a qual dialogamos. 

Em primeiro lugar, veremos: a instituição do desdobramento de turnos no 

bojo da reforma da instrução pública paulista entre 1892 e 1896; as propostas de 

educação integral de natureza não hegemônica; o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova como documento de política educacional constitutivo e a inscrição 

da mediação da família em relação à obrigatoriedade da educação; a concepção de 

educação que adentra a esfera administrativa por meio do trabalho de Anísio Teixeira; 

a referência pedagógica dos Centros Integrados de Educação Pública (Cieps); e o 

debate contemporâneo da educação integral como ação afirmativa, prioritariamente, 

mas não exclusivamente.

i)  Criação de grupos escolares na Primeira República e os tresdobramentos 

de turno como parte da dívida social brasileira 

Ao considerar a reforma da instrução pública paulista no período entre 1892 

e 1896, Dermeval Saviani destaca seu foco no desenho da escola primária, conforme 

organização inédita dos serviços educacionais sob a forma de sistema. A reforma 

preencheu dois requisitos:

a) a organização administrativa e pedagógica do sistema como um todo, o que implicava 
a criação de órgãos centrais e intermediários de formulação das diretrizes e normas 
pedagógicas, bem como de inspeção, controle e coordenação de atividades educativas; 

b) a organização das escolas na forma de grupos escolares, superando por esse meio a 
fase das cadeiras isoladas, o que implicava a dosagem e a graduação dos conteúdos 
distribuídos por séries anuais e trabalhados por um corpo relativamente amplo de 
professores que se encarregavam de ensino de grande número de alunos, emergindo 
assim a questão da coordenação dessas atividades também no âmbito das unidades 
escolares. (Saviani, 2010, p. 165).

Nessa mesma perspectiva, Rosa Fátima de Souza (1998, p. 172) lembra de se 

ter implantado, pela primeira vez, “um programa único para meninos e meninas, com 

exceção dos trabalhos manuais e ginástica”. E chama a atenção para três subgrupos 

de matérias: o dos “saberes elementares” (p. 175), compreendendo a leitura, a escrita 

e o cálculo; o das noções das ciências decorrentes dos conhecimentos de física, química, 

botânica, zoologia, mineralogia e cosmografia; e o das noções de geografia, história, 

educação cívica, moral, música, ginástica, exercícios militares, desenho e trabalhos 

manuais, sob a perspectiva da educação moral e cívica. Ante esse recorte, à época, 

o projeto de educação integral na instrução elementar significou o esforço de classificação 
do senso comum, do conhecimento vulgar pelo olhar e a forma de compreender o mundo 
por meio da ciência. A exigência de adequação psicológica e a concepção de aquisição do 
conhecimento, valendo-se daquilo que está próximo da criança e das coisas concretas, 
resultaram em um programa cujos critérios de seleção do conteúdo pautaram-se pela 
consideração da psicologia infantil e do universo circundante da criança, transformados 
em ensino pelo foco da ciência e de formulações sistematizadas. (Souza, 1998, p. 182).
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Esses dois autores ajudam a evidenciar a “criação de grupos escolares [...], no 

interior do projeto político republicano de reforma social e de difusão da educação 

popular”, como parte integrante “dos projetos de modernização e de construção de 

novas formas de gestão das cidades e de seus habitantes [...]” (Souza, 1998, p. 30, 

92). Com o sacrifício das regiões rurais, incapazes de acompanhar o crescimento 

demográfico de São Paulo, a reforma não foi adiante. Uma das medidas que a esvaziaram 

e que expressam marcas da dívida social brasileira foi, no início do século 20, a 

instituição do desdobramento de turnos [...], com isso foi diminuído o período de 
funcionamento das escolas de cinco para quatro horas diárias, mantendo-se os mesmos 
programas de ensino. 

[...] em 1928 foram autorizados os “tresdobramentos” (funcionando as escolas com 
três horas diárias de atividade em cada turno) e, em 1955, o funcionamento em quatro 
turnos! (Souza, 1998, p. 102 – grifo nosso).

Com base no exposto, a universalidade da política de ampliação da jornada 

constitui condição de superação da dívida social brasileira, da qual faz parte a 

superação dos tresdobramentos de turnos. 

ii)  Diferentes emergências das lutas para mudar o mundo e a preconização 

da educação integral 

Destacam-se as ideias pedagógicas não hegemônicas que marcaram presença, 

segundo as tradições socialistas, na década de 1890; anarquistas (libertárias) nas duas 

primeiras décadas do século 20; e comunistas na década de 1920 (Saviani, 2010), que 

ajudam a reconhecer diferentes emergências em relação à proposta de educação 

integral. Nesse sentido, o debate sobre a universalidade e a obrigatoriedade do tempo 

integral para todos tem como pano de fundo o projeto político dos usuários dessa 

educação e os modelos propostos, segundo a condição de atores sociais. Ao considerar 

a temática anarquismo e educação no Brasil, Gallo e Moraes (2005, p. 90) situam a 

educação integral em relação à pedagogia libertária:

A educação integral compreendia os seguintes aspectos: a educação intelectual, 
que consistia na socialização da cultura e dos saberes produzidos pela humanidade; 
a educação física, que consistia no desenvolvimento físico, por sua vez, formado 
em três aspectos (uma educação esportiva, uma educação manual e uma educação 
profissional); e a educação moral, que consistia numa vivência coletiva da liberdade 
e da responsabilidade. 

Essa perspectiva influenciou a militância dos anarquistas. A Escuela Moderna 

de Barcelona (1901-1905), criada por Francesc Ferrer i Guardia, condenado à pena 

de morte pelo governo espanhol e executado em 1909, suscitou a criação do Comitê 

pró-Escola Moderna, para incentivar a criação de escolas racionalistas no Brasil. A 

educação e a instrução estiveram nas resoluções de três de seus congressos (1908, 

1913 e 1920). Foram criadas as escolas Eliseu Reclus, em Porto Alegre (RS); Germinal, 

em Fortaleza (CE); União Operária, em Franca (SP); Liga Operária de Sorocaba (SP), 

Escola Operária 1º de Maio, no Rio de Janeiro (RJ); Escola Moderna, em Petrópolis 

(RJ); e as Escolas Modernas nº 1 e nº 2 em São Paulo (SP).
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Luiz Carlos Freitas (2009, p. 14) revisita o conceito de pedagogia do meio 

vivenciado nas Escolas Experimentais Demonstrativas, notadamente na Escola-

Comuna, entre os anos de 1917 e 1931:

[...] agregação de grandes e experientes educadores que se dedicavam a criar as novas 
formas e conteúdos escolares sob o socialismo nascente com a finalidade de transferir 
tais conhecimentos para as escolas regulares, de massa. [...] comunidade constituída 
por princípios de autodireção, autosserviço e organização de uma “forma inteligente 
de trabalho”. A autodireção era entendida como participação direta de todo coletivo 
nas diversas formas de trabalho produtivo e intelectual da vida escolar. Considerava a 
realização do trabalho o fator principal de formação e base da atividade escolar. Explorou 
o caminho da ligação do trabalho físico e intelectual com base na participação da criança 
na comunidade, na vida e sua inserção no trabalho produtivo.

A pedagogia do meio foi considerada no âmbito do Comissariado Nacional da 

Educação, incumbido da reconstrução do sistema educacional russo, em 1917. Em 

1918, o Comitê Central do Partido Comunista publicou a deliberação sobre a escola 

única do trabalho, e, em seguida, o Comissariado publica os princípios fundamentais 

da escola única do trabalho, todos eles escritos pela Comissão Estatal para a Educação. 

Uma de suas integrantes, N. K. Krupskaya,

defendia que a nova escola socialista poderia constituir-se apenas com base na experiência 
coletiva do magistério, e as Escolas Comunas, termo usado na Deliberação sobre a escola 
única do trabalho [...] tinham a tarefa de provocar inovações a serem generalizadas para 
as escolas regulares (Freitas, 2009, p. 13 – grifo nosso).

Com base no exposto, é preciso considerar a originalidade das propostas não 

hegemônicas, em seu caráter libertário, sua autonomia e sua relação com o trabalho 

produtivo em vista da organização da vida cotidiana.

iii) Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova e a educação integral como parte 

da defesa da escola pública 

A compreensão do Manifesto dos Pioneiros “como documento de política 

educacional, [em que], mais do que a defesa da escola nova, está em causa [...] a defesa 

da escola pública” (Saviani, 2010, p. 253), auxilia a problematização da universalidade 

e obrigatoriedade do tempo integral, em vista de “diretrizes de um sistema nacional 

de educação, abrangendo, de forma articulada, os diferentes níveis de ensino, desde 

a educação infantil até a universidade” (Saviani, 2006, p. 33). Esses diferentes níveis 

de ensino abrangem diferentes tempos de vida, de modo que não se pode pensar de 

forma unívoca sobre a obrigatoriedade do tempo integral para crianças de cinco anos 

e jovens de 17 anos. Em relação ao caráter nacional de um sistema de educação, 

destaca-se o fato de o Ministério da Educação e Saúde Pública ter sido criado em 1930, 

pelo Decreto nº 19.444, composto pelos departamentos de Ensino, Saúde Pública, 

Medicina Experimental e Assistência Social, registrando-se que, 

os serviços relativos à instrução pública afetos, no Império, a Secretaria do Interior – que 
hoje chamaríamos de Ministério do Interior –  passam, em 1890, para a Secretaria ou, 
nos termos de hoje, Ministério de Estado dos Negócios da Instrução Pública, Correios 
e Telégrafos, composto de três seções, uma de apoio financeiro, outra de correios e 
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telégrafos e, a terceira, tendo a seu cargo a instrução pública primária, secundária, 
superior, instrução especial e profissional, institutos, escolas normais, academias, museus 
e demais estabelecimentos (Decreto n.º 377, 1890). O Ministério de Instrução Pública, 
Correios e Telégrafos funcionou apenas durante um ano e meio, sendo extinto com a 
reorganização dos serviços da administração federal, quando as questões educativas 
passaram para a competência do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. (Werle, 
2005, p. 39-40). 

Esse interstício traz as marcas político-filosóficas do debate, conforme a análise 

do professor Carlos Roberto Jamil Cury (1988, p. 11) sobre a elaboração da 

Constituição de 1934:

[...] a configuração dos grupos ideológicos dominantes que se formam e se conflitam 
especialmente tendo como alvo a necessidade de impor, na reconstrução constitucional 
do Estado, seus princípios considerados  então como asseguradores da nova ordenação 
política justa e harmoniosa. [...] Embora os debates pedagógicos antecedam a Revolução 
de Trinta, eles só adquirem contornos nítidos de propostas quando se aproxima a 
oportunidade de, através da elaboração da Constituição de 1934, os diversos grupos 
envolvidos nestes debates concretizarem constitucionalmente a consagração de seus 
princípios. Dois grupos se destacam [...]: os educadores profissionais identificados como 
Pioneiros da Escola Nova e os líderes intelectuais católicos juntamente com os membros 
da hierarquia católica.

São marcas da configuração ideológica em que diferentes atores sociais 

disputam uma visão de mundo e uma concepção de educação integral com impacto 

sobre a organização do sistema educacional e da rotina escolar. O grupo católico 

expressa como pressuposto de educação integral que:

a educação deve levar em conta as duas realidades do homem: corpo e alma e as suas 
exigências correspondentes: a de ordem física e a de ordem moral. [...] a educação 
integral católica não deve separar aquilo que é unido no composto harmônico. (Cury, 
1988, p. 56).

Por sua vez, a posição dos Pioneiros expressa uma concepção integral da vida 

(Cury, 1988, p. 80) em que a personalidade dos seres humanos é considerada não 

como meio, mas como um fim em si mesma. Tem-se aqui a marca do debate 

conceitual, referenciado nos princípios científicos e em métodos ativos, e a pretensão 

de superar 

tanto um empirismo grosseiro como as tendências intelectualistas, através da pesquisa, 
descoberta e verificação. 

[...]. 

Poderíamos dizer, resumindo os principais itens de uma definição, que, para o grupo 
renovador, a educação é a organização dos meios científicos da ação, a fim de dirigir o 
desenvolvimento natural e integral das peculiares aptidões do ser humano em cada uma 
das etapas de seu crescimento, de acordo com uma certa visão de mundo condicionada 
às necessidades da vida social. Neste sentido, a formação do homem é cultivada de modo 
pluriforme e convergente através das faculdades humanas em relação aos fins propostos e 
vinculados ao meio social para o qual deverão ser ativados métodos dinâmicos, consoante 
às etapas da evolução do ser humano. (Cury, 1988, p. 83, 85).

Destaca-se aqui o papel do Estado e a introdução do papel da(s) família(s), 

que por meio da Constituição de 1934, permanecerá nos capítulos da educação, 

conforme análise de Carlos Roberto Jamil Cury, José Silvério Baía Horta e Osmar 
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Fávero (2005, p. 14) ao tratarem do princípio da obrigatoriedade, “por representar 

uma interferência direta do Estado no âmbito dos direitos individuais”, e, nesse 

sentido, “a obrigatoriedade e a gratuidade são exigidas pelo Estado através da 

mediação da família” (p. 25).

Com base no exposto, a universalidade é considerada em relação à educação 

básica, seus sujeitos e sua institucionalidade, destacando-se, decisivamente, a 

mediação das famílias.

iv) Formulações de Anísio Teixeira e a educação integral na esfera político-

administrativa 

Aqui o debate sobre concepção de educação adentra a esfera político-

administrativa, denunciando a “permanência dos padrões patrimonialistas da 

sociedade brasileira, que fizeram privada a ordem pública” (Rocha, 2005). Destaca-

se o protagonismo em relação ao Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, 

formado em 1952 e criado por Decreto Federal em 1955. Depreendemos da leitura 

de Ana Waleska Mendonça (2008) três aspectos que caracterizam a atuação nessa 

esfera: o papel atribuído à empiria no processo de construção do conhecimento 

pedagógico, ressaltando-se o planejamento e as políticas educacionais; a 

perspectiva metodológica associada aos estudos da comunidade; e o tema dos 

problemas urbanos e da sociedade moderna tomada como sinônimo de sociedade 

industrial. Esses elementos incidem sobre o pensamento de Anísio Teixeira em 

relação à organização e gestão dos serviços escolares, na formação dos professores 

e na possibilidade de experimentação, investigação e pesquisa no cotidiano das 

escolas. Mediante o exposto, é preciso ressaltar que a universalidade e a 

obrigatoriedade integram as formulações sobre o controle dos sistemas de ensino, 

por meio da constituição de conselhos autônomos, ênfase no ensino público, 

autonomia financeira, cotas orçamentárias e fundos. Nesse sentido, cabe aprofundar 

a problematização quanto aos contextos de escolha, a quem caberá a decisão sobre 

quem participa e quem não participa do tempo integral, bem como quais são as 

alternativas que contam para liberar os estudantes do tempo integral no caso de 

sua universalização. 

As formulações de Anísio Teixeira trazem a marca da educação integral nas 

Escolas Parque, no plano educacional de Brasília, referenciadas no Centro Educacional 

Carneiro Ribeiro, implantado em Salvador durante sua gestão como secretário de 

Educação da Bahia. O sentido de educação integral evidenciado por Eva Waisros 

Pereira (2011, p. 36) em sua análise sobre o pensamento de Anísio refere-se às 

exigências educacionais para a formação da pessoa comum, de modo que a educação 

fosse “obrigatoriamente mais longa, com objetivos mais abrangentes”: 

A escolarização seria iniciada no Jardim de Infância para crianças de 4 a 6 anos de idade e, 
em seguida, os alunos ingressariam na escola classe, concebida para a educação intelectual, 
sistemática de alunos de 7 a 14 anos, complementando, paralelamente, a sua formação na 
Escola Parque, com vistas ao desenvolvimento artístico, físico e recreativo e sua iniciação 
para o trabalho. [...] Para isso, a jornada escolar se estenderia, necessariamente, para oito 
horas diárias [...]. (Pereira, 2011, p. 40).
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Em relação ao ensino médio, o plano previa a construção de seis blocos 

agrupados em torno de uma praça central, convergindo biblioteca, piscinas, campos 

de esporte, grêmios, refeitórios, etc. As modalidades de estudos eram as seguintes:

a) curso geral prático, comum, para todos ou para a grande maioria, visava a ministrar 
cultura geral, com ênfase na língua vernácula e literatura brasileira, nas matemáticas 
e nas ciências físicas e sociais aplicadas; 

b) cursos enriquecidos com línguas estrangeiras e estudos teóricos, como desdobramento 
do primeiro, para aqueles que se mostrassem interessados ou capazes de estudos 
dessa natureza; e 

c) cursos técnicos para os inclinados à especialização tecnológica. [...] A nova concepção 
do ensino médio apontava para uma educação extensiva, de dedicação exclusiva. 
(Pereira, 2011, p. 42). 

Com base no exposto, em vista da universalidade e obrigatoriedade, é 

importante considerar que o estabelecimento das condições de universalidade 

é parte integrante das condições de escolha em relação ao tempo integral por 

parte dos estudantes e suas famílias.

v) Formulações de Paulo Freire e a organicidade da educação integral no 

contexto histórico e cultural

José Eustáquio Romão (2001, p. XIII-XIV) afirma que, na tese de concurso para 

a cadeira de História e Filosofia da Educação na Escola de Belas-Artes de Pernambuco, 

defendida por Paulo Freire em 1959, encontraremos “os eixos e categorias que iriam 

perpassar toda sua obra [...]; numa incansável re-elaboração e re-escritura dialética 

da mesma obra [...]”, sempre em relação de organicidade com seu contexto histórico-

cultural. O pensamento de Freire traz três marcas principais do debate sobre os “pontos 

de estrangulamento” (antinomias) da democracia no Brasil, em diálogo com as 

formulações de Anísio Teixeira: trata-se das críticas à parcialidade da oferta educacional, 

à falta de organicidade dessa oferta desde raízes locais e à diminuição do tempo diário 

de escola – críticas feitas em um momento político particular da democracia brasileira, 

que, como se sabe, seria interrompido pelo Golpe Militar de 1964. Nesse sentido, é 

preciso debater sobre a universalidade e a obrigatoriedade do tempo integral em vista 

dos processos democráticos interrompidos na história do País. 

A marca da crítica à parcialidade da oferta educacional ante a demanda por 

quadros técnicos:

A uma sociedade que se democratiza, insistimos em oferecer não uma educação com 
que “visássemos à formação de todos os brasileiros para os diversos níveis de ocupação 
de uma democracia moderna, mas tão somente à seleção de um mandarinato das letras, 
das ciências e das técnicas”, afirma um dos mais lúcidos educadores brasileiros atuais, 
o professor Anísio Teixeira,7 em quem o educador se harmoniza com o pensador e o 
cientista social. 

[...] 

E a advertência, que se tem de fazer, está centralmente neste ponto – que a educação 
de que precisamos não forma especialistas por mera consciência ingênua dos problemas 
situados fora da esfera estritamente técnica e estreita de sua especialidade. Esta seria 

7  A citação é do livro Educação não é privilégio (cf. Teixeira, 1957, p. 48-49).
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uma educação que o homem teria meias visões. Não seria uma educação que dele tivesse 
visão integral. (Freire, 2001, p. 12, 43)

A marca da crítica à falta de organicidade da oferta educacional desde raízes 

locais e a proposição da descentralização democrática, como responsabilidade local, 

assistida e aconselhada tecnicamente pelos quadros estaduais e federais: 

[A descentralização], de que resultaria, forçosamente, um crescente encontro entre o 
planejamento educacional e as condições locais e regionais, é que daria ao processo 
educativo brasileiro o sentido de organicidade de que tanto se ressente ele. Citemos 
mais uma vez o Mestre Anísio Teixeira:8 “está claro”, diz ele, “que essa escola, nacional 
por excelência, a escola de formação do brasileiro não pode ser uma escola imposta pelo 
centro, mas o produto das condições locais e regionais, planejada, feita e realizada sob 
medida, para a cultura da região, diversificada, assim, nos meios e nos recursos, embora 
una nos objetivos e aspirações comuns”. 

“Tenhamos pois”, brada Anísio Teixeira,9 “o elementar bom senso de confiar no país e nos 
brasileiros, entregando-lhes a direção dos seus negócios e, sobretudo, de sua mais cara 
instituição – a escola, cuja administração e cujo programa deve ser de responsabilidade 
local, assistida e aconselhada tecnicamente pelos quadros estaduais e federais”. (Freire, 
2001, p. 13-14, 84).

A crítica à diminuição do tempo diário de escola e a proposição de mais tempo 

para formação de hábitos de vida:

Não será essa escola, [sem uma verdadeira comunidade de trabalho, de estudos e artes, 
plástica e dinâmica, com pluralidade de atividades] de quatro e até três horas diárias, 
parada mais de três meses ao ano [...] que irá integrar esse educando academizado com 
as realidades, agora, desgraçadamente nacionalizadas. Escola que, diminuída no seu 
tempo, está intimamente ligada à falsa concepção que temos de sua instrumentalidade – 
falsa concepção que Anísio Teixeira chama de “concepção mágica ou mística da escola”. 

[...] 

A essa escola verbalista, propedêutica, antidemocrática, por isso mesmo cada vez mais 
superposta à sua comunidade, oponhamos uma outra escola. [...] centrada na comunidade 
e formadora de hábitos, “deverá, assim, organizar-se para dar ao aluno, nos quatro anos 
de seu curso atual e nos seis a que se deve estender”, diz Anísio Teixeira, “uma educação 
ambiciosamente integrada e integradora. Para tanto”, continua o mestre brasileiro, 
“precisa, primeiro, de tempo: tempo para se fazer uma escola de formação de hábitos (e 
não de adestramento para passar em exames) e de hábitos de vida, de comportamento, 
de trabalho e de julgamento moral e intelectual”.10 (Freire, 2001, p. 87-88, 92).

Destaca-se o aspecto comunitário entre as experiências com validade 

curricular na ampliação do tempo escolar. Nesse sentido, a universalidade deve ser 

alargada por experiências não formais. 

vi) Os Centros Integrados de Educação Pública (Cieps) e o reavivamento da 

educação integral na esfera político-administrativa 

Temos aqui uma das principais marcas de políticas públicas da década de 

1980 no Estado do Rio de Janeiro, tendo como referência pedagógica as ideias e 

8 Cf. Teixeira (1957, p. 52).

9 Cf. Teixeira (1957, p. 53).

10 A citação é do artigo “A escola brasileira e a estabilidade social” (cf. Teixeira, 1957, p. 7).
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experiências lideradas por Darcy Ribeiro no interstício de duas gestões do governador 

Leonel Brizola. Destacam-se as teses apreciadas pelos professores e lideranças 

sindicais, no Encontro de Mendes, realizado em 25 e 26 de novembro de 1983, que, 

na expressão consagrada n’ O livro dos Cieps, se constituiu “um verdadeiro 

anticongresso”, com o lema “vamos passar a escola a limpo”,

a Comissão Coordenadora de Educação e Cultura lançou o movimento ESCOLA VIVA 
– VIVA A ESCOLA, convocando o professorado atuante no 1.º Grau para uma vasta 
consulta de base, objetivando trazer à luz as causas reais dos problemas mais agudos da 
sistemática tradicional de ensino (como, por exemplo: os elevados índices de repetência 
nas classes de alfabetização e também na 5ª série). A participação inicial dos professores 
devia centrar-se na avaliação de um corpo de teses elaboradas pelo professor Darcy 
Ribeiro, estimulantes e provocativas. A resposta do magistério foi surpreendente. Ávidos 
por uma participação realmente democrática na busca de soluções conjuntas para os 
problemas educacionais, 52.000 professores do sistema de ensino de 1.º Grau realizaram 
centenas de reuniões em suas próprias escolas, envolvendo e mobilizando praticamente 
todos os profissionais da área, num fenômeno sem precedentes no Rio de Janeiro. Apos o 
debate local das teses, os professores elegeram 1.000 delegados para exame das opiniões 
predominantes, em reuniões regionais. (Revolução..., 1986, p. 31-32) 

Tem-se aqui a marca da justificação da escola de tempo integral:

O fator crucial do baixo rendimento escolar reside na exiguidade do tempo de 
atendimento dado às crianças. Não se consegue nem cumprir o ano letivo de 180 dias, 
que é dos mais curtos do mundo, porque se apela para todo tipo de pretextos a fim de 
abonar faltas e dispensar aulas. 

O absurdo maior, porém, é a jornada de duas horas e meia ou três de aula, que efetivamente 
se dá às crianças desde que foi adotado o terceiro turno diário. Infelizmente, é isto o que 
ocorre na maioria das nossas escolas e, de forma especialmente grave, nas cidades e favelas 
da Baixada Fluminense. Em todo o mundo se considera que cinco horas de atenção direta 
e contínua ao aluno por seu professor é a jornada mínima indispensável. Como as crianças 
das classes mais favorecidas têm em casa quem estude com elas algumas horas extras, 
enfrentam sem problema esse regime. Ele só prejudica, de fato, a criança pobre – que só 
conta com a escola para lhe ensinar. (Revolução..., 1986, p. 33).

Essa marca tem pautado a temática da educação integral como resposta à 

necessidade de qualificar o tempo escolar, superando o caráter parcial e limitado 

das poucas horas diárias. Ela evidencia o agravamento das condições de aprendizagem 

em contextos de vulnerabilidade social e remete ao estabelecimento das condições 

de universalidade, reiteramos, como parte integrante das condições de escolha em 

relação à participação no tempo integral, por parte dos estudantes e suas famílias.

vii) A emergência do debate contemporâneo sobre educação integral e sua 

inscrição no campo das políticas de ação afirmativa, prioritariamente, não 

exclusivamente 

A passagem da temática da educação integral em jornada ampliada entre os 

bastidores e a cena pública tem como principal referência empírica o tratamento 

dispensado à organização do tempo diário de escola por meio dos turnos. A marca 

do debate contemporâneo é a possibilidade de ampliação da jornada escolar na 

perspectiva da educação integral. Reiteramos que a jornada ampliada é uma aplicação 

do uso estabelecido no art. 34 da LDB. Vale conferir pequenos trechos dos conceitos 
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de “educação integral”, conforme exposto por Ana Cavaliere (2010), e de “escola de 

tempo integral”, exposto por Jaqueline Moll (2010).  

Educação integral. Ação educacional que envolve diversas e abrangentes dimensões 
da formação dos indivíduos. Quando associada à educação não intencional, diz respeito 
aos processos socializadores e formadores amplos que são praticados por todas as 
sociedades, por meio do conjunto de seus atores e ações, sendo uma decorrência 
necessária da convivência entre adultos e crianças. [...] Quando referida à educação 
escolar, apresenta o sentido de religação entre a ação intencional da instituição escolar 
e a vida no sentido amplo. 

Escola de tempo integral. Em sentido restrito, refere-se à organização escolar na qual o 
tempo de permanência dos estudantes se amplia para além do turno escolar, também 
denominada, em alguns países, como jornada escolar completa. Em sentido amplo, 
abrange o debate da educação integral – consideradas as necessidades formativas nos 
campos cognitivo, estético, ético, lúdico, físico-motor, espiritual, entre outros – no qual 
a categoria “tempo escolar” reveste-se de relevante significado tanto em relação a sua 
ampliação, quanto em relação à necessidade de sua reinvenção no cotidiano escolar. 

A educação integral é inscrita no campo das políticas de ação afirmativa, 

prioritariamente, não exclusivamente, para as classes sociais historicamente 

excluídas ou com acesso restrito aos bens culturais e materiais, em função de suas 

condições concretas de existência. A preocupação com a dimensão comunitária na 

articulação da oferta da educação integral está associada às lutas para que a ação 

afirmativa seja vivenciada como um processo de inserção societária. Essa possibilidade 

está representada nas práticas de educação integral que não se subsumem à 

organização interna da escola, porque refuta os pressupostos foucaultianos em 

relação às instituições totais: “quarentena entre a pobreza e a pobreza honesta” 

(Foucault apud Ignatieff, 1981, p. 173). O propósito de se conjugar abrigo, lazer e 

atividades formativas (educativa, correcional ou terapêutica) para se retirar os 

meninos e meninas da rua vincula-se à crença ilusória em uma escola regeneradora 

que “domestica, cuida, ampara, ama e educa”, e, no caso da escola de educação 

básica, vai “colocar nas mãos femininas a responsabilidade de guiar a infância e 

moralizar os costumes” (Almeida, 2006, p. 65). 

No contexto de discriminação positiva, destaca-se o reconhecimento de 

estudantes em situação de defasagem entre idade e ano de escolaridade: nas séries 

finais da 1ª fase do ensino fundamental, pois a transição para a segunda fase é 

marcada pela saída extemporânea da escola, e as reprovações avolumam-se; de 

estudantes das séries finais da 2ª fase do ensino fundamental, fase de transição para 

o ensino médio; nas escolas em que a maioria dos estudantes são beneficiários do 

Programa Bolsa Família. 

É um debate tensionado, menos pelas condições epistemológicas e mais pelas 

múltiplas jornadas dos professores e seu revezamento em diferentes escolas e redes 

de ensino, que reconhece as pautas de valorização dos profissionais da educação 

em relação à carreira, ao piso salarial profissional e à formação inicial e continuada, 

de modo a contribuir para a criação das condições de dedicação do profissional da 

educação a um único local de trabalho, corroborando a construção de um sistema 

nacional de educação. Também é tensionado pelas condições de funcionamento da 

escola, expresso em suas instalações físicas, na disputa por mais recursos, na medida 
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em que a ampliação da jornada requer sua articulação com as políticas de segurança 

alimentar e entre a pedagogia, a arquitetura e o urbanismo, para desencadear a 

política de construção, reforma e ampliação dos prédios e equipamentos das escolas 

e variedade na oferta das atividades, demandando mais insumos na manutenção e 

funcionamento do ensino.  

Também é marcado pelo pressuposto do direito à educação e ao aprendizado 

escolar (Unicef, 2005, 2008, 2009), em indissociável conexão com a proposição do 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), por meio do debate que traz a 

marca da busca de legitimação. Destaca-se a aposta de atores sociais na constituição 

de espaços públicos de debate, a exemplo do espaço institucional criado para a 

formulação do texto referência para o debate nacional, coordenado pelo Ministério da 

Educação (Brasil. MEC. Secad, 2009). Nos dias 11 a 13 de dezembro de 2007, por meio 

do seminário intitulado “Educação Integral e Integrada: Reflexões e Apontamentos”, 

foi desencadeado um intenso processo de interlocução, com a constituição de subgrupos 

de trabalho que se reuniram ao longo de 2008 para a produção do texto. Essa dinâmica 

aproximou experiências como as de Belo Horizonte (MG), Apucarana (PR) e Nova 

Iguaçu (RJ), seus conceitos e práticas. Foi demandada ainda pelo Ministério da Educação 

a pesquisa interinstitucional envolvendo um conjunto de universidades para o 

mapeamento de experiências de jornada ampliada no ensino fundamental.  

Não se trata apenas de legitimar ideias, mas de legitimar e efetivar ações 

indutoras da política, com os limites e possibilidades concretas, em diálogo com 

Estados e municípios. Destacam-se as experiências do Programa Mais Tempo na 

Escola, proposto e financiado pelo Estado do Espírito Santo desde 2006, que, a partir 

de 2009, estendeu-se para as 587 escolas da rede estadual, abrigando distintas 

formas de ampliação de jornada escolar: de quatro para cinco horas diárias; de quatro 

para sete horas diárias, com atividades de contraturno; de quatro para oito horas 

diárias (Sperandio, Castro, 2012).  

No diálogo com a educação em tempo integral de Apucarana (PR), destaca-se 

o processo de pactuação com a sociedade, desde fevereiro de 2001, para universalizar 

sua experiência de escola de tempo integral. Os pactos resultaram na organização 

da cidade com foco na escola. A cidade foi dividida em 24 regiões (células), que 

tomam a escola como sua capital. Pais e mães, professores, funcionários, 

representação das associações de moradores, da unidade básica de saúde, dos centros 

municipais de educação infantil, das igrejas e de outras forças vivas participam da 

tomada de decisão. Eles se reúnem mensalmente para debater educação, saúde, 

habitação, geração de emprego e violência. Em Apucarana, os estudantes 

permanecem nove horas diárias na escola: das 7h30 às 16h30 (Pegorer, 2010; 

Guerreiro, 2006). 

O diálogo com o Programa Bairro Escola, de Nova Iguaçu (RJ), evidencia uma 

proposta de integração e articulação de políticas públicas no âmbito da relação do 

governo com as comunidades locais. Seu modus operandi está centrado na execução 

de uma política intersetorial entre educação, cultura, esporte, assistência social e 

meio ambiente e tem sua representação na Coordenação Geral do Programa Bairro 

Escola. Nesse programa, a proposta é que as atividades educativas complementares 



41

Em Aberto, Brasília, v. 25, n. 88, p. 17-49, jul./dez. 2012

à jornada escolar regular resultem da articulação dos esforços multissetoriais nos 

microterritórios (os bairros) da cidade e tomem a realidade local, seus sujeitos e 

identidades como pauta inicial das ações oferecidas às crianças, adolescentes e 

jovens. Nessa proposição, busca-se a convergência de meios que propiciem o 

desenvolvimento integral de crianças, adolescentes, jovens e demais agentes sociais 

envolvidos no Bairro-Escola, com a construção de um programa de educação integral 

e em horário integral articulado às escolas públicas municipais (Silva, 2012, p. 381). 

O diálogo com a Escola Integrada de Belo Horizonte (MG) socializa a criação 

da experiência em 2006 em sete escolas, como projeto piloto; hoje o programa conta 

com a participação de 130 escolas. É a experiência mais importante quando se fala 

no conceito de professor comunitário, professor efetivo da rede pública que coordena 

as atividades no âmbito da escola e organiza a participação de bolsistas universitários, 

agentes culturais comunitários e agentes de informática como monitores. É um 

conceito que valoriza os saberes comunitários, articulando políticas públicas, 

fomentando a organização e a formação dos coletivos que compõem as escolas e 

interagindo com estudantes em processo de formação acadêmica. A experiência de 

Belo Horizonte destaca-se como referência contemporânea em termos de construção 

da educação integral (Macedo et al., 2012).

O objeto desses diálogos tem sido a definição de atividades enriquecedoras 

da base comum nacional, em favor de uma educação integral, na perspectiva de 

ampliação do currículo escolar. Trata-se da proposição de macrocampos com 

respectivos repertórios de atividades para escolha das escolas em consonância com 

seus projetos educativos.11 Tem sido um debate no qual se evidencia a crítica à 

representação das atividades de contraturno apartada dos conteúdos clássicos do 

currículo, à maneira de um conjunto de atividades complementares que poderiam 

dialogar ou não com o projeto político-pedagógico da escola.12 No que se refere à 

ampliação do currículo escolar, o desafio é modificar essa situação de modo a 

relacionar os conhecimentos da base comum nacional com os saberes do mundo da 

vida no projeto educativo da escola.  Essa modificação pressupõe o diálogo entre as 

práticas pedagógicas e administrativas “próprias” do modo de funcionamento da 

escola, mais identificadas com o processo didático-metodológico e as práticas 

artísticas, culturais e esportivas, as representações e vivências que expressam o 

contexto particular em que a escola está inserida. A superação da escola “verbalista, 

propedêutica e antidemocrática” (Freire, 2002, p. 92) e seu redesenho, na perspectiva 

de experiências formativas vivenciais que permitam outros olhares, inserções e 

compreensões em relação ao mundo local e global, colocam-se como desafios na 

agenda pedagógica e epistemológica da educação integral em jornada ampliada.

Outra questão refere-se à proposição de perfis tecnológicos para o 

desenvolvimento das atividades de educação integral e sua formação profissional. 

Na sistematização anual do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, realizada pelo 

11 Os macrocampos referem-se a: 1) Acompanhamento pedagógico; 2) Educação ambiental; 3) Esporte e lazer; 4) Direitos 
humanos em educação; 5) Cultura e artes; 6) Cultura digital; 7) Prevenção e promoção à saúde; 8) Comunicação e uso 
de mídias; 9) Iniciação à investigação das ciências da natureza; 10) Educação econômica. 

12 É importante destacar que o Conselho Nacional de Educação dará início em 2012 ao processo de elaboração das 
Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Integral.
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MEC em 2012, foram considerados os perfis profissionais para apoio à organização 

de atividades de educação integral no Eixo Tecnológico: Desenvolvimento Educacional 

e Social. Os perfis relacionados nesse eixo são os de técnico em alimentação escolar, 

em biblioteca, em infraestrutura escolar; em ludoteca, em multimeios didáticos, em 

secretaria escolar, em orientação comunitária. Esses perfis apontam para 

especificidades que se esboçam em uma escola de dia inteiro. Destaca-se o técnico 

em orientação comunitária, para auxiliar e apoiar a organização de grupos de 

interesse na comunidade, colaborando em ações de cultura e desenvolvimento local 

e, ainda, atuando nas diferentes temáticas (meio ambiente, turismo, trabalho e 

renda, saúde, educação, esporte e lazer). Espera-se que sua atuação esteja articulada 

à do profissional de nível superior da área social, contribuindo para o desenvolvimento 

de lideranças comunitárias e participação em campanhas educativas (Brasil. MEC, 

2012). Cabe ainda destacar o Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design, em que 

se tem os perfis de técnicos em arte circense, arte dramática, artes visuais, artesanato, 

canto, composição e arranjo, fabricação de instrumentos musicais, processos 

fotográficos, rádio e televisão, regência, etc. 

Este movimento reconhece o desafio da demanda por formação profissional 

na constituição de uma primeira geração de técnicos para a educação integral. Aqui 

é evidenciada a marca da relação entre o trabalho docente e os demais profissionais 

de educação, agentes comunitários, artistas, educadores populares, monitores, 

voluntários ressarcidos (ou não) por meio de programas, como o Programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE), famílias e, ainda, profissionais dos setores da saúde, da 

cultura e da assistência social, a atuação da juventude e de estudantes universitários 

que têm em sua participação no desenvolvimento das atividades a oportunidade de 

aproximação com a realidade das escolas. 

Destaca-se ainda o reconhecimento de arranjos educativos locais, 

considerando-se a sua territorialidade, por meio da constituição de Comitês Locais, 

Metropolitanos e Fóruns de Educação Integral. A constituição é feita pelos municípios 

de Regiões Metropolitanas, que se reúnem de modo sistemático, com a participação 

de diferentes atores sociais, sobretudo ligados à implementação dos programas dos 

diferentes sistemas de ensino que compartilham responsabilidade (servidores, 

gestores, professores, estudantes e suas famílias, voluntários, parceiros e outros 

atores), para propor soluções aos problemas comuns.

Outro aspecto estratégico do debate é a proposição da educação integral 

articulada à política de segurança alimentar e ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), para oferta de três refeições diárias, considerando-

se o repasse federal do valor R$ 0,90/dia por estudante (Resolução FNDE nº 

67/2009). Este movimento relaciona a visão pedagógica da alimentação escolar 

em interface com as questões ambiental, cultural, regional e nutricional, bem 

como a implementação da política pública de segurança alimentar no que diz 

respeito à Constituição do Conselho de Alimentação Escolar, à decisão sobre a 

descentralização da gestão, sua vinculação com a cadeia produtiva local, a 

agricultura familiar e, ainda, a profissionalização dos profissionais do setor no 

âmbito dos sistemas e da escola. 
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Desse modo, o debate propicia o reconhecimento de dissensos no consenso 

em prol da constituição da política pública para educação integral em jornada 

ampliada.

Considerações finais

Ah, tem uma repetição que sempre outras vezes em 
minha vida acontece. Eu atravesso as coisas – e no 
meio da travessia não vejo! – só estava era entretido 
nos lugares de saída e de chegada. Assaz o senhor 
sabe: a gente quer passar um rio a nado, e passa; 
mas vai dar na outra banda é num ponto muito mais 
embaixo, bem diverso do em que primeiro se pensou. 
Viver nem não é muito perigoso? (Rosa, 1986, p. 26). 

Desde o lugar de saída desta reflexão, compartilhamos a condição de 

engajamento na política de educação integral em jornada ampliada, aplicando a essa 

política o conceito sociológico de campo emergente. Nele destacamos a variável 

tempo com referência à ampliação da jornada escolar, conforme o art. 4º do Decreto 

nº 6.253/2007, relacionado a um marco legal abrangente desde a universalização 

da matrícula de 4 a 17 anos e a ampliação do próprio escopo da LDB em termos de 

componentes curriculares. Destacamos também a variável espaço, com referência 

aos territórios em que cada escola está situada, com o olhar sobre contextos de 

vulnerabilidade. Nesse sentido, o contexto de indução do crescimento econômico, 

políticas públicas e ampliação de direitos nos levou a associar indução de educação 

integral como integrante de um macroesforço para promoção da justiça distributiva 

e de políticas de ação afirmativa. Voltamos a essa posição inicial para recuperar o 

exposto na reflexão, procurando focar estas palavras finais sobre a pergunta-tema. 

Para seu exame, consideramos no escopo deste artigo a problematização da concepção 

de escola e de educação, no bojo da qual discutimos a convivência de múltiplos 

interstícios: 

– A universalidade da política de ampliação da jornada constitui condição de 

superação da dívida social brasileira, da qual faz parte o tresdobramento 

de turnos, e, nesse sentido, é pré-condição para que o estudante e sua 

família possam decidir se participam ou não do tempo escolar integral.

– A universalidade da política de ampliação da jornada precisa considerar a 

originalidade das propostas não hegemônicas, em seu caráter libertário, 

sua autonomia (e outros aspectos), sua relação com o trabalho produtivo 

em vista da organização e gestão da vida cotidiana, inclusive nos termos 

de seu financiamento, como também em vista da participação no mercado 

de trabalho, de modo que os estudantes e suas famílias, assim como atores 

do mundo do trabalho (empregadores, sindicatos, trabalhadores), participem 

na organização do tempo diário de escola e, desde então, discutam pactos 

sobre a obrigatoriedade da participação na integralidade do tempo escolar.
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– A universalidade da política de ampliação da jornada é considerada em relação 

à educação básica, seus sujeitos, sua institucionalidade, bem como em relação 

à mediação da família; essa mediação deve ser tratada segundo uma visão 

radical da gestão democrática, por meio dos conselhos e interações face a face.

– A universalidade da política de ampliação da jornada é considerada em 

relação ao caráter comunitário, por meio do qual a escola amplia seu 

currículo e seu tempo escolar. A participação comunitária auxilia a 

valorização das tarefas escolares e o sentimento de autoestima dos 

estudantes e de suas famílias. Nesse sentido, a universalidade pode ser 

alargada por experiências não formais, de modo que o reconhecimento de 

experiências trazidas pelos estudantes e suas famílias ajude a equacionar 

impasses sobre a participação ou não em tempo integral. 

– Os resultados de avaliação da aprendizagem e as condições dessa aprendizagem 

em contextos de vulnerabilidade social são indicadores das demandas por 

universalidade da política educacional. Reiteramos que tais condições formam 

parte integrante das condições de escolha em relação à participação no tempo 

integral, por parte dos estudantes e suas famílias. Nesse sentido, os parâmetros 

de escolha são objetivos, não se restringindo às idiossincrasias, à vontade, ao 

desejo ou à recusa quanto a participar ou não do tempo integral.

A educação integral não está condicionada somente ao tempo integral, e o tempo 

integral não equaciona o problema da oferta diária de educação integral. Há que se 

superar o turno para ofertar educação integral, indubitavelmente; todavia, é preciso 

formular políticas educacionais que aproximem escolas e comunidades, de modo que 

estudante e família participem, permanentemente, de modo ativo e negociado, da decisão 

sobre o tempo obrigatório diário de participação nas atividades escolares. 

O desafio da promoção de qualidade da educação, traduzida em educação integral, 

mantém-se associada diretamente à construção da perspectiva de território educativo 

como elemento organizador da intersetorialidade entre Educação, Assistência Social, 

Cultura, Esporte e outros campos, entre o conjunto das políticas públicas, para estabelecer 

o conceito de integralidade da formação humana. A ação interdisciplinar entre os campos 

da proteção social, prevenção a situações de violação de direitos da criança, do adolescente 

e da juventude e os campos da proposição da qualidade da educação com aprendizagem, 

sobretudo nos contextos de contundente vulnerabilidade humana, é um desafio candente. 

Como combinar as iniciativas para ampliar tempos, espaços e oportunidades educativas 

com a proposição de metas de aprendizagem? Como considerar as diferentes linguagens 

e vivências para ampliar o tempo educativo sem condicionar-se a representação de um 

turno no qual se convive com o núcleo duro do currículo, expresso nas áreas de 

conhecimento da base comum nacional, justaposto a um contraturno no qual se 

organizam atividades optativas de esporte, lazer, cultura, para “abrigar os estudantes” 

e ajudar a tornar o tempo escolar suportável?

Tais questões, entre outras enunciadas neste enfoque, combinam-se como 

desafio para a educação pública brasileira, desafio que remonta aos anseios 

democráticos expressos em ideias e experiências ao longo do século 20 em termos 
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de universalização da escola integral na perspectiva da educação integral. Para todos? 

Sim, criando-se as condições para que, na construção de médio prazo, já iniciada, 

sejam priorizadas as populações historicamente excluídas, que habitam as periferias 

das grandes, médias e pequenas cidades brasileiras, e as populações que habitam os 

territórios considerados como “campo” – ribeirinhos, moradores de áreas de 

assentamentos e de pequenas propriedades rurais, povos da floresta e dos mangues, 

quilombolas e indígenas, entre outros –, em um diálogo no qual sejam sujeitos e que 

aponte para a ampliação do direito ao tempo de escola em uma perspectiva de educação 

integral. Mediante os pensamentos aqui expostos e a implementação das políticas 

educacionais que nos movem, à maneira apontada por Foucault, esperamos contar 

com a interlocução de todos e todas que não desistem de dar o passo além de assimilar 

o que convém conhecer, para pensar e perceber de outro modo e continuar a refletir. 
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Ampliação da jornada escolar em 
municípios brasileiros: políticas e 
práticas
Janaína Specht da Silva Menezes
Lúcia Helena Alvarez Leite

Resumo

Uma pesquisa solicitada pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização 

e Diversidade (Secad), do Ministério da Educação (MEC), mapeou as experiências de 

educação em jornada ampliada no ensino fundamental. De cunho prioritariamente 

quantitativo, a pesquisa apresentou um índice de resposta de 39,2% dos municípios 

brasileiros, tendo envolvido grupos de pesquisadores de quatro universidades públicas. 

Em meio a uma conjunção de ações, programas e políticas que buscam possibilitar a 

implantação do tempo integral – entre os quais podemos citar o Fundeb –, os resultados 

permitem concluir que, se por um lado, o percentual de alunos envolvidos nas 

experiências de educação em jornada ampliada ainda tem muito a avançar, por outro, 

seus indicadores quantitativos comprovam que, nos últimos anos, especialmente no 

ano de 2008, ocorreu um aumento significativo do número de municípios que 

ampliaram a jornada escolar. A pesquisa revela, ainda, que esse processo está em 

franco desenvolvimento e que são muitos os desafios a enfrentar.

Palavras-chave: jornada escolar ampliada; sistema municipal de ensino.   
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Abstract
Expanding the school day in Brazilian municipalities: policies and 
practices

This paper is based on the data of a research ordered by the Secretary of 

Continued Education, Alphabetization and Diversity of the Ministry of Education, 

with the intention to map experiences of expanded school day for the first years 

at school developed in different regions of Brazil. The research, essentially 

quantitative, realized at the scale of the whole Brazil, presents data about 39,2% 

of the Brazilian municipalities and was realized by a group of researchers 

belonging to four different public universities. Considering a conjunction of 

actions, programs, and policies – the Fundeb being one of them –, all devoted 

to make possible the implementation of a broadened school day in Brazilian 

schools, the results of the research allow us to conclude the following: if, on the 

one hand, the percentage of students in a regime of expanded school day should 

still grow up substantially in a near future, on the other hand, the quantitative 

indicators prove that, in the last years, especially since 2008, happened a 

meaningful increase of the number of municipalities adhering to the program 

of expanding school day. The research still reveals that this process is reaching 

its plain development and will have to face several challenges. 

Keywords: integral education; education in expanded school day; expanded 

school day. 

A jornada escolar ampliada vem conquistando especial destaque nas 

discussões das políticas educacionais, especialmente após a aprovação do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação (Fundeb)1 e da implantação do Programa Mais Educação.2 Se o Fundeb 

inovou – em relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), que lhe antecedeu – ao 

apresentar, entre outros aspectos, coeficientes de distribuição de seus recursos tanto 

por nível e modalidade de ensino quanto pela extensão da jornada escolar (posta na 

forma do tempo integral), o Mais Educação vem consolidando a percepção de que o 

tempo integral pode se constituir em um dos possíveis caminhos para a educação 

integral. Nesse sentido, tempos, espaços e oportunidades educacionais, além de 

1 O Fundeb – criado pela Emenda Constitucional n° 53/2006 e regulamentado pela Lei n° 11.494/2007 – é um fundo de 
natureza contábil, instituído no âmbito de cada Estado e, diferentemente do Fundef (seu antecessor), deverá ter seus 
recursos destinados à educação básica pública. 

2 Instituído pela Portaria Normativa Interministerial n° 17/2007 e pelo Decreto 7.083/2010, “o Programa Mais Educação 
tem por finalidade contribuir para a melhoria da aprendizagem por meio da ampliação do tempo de permanência de 
crianças, adolescentes e jovens matriculados em escola pública, mediante oferta de educação básica em tempo integral” 
(art. 1º). 
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educação integral, constituem-se, na atualidade, conceitos em permanente reflexão 

e, por conseguinte, (re)construção.

Partindo dessas considerações, este texto tem por objetivo apresentar alguns 

dos principais resultados da pesquisa intitulada “Educação integral/educação 

integrada e(m) tempo integral: concepções e práticas na educação brasileira”, 

desenvolvida por um grupo de universidades públicas federais (Educação..., 2009),3 

a partir de solicitação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade, do Ministério da Educação (Secad/MEC), por meio da sua Diretoria de 

Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania (Deidhuc). 

A pesquisa, realizada em duas etapas, teve como objetivo principal mapear 

e analisar experiências de ampliação da jornada escolar no ensino fundamental 

das redes de ensino municipais brasileiras, com vistas a subsidiar a proposição 

de políticas públicas voltadas para a educação em tempo integral, em nível 

nacional.

A primeira etapa da pesquisa correspondeu a um levantamento de cunho 

prioritariamente quantitativo, de amplitude nacional, em que a coleta de informações 

teve por base um questionário, constituído basicamente por perguntas fechadas, 

enviado para todos os municípios brasileiros, cujas respostas foram dispostas em 

um banco de dados, e de sua análise originou-se um relatório contendo os resultados 

de cada uma das regiões brasileiras e de contexto nacional constituído pelo agregado 

das regiões. Já a segunda etapa da pesquisa correspondeu a estudos de caso de 

experiências de jornada escolar ampliada, selecionados a partir dos dados levantados 

na primeira etapa. Neste texto serão discutidos apenas os resultados da pesquisa 

quantitativa, que abarcou os seguintes eixos: sujeitos, tempos, espaços, atividades 

e gestão.

Antes dessa discussão, apresentaremos a base de dados da pesquisa.

Base de dados: a dimensão do estudo

Evidenciamos a priori que, para fins deste estudo, se considera jornada escolar 

o tempo total diário de permanência dos alunos na escola ou em atividades escolares. 

Mais especificamente, considera-se jornada escolar o tempo em que crianças e jovens 

estão sob a responsabilidade da escola, dentro ou fora dela. Além disso, dentro dos 

limites estritos deste trabalho, considera-se que a jornada escolar se apresenta 

segmentada em três categorias: jornada regular, jornada ampliada e, na forma de 

um detalhamento desta última, temos o tempo integral. 

Partindo da Lei nº 9.394/96, que determina que “a jornada escolar no 

ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala 

de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola” 

(art. 34), a jornada regular pode ser caracterizada como aquela constituída por 

3 A pesquisa envolveu pesquisadores integrantes: 1) do Núcleo de Estudos – Tempos, Espaços e Educação Integral 
(Neephi), da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio); 2) do Núcleo Territórios, Educação Integral e 
Cidadania (Teia), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); 3) da Universidade Federal do Paraná (UFPR); e 4) 
da Universidade de Brasília (UnB). 
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quatro horas diárias de trabalho efetivo, sendo que a jornada ampliada se faz 

associar a um período maior do que este. Por sua vez, o “tempo integral” é 

caracterizado pela jornada escolar com duração “igual ou superior a sete horas 

diárias, durante todo o período letivo”, definição esta disposta no Decreto n° 

6.253/2007, bem como no Decreto no 7.083/2010, posteriormente discutidos. 

Vale destacar que, sob esta perspectiva, o tempo integral está contido na jornada 

escolar ampliada.

Realizados esclarecimentos em relação às variáveis em estudo, retornamos 

ao objetivo desta seção, qual seja, apresentar a base de dados da pesquisa. Nesse 

sentido, a Tabela 1 revela, entre outros aspectos: 1) alto índice de retorno dos 

questionários para todas as regiões brasileiras; 2) desigualdade na distribuição 

geográfica das experiências; e, 3) um número significativo de municípios vem 

desenvolvendo mais de uma experiência de jornada escolar ampliada.

Tabela 1 – Delineamento amostral das experiências de jornada escolar ampliada, segundo 
a região geográfica – 2008

Regiões
Número 

de 
municípios

Municípios 
que 

responderam 
a pesquisa

Municípios 
respondentes 
com jornada 

ampliada

Número de 
experiências de 

jornada ampliada

N° %(1) Nº %(2) Nº %(3)

Norte 449 227 50,6 7 3,1 16 2,0

Nordeste 1.793 543 30,3 116 21,4 203 25,4

Centro-Oeste 466 269 57,7 35 13,0 44 5,5

Sudeste 1.668 604 36,2 225 37,3 369 46,1

Sul 1.188 469 39,5 117 24,9 168 21,0

Brasil 5.564 2.112 38,0 500 23,7 800 100,0

Notas: 
(1) O cálculo deste percentual considerou o número de municípios integrantes da região. 
(2) Este percentual tomou por base o número de municípios que respondeu à pesquisa na região. 
(3) Este cálculo considerou o total de experiências (800) detectadas pela pesquisa.

Os dados mostram que 2.112 municípios, de um total de 5.564, responderam 

à pesquisa, apontando para um índice de respostas da ordem de 38%, percentual 

que evidencia a representatividade estatística do estudo desenvolvido em âmbito 

nacional. Guardadas as diferenças entre o número de municípios integrantes de 

cada região, observa-se que, em todas elas, o percentual de respondentes foi bastante 

significativo: Norte: 50,6%, Nordeste: 30,3%, Centro-Oeste: 57,7%, Sudeste: 36,2% 

e Sul: 39,5%. 

Dos 2.112 municípios respondentes, 500 (23,7%) apresentam a jornada 

escolar ampliada. Esse percentual, pelo menos aparentemente, revela uma 

contradição. Se, por um lado, mostra que em termos nacionais ainda são muitos 

os desafios a enfrentar no sentido de envolver os governantes, a sociedade civil 

organizada e a própria comunidade educacional com a proposta da jornada 

ampliada como um dos possíveis caminhos para uma educação integral, por 
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outro, não deixa de anunciar a importância que essa proposta vem conquistando 

no contexto nacional. 

Em relação ao número de municípios que vem desenvolvendo experiências 

de jornada escolar ampliada, a Tabela 1 evidencia significativas diferenças regionais: 

as Regiões Sudeste (37,3%), Sul (24,9%) e Nordeste (21,4%) apresentam os maiores 

percentuais de municípios respondentes com jornada escolar ampliada, enquanto a 

Região Centro-Oeste e, especialmente, a Região Norte revelam menores índices. No 

caso específico da Região Norte, embora 50,6% dos seus municípios tenham 

respondido à pesquisa, apenas 3,1% evidenciaram ter implementado a jornada 

ampliada. Partindo dessas constatações, destacamos que a compreensão dos motivos 

que conduzem a essa desigualdade é fundamental para subsidiar a proposição de 

políticas educacionais públicas voltadas para a ampliação da jornada escolar que 

abarquem a todos os municípios brasileiros, especialmente aqueles com maiores 

dificuldades econômicas. 

Ainda no que tange à caracterização da base de dados, a Tabela 1 possibilita 

concluir que um grande número de municípios respondentes desenvolve mais de 

uma experiência de educação em jornada ampliada. É possível constatar, pelo banco 

de dados, experiências com a mesma denominação, por vezes, apresentam 

características diferentes, e outras, com nomes distintos, detêm características 

semelhantes, ou seja, não existe, hoje, no Brasil, um modelo único de ampliação de 

jornada escolar. As várias nomenclaturas usadas na denominação das experiências 

não correspondem necessariamente a um determinado perfil, fato que, por um lado, 

aponta para a diversidade refletida na variedade de projetos, diversidade essa que 

deve ser considerada pelas políticas públicas de educação em tempo integral, pois 

um modelo único de ampliação de jornada escolar não contemplaria a riqueza 

presente nessa diversidade; por outro lado, essa variedade de projetos não pode 

significar uma fragmentação de experiências, perdendo, assim, o caráter de política 

pública nacional. Mais do que um único formato, é preciso assegurar alguns princípios 

e eixos norteadores capazes de garantir uma política pública nacional que contemple 

a diversidade de realidades.

Perfil das experiências: sujeitos, tempos, espaços, atividades 
e gestão

Importante destacar a priori que, segundo as informações levantadas, os 

principais motivos que levaram os municípios a implantarem experiências de 

jornada escolar ampliada se fazem associar, entre outros, ao diagnóstico da 

realidade local, ao conhecimento de experiências bem-sucedidas desenvolvidas 

em outros locais, ao estímulo oriundo de políticas públicas de âmbito federal, 

estadual e/ou municipal, bem como a propostas construídas por escolas do próprio 

município. A Tabela 2, tendo por referência exclusivamente os municípios com 

experiências de jornada escolar ampliada, evidencia o percentual de alunos 

envolvidos nessas experiências. 
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Tabela 2 – Matrículas no ensino fundamental com jornada escolar ampliada, segundo a 
região geográfica – 2008

Regiões

Total de matrícu-
las nos municípios 

respondentes

Total de alunos com 
jornada ampliada 
nos municípios 
respondentes

Percentual 
de alunos em 

jornada ampliada 
nos municípios 
respondentes

Norte 64.848 15.675 24,2

Nordeste 1.137.103 227.664 20,0

Centro-Oeste 216.434 19.449 9,0

Sudeste 1.888.916 750.088 39,7

Sul 527.244 110.097 20,9

Brasil 3.834.545 1.122.973 29,3

Antes de partirmos para a análise dos dados da Tabela 2, reiteramos o que 

foi apresentado no relatório da pesquisa nacional, qual seja, que os dados associados 

ao número de alunos matriculados nas experiências de jornada escolar ampliada se 

constituem em valores máximos, uma vez que um número significativo de alunos 

participa de mais de uma experiência, inflacionando aquelas matrículas. Nesse 

sentido, o percentual de alunos que participaram das experiências pode ser menor 

ou igual ao contabilizado na tabela.

Os dados anteriores mostram que, no Brasil, entre os municípios que 

evidenciaram vir desenvolvendo experiências de jornada ampliada, 29,3% das suas 

matrículas no ensino fundamental apresentam extensão da jornada escolar. 

Cientes das diferenças entre o total de experiências levantadas em cada uma das 

regiões, observamos que é pequeno o número de alunos com jornada ampliada nas 

Regiões Norte (15.675) e Centro-Oeste (19.449), especialmente se comparado ao total 

de alunos com jornada ampliada no Brasil (1.122.973). Em contraposição, as Regiões 

Sudeste, Nordeste e Sul agregam 96,9% das matrículas com jornada escolar ampliada, 

levantadas nos municípios que, na pesquisa, evidenciaram vir desenvolvendo este tipo 

de experiência, revelando, mais uma vez, as desigualdades regionais no Brasil.

Conforme podemos observar, apenas uma parte dos alunos dos municípios 

pesquisados tem suas matrículas relacionadas à ampliação da jornada escolar. Nesse 

sentido, podemos associar esses resultados ao seguinte questionamento: Quais são 

os critérios utilizados pelas instâncias subnacionais para a definição dos alunos que 

irão integrar essas experiências? 

Em relação ao tempo que as experiências vêm sendo desenvolvidas, a Tabela 

3 revela que a grande maioria foi implantada recentemente. Importante reiterar 

aqui que essa informação tem por base as 800 experiências que vêm sendo 

desenvolvidas pelos 500 municípios respondentes da pesquisa que relataram 

apresentar jornada escolar ampliada. 

Os dados da Tabela 3 indicam que 67% das experiências foram implantadas 

há três anos ou menos. Mais especificamente, em todas as regiões a maioria das 

experiências foi implantada há pouco tempo, sendo que uma grande quantidade 

delas (39%) tem um ano ou menos.  
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Tabela 3 – Tempo das experiências de educação em jornada ampliada, segundo a região 
geográfica – 2008

Tempo
(meses)

Região

Total
%

Norte Nordeste
Centro-
Oeste

Sudeste Sul

Até 12 8 89 17 145 53 312 39,0

De 13 a 24 2 28 10 74 12 126 15,8

De 25 a 36 2 15 1 54 26 98 12,2

De 37 a 48 1 16 2 24 15 58 7,2

De 49 a 60 - 6 1 11 15 33 4,1

De 61 a 120 - 28 5 37 34 104 13,0

De 121 a 180 - 2 - 15 9 26 3,2

De 181 a 240 - 3 1 7 3 14 1,8

De 241 em diante - - - 2 1 3 0,4

Não resposta 3 16 7 - - 26 3,2

Total 16 203 44 369 168 800 100,0

Esse fato pode ser relacionado a programas, ações e políticas educacionais 

do governo federal, associadas à educação em tempo integral, que compõem o Plano 

de Desenvolvimento da Educação. A esse respeito temos que considerar que, segundo 

o relatório nacional: 

O Fundeb, ao associar recursos financeiros à educação em tempo integral, tornou possível 
sua adoção e implementação por parte das instâncias subnacionais, especialmente por 
aquelas com baixos níveis de arrecadação de impostos e que, como tal, contam com 
pequeno volume orçamentário para a manutenção e desenvolvimento de sua educação. 
(Brasil. MEC, 2010, p. 23).  

Infere-se ainda que o Programa Mais Educação, que tem por objetivo induzir 

a implantação da política de educação em tempo integral pelos Estados e municípios, 

embora à época estivesse em sua fase inicial, já começava a produzir efeitos positivos 

no avanço do tempo integral no País.

Afora esses aspectos, salienta-se que as políticas mais recentes voltadas 

para a educação integral e para a ampliação da jornada escolar apresentam um 

aspecto inovador que muito tem favorecido sua adoção especialmente por parte 

dos municípios: a intersetorialidade. Ao articular a educação com ações e 

programas de outros ministérios e secretarias, a intersetorialidade possibilita a 

constituição de um sistema estruturado em prol da educação, que, partindo do 

reconhecimento da totalidade multidimensional do indivíduo, reúne experiências, 

saberes e recursos dos setores envolvidos, contribuindo para agregar novas 

concepções, práticas e recursos (humanos e financeiros) à educação (Gadotti, 

2009, p. 15).

A Tabela 3 mostra, ainda, que as Regiões Nordeste e, especialmente, Sul e 

Sudeste, há mais de dez e, até, há mais de 20 anos, vêm implementando experiências 

de jornada escolar ampliada. Essa constatação, conjugada às observações anteriores, 

possibilita inferir que, se nas décadas de 1980 e 1990, a ampliação do tempo escolar 

estava relacionada prioritariamente a políticas de âmbito subnacional, nos anos 
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2000, especialmente por vir sendo estimulada e apoiada pelo governo federal, 

conquistou dimensão nacional. 

A Tabela 4, que cruza resultados da jornada escolar diária com o número de dias 

da semana associados a essa jornada, revela que a maioria das experiências apresenta 

carga horária maior ou igual a sete horas diárias durante cinco dias da semana. 

Tabela 4 – Jornada diária das escolas, segundo o número de dias da semana em que as 
experiências de jornada escolar ampliada são realizadas – 2008

Horas diárias 
(dentro e fora da 

escola)

N° de dias da semana

Total1 2 3 4 5 Não resposta

4,5 9 16 11 10 41 3 90

5 6 12 13 2 20 1 54

5,5 3 15 9 7 9 1 44

6 6 23 21 12 31 - 93

6,5 10 19 6 5 14 - 54

7 2 13 9 5 17 1 47

7,5 1 2 7 4 17 2 33

8 ou mais 9 22 16 14 299 4 364

Não resposta 3 7 5 3 2 1 21

Total 49 129 97 62 450 13 800

Os dados mostram que, do total de 800 experiências, 333 (41,6%) ocorrem 

durante cinco dias da semana e apresentam uma carga horária maior ou igual a 

sete horas diárias, caracterizando-se, de acordo com a legislação vigente, como 

tempo integral. Nesse sentido, vale observar que, para fins de distribuição de 

seus recursos, o Fundeb considera “educação básica em tempo integral a jornada 

escolar com duração igual ou superior a sete horas diárias, durante todo o período 

letivo, compreendendo o tempo total que um mesmo aluno permanece na escola 

ou em atividades escolares” (Decreto n° 6.253/2007, art. 4°). O Decreto nº 7.083, 

que dispõe sobre o Programa Mais Educação, em seu art. 1º, replica essa 

determinação.

Tendo por base esse ordenamento normativo, observamos que grande parte 

dos municípios respondentes atende as determinações do Decreto 6.253/2007, 

podendo, assim, incluir essas matrículas no cômputo da distribuição dos recursos 

do Fundeb, na categoria de tempo integral. 

Resgatando o entendimento de que as matrículas associadas ao tempo integral 

fazem jus a recursos diferenciados do Fundeb, é de se esperar que as instâncias 

subnacionais, especialmente aquelas com menor arrecadação tributária, venham 

percebendo o Fundo como uma possibilidade para viabilizar, pelo menos em termos 

financeiros, a implantação do tempo integral nas suas escolas. Essa possibilidade 

conjugada ao Programa Mais Educação, que em certa medida oferece assistência 

técnica e financeira a escolas públicas de educação básica que atendem a um 

determinado perfil, potencializa a oportunidade de Estados e municípios constituírem 

sua política de educação em tempo integral.



61

Em Aberto, Brasília, v. 25, n. 88, p. 53-68, jul./dez. 2012

Sob essa perspectiva, a exemplo do Fundef – que, ao distribuir recursos por aluno 

matriculado no ensino fundamental, estimulou o avanço do atendimento a este nível de 

ensino, impulsionando a municipalização das suas matrículas (Davies, 2008) –, é possível 

inferir que, nos próximos anos, caso o governo federal mantenha suas ações e 

programas voltados para a ampliação da jornada escolar, tenderá a ocorrer um aumento 

significativo da oferta de matrículas em tempo integral no Brasil. 

Embora os dados evidenciem que grande parte das experiências se caracteriza 

como de tempo integral, também apontam para múltiplas combinações envolvendo 

o número de horas e o número de dias da semana em que as experiências são 

realizadas, possibilitando perceber, mais uma vez, um quadro que pode significar 

uma diversidade de entendimentos relacionados à educação em tempo integral. 

Essa constatação reforça a necessidade de se estabelecer parâmetros para as 

políticas de ampliação da jornada escolar no Brasil, já que muitas experiências 

mapeadas pouco ampliam o tempo em relação à duração mínima obrigatória de 

quatro horas de atividades escolares diárias. Se considerarmos que as experiências 

contemplam um número reduzido de estudantes, podemos ser levados a questionar 

se elas contribuem efetivamente para uma educação integral. 

Em relação às atividades desenvolvidas durante a jornada escolar ampliada, as 

informações constantes na Tabela 5 revelam que os municípios respondentes desenvolvem 

uma rica diversidade delas, contemplando diferentes dimensões de formação. 

Tabela 5 – Atividades desenvolvidas nas experiências de jornada escolar ampliada, 
segundo a região geográfica – 2008

Atividades
Região

Registros 
(Total)

Experiências 
(%)(1)Norte Nordeste

Centro-
Oeste

Sudeste Sul

Esportes 6 123 33 241 117 520 65,0

Aula de reforço 6 125 33 231 99 494 61,7

Música 7 80 27 222 121 457 57,1

Dança 3 93 22 200 114 432 54,0

Teatro 4 67 22 183 95 371 46,4

Informática 9 50 25 185 96 365 45,6

Oficinas temáticas 5 84 22 164 84 359 44,9

Artesanato 2 47 21 169 85 324 40,5

Tarefas de casa 2 58 21 173 68 322 40,2

Artes plásticas 4 48 17 160 77 306 38,2

Artes visuais 6 41 17 127 53 244 30,5

Capoeira 6 61 14 93 46 220 27,5

Línguas 
estrangeiras 1 12 14 68 47 142 17,8

Oficinas formação 
trabalho 3 21 5 40 21 90 11,2

Rádio/jornal 1 24 4 32 14 75 9,4

Outras atividades 1 14 7 48 40 110 13,8

Total 66 948 304 2.336 1.177 4.831 –

Nota: (1) O cálculo deste percentual tomou por referência o total de experiências de jornada escolar ampliada detectado 
pela pesquisa (800).
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Os dados mostram a existência de um grande número de registros de 

atividades (4.831) relacionados às experiências (800), possibilitando concluir que 

estas, de modo geral, se fazem associar a uma significativa diversidade de atividades.

A observação das atividades desenvolvidas nas experiências de jornada escolar 

ampliada permite dispô-las em dois grupos: um constituído por atividades diretamente 

ligadas ao currículo escolar, como as aulas de reforço presentes em 61,5% das 

experiências, as tarefas de casa que se fazem associar a 40,2% e línguas estrangeiras; 

e outro constituído por atividades relacionadas a outras dimensões da formação humana, 

a citar os esportes (65%), a música (57,1%), a dança (54,0%) e o teatro (46,4%).

Uma primeira questão surge a partir desses dados: quais critérios são utilizados 

para definir essas atividades? A ênfase a um ou outro bloco de atividades está 

relacionada a uma determinada concepção de educação integral?

Nesse sentido, parece que a ampliação da jornada escolar cumpre uma dupla 

função: por um lado, esse tempo é utilizado para reforçar alguns conteúdos escolares, 

já trabalhados no currículo escolar; por outro lado, as atividades no campo da cultura 

apontam para a ampliação da função da escola, assumindo dimensões da formação 

humana tradicionalmente pouco valorizadas no currículo, como o teatro, a dança, 

as artes visuais e as tradições populares.

Tendo em vista que essas atividades podem ser desenvolvidas em locais dentro 

e/ou fora da escola, as Tabelas 6 e 7 apresentam esses espaços. Sendo assim, tendo 

por referência inicial os espaços físicos dentro da escola ou, mais especificamente, os 

locais de formação onde as experiências de jornada ampliada são desenvolvidas, a 

Tabela 6 mostra que, independentemente da região geográfica, a sala de aula (77,6%) 

constitui-se no local privilegiado para sua realização, seguida do pátio (60,4%).

Tabela 6 – Locais dentro da escola em que são realizadas as experiências de jornada 
escolar ampliada, segundo a região geográfica – 2008

Locais
Região

Registros 
(Total)

Experiências 
(%)(1)Norte Nordeste

Centro-
Oeste

Sudeste Sul

Sala de aula 11 146 41 280 143 621 77,6

Pátio 8 92 31 242 110 483 60,4

Quadra de esportes 5 67 25 217 97 411 51,4

Biblioteca 3 49 21 203 91 367 45,9

Laboratórios 5 31 23 110 81 250 31,2

Sala de multimeios 3 31 12 115 53 214 26,8

Auditório 2 31 6 84 42 165 20,6

Brinquedoteca 2 16 5 73 28 124 15,5

Outros locais 3 15 9 42 29 98 12,2

Total 42 478 173 1.366 674 2.733 —

Nota: (1)  O cálculo deste percentual tomou por referência o total de experiências de jornada ampliada detectado pela 
pesquisa (800).

A observação dos espaços utilizados para a ampliação da jornada escolar revela, 

entre outros aspectos, que no Nordeste a realização das atividades associadas à ampliação 
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da jornada se concentra na própria sala de aula, apresentando maior diversificação no 

Sudeste e no Sul. Essas observações conduzem à possível indicação de que a ampliação 

da jornada escolar demanda ações e recursos diferenciados com vistas a enfrentar as 

disparidades regionais, tornando menos desigual o acesso a bens culturais.  

Partindo do entendimento de que, no debate atual sobre a educação e(m) 

tempo integral, a educação busca ultrapassar os limites físicos da escola para interagir 

com o território que a envolve, a Tabela 7 tem por objetivo evidenciar os locais fora 

da unidade escolar em que os estudantes participam de atividades educativas durante 

a jornada ampliada.

Tabela 7 – Locais fora da escola em que são realizadas as experiências de jornada escolar 
ampliada, segundo a região geográfica – 2008

Locais

Região
Registros 

(Total)
Experiências 

(%)(1)Norte Nordeste
Centro-
Oeste

Sudeste Sul

Campos futebol /
quadras 3 70 14 106 46 239 29,9

Praças públicas / 
parques 3 44 6 63 25 141 17,6

Bibliotecas 1 21 2 51 14 89 11,1

Espaços 
outras 
secretarias

3 23 4 40 18 88 11,0

Clubes 1 19 6 46 15 87 10,9

Associações 
comunitárias 1 19 7 31 24 82 10,2

Igrejas - 14 3 22 9 48 6,0

Casas 
particulares - 15 2 16 6 39 4,9

Museus 2 8 1 18 4 33 4,1

ONGs 1 9 - 15 2 27 3,4

Outros - 37 9 59 35 140 17,5

Total 15 279 54 467 198 1.013 —

Nota: (1) O cálculo deste percentual tomou por referência o total de experiências de jornada escolar ampliada detectado pela 
pesquisa (800).

Os dados revelam significativa diversificação de locais fora da escola em que 

ocorrem as atividades relacionadas ao tempo ampliado, estando à frente os campos 

de futebol/quadras (29,9%) e praças públicas/parques (17,6%). Esses resultados são 

coerentes com o fato de as atividades relacionadas à jornada ampliada, conforme 

comprovado pela Tabela 5, privilegiarem, entre outras, as relacionadas aos esportes, 

à música e à dança.

Os resultados mostram que há uma preocupação em fazer uso de todos os 

espaços da escola, bem como a utilização de espaços públicos da cidade. Todavia, ao 
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mesmo tempo em que a pesquisa revela a utilização dos espaços da cidade, não nos 

permite compreender que concepção está por trás dessa escolha: a cidade vista como 

território educativo? Ou apenas uma forma de suprir carências do espaço escolar?

Independentemente da concepção, é possível constatar que, com as 

experiências de ampliação da jornada, muitas escolas têm se aberto ao entorno, 

trazendo novas configurações para a relação da escola com a comunidade.

A pesquisa também investigou aspectos relacionados com a forma como as 

atividades da jornada ampliada vêm sendo desenvolvidas: 1) no turno contrário; 2) 

mescladas às aulas das disciplinas do currículo formal; 3) imbricando ambas as 

formas. A Tabela 8 busca revelar esta configuração.

Tabela 8 – Formas como as experiências de jornada escolar ampliada são realizadas, 
segundo a região geográfica – 2008

Formas
Região

Total %
Norte Nordeste

Centro-
Oeste

Sudeste Sul

Turno contrário 14 152 34 300 141 641 80,1

Mescladas com as 
aulas regulares 1 27 5 39 15 87 10,9

Ambas as formas 1 24 5 30 12 72 9,0

Total 16 203 44 369 168 800 100,0

Percebemos que, independentemente da região geográfica, a grande maioria 

(80,1%) das atividades relacionadas à ampliação da jornada escolar é realizada no 

turno contrário à oferta das disciplinas do currículo formal, sendo que 10,9% e 9,0% 

são desenvolvidas mescladas às aulas regulares e de ambas as formas. Na prática, 

esses resultados, entre outros aspectos, podem refletir certa flexibilidade dos sistemas 

de ensino, e em especial das escolas, à diversidade de contextos e demandas 

socioeducacionais vigentes no Brasil.

Convém reiterar que a pesquisa revela que a maioria das experiências de 

ampliação da jornada ocorre no contraturno escolar. No entanto, essa forma de 

organização – com um turno funcionando como “escola regular” e outro como 

“jornada ampliada” –, caso ocorra sem a devida articulação entre os turnos, pode 

levar ao aparecimento de “duas escolas” dentro da mesma unidade escolar.

Tabela 9 – Relação das experiências de jornada escolar ampliada com o projeto político-
pedagógico das redes participantes da pesquisa, segundo a região geográfica – 2008

Experiências

Região

Total %
Norte Nordeste

Centro-
Oeste

Sudeste Sul

Integram o PPP 10 154 39 289 119 611 76,4

Não integram o PPP 6 47 5 79 47 184 23,0

Não resposta - 2 - 1 2 5 0,6

Total 16 203 44 369 168 800 100,0
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Em relação ao projeto político-pedagógico (PPP) das redes respondentes, 

a Tabela 9 mostra que a grande maioria das experiências levantadas pela 

pesquisa (76,2%), independentemente da região geográfica, está inserida nesse 

projeto.

Embora os dados não informem o tipo de integração ou os mecanismos 

utilizados para que ocorra a integração da experiência com o PPP, de toda forma, 

há uma proposta de que essas experiências se integrem à dinâmica escolar. Convém 

destacar que, tendo em vista a importância do PPP, por exemplo, no processo de 

articulação das atividades desenvolvidas durante a ampliação da jornada escolar, 

a Portaria Normativa Interministerial nº 17/2007, que instituiu o Programa Mais 

Educação, em diferentes momentos evidencia que as ações e projetos relacionados 

ao Programa deverão estar integrados ao PPP das redes e escolas participantes 

(art. 4°, § 2º; art. 6°, inciso III; art. 8°, inciso I).

Em relação à gestão das experiências na forma das coordenações geral e 

específica, além do(s) responsável(is) pela sua execução junto aos alunos, a pesquisa 

revela a existência de um modelo de gestão da jornada escolar ampliada com 

centralidade na escola. Se, por um lado, a coordenação geral em grande parte das 

vezes está a cargo das Secretarias Municipais de Educação (53,6%), por outro, a 

coordenação específica e a responsabilidade pela execução das atividades junto 

aos alunos ficam a cargo, respectivamente, da direção da escola (30,6%) e de 

professores concursados (69,0%) ou contratados (59,4%).

Em relação à responsabilidade pela execução das atividades, os dados 

apontam que, na maioria das experiências, o professor é o responsável por elas. 

Contudo, juntamente com o professor, a pesquisa evidencia a presença de outros 

sujeitos, como: agentes culturais, oficineiros, estagiários, educadores populares. 

A presença desses novos perfis profissionais no mesmo espaço em que atuam os 

professores parece reforçar a afirmação de que essas experiências estão ampliando 

as funções da escola, incorporando outras dimensões de formação e outros 

educadores, com trajetórias de formação profissional enraizada na experiência 

social.

No que tange às parcerias realizadas, a Tabela 10 mostra que o principal 

colaborador das escolas públicas de ensino fundamental com jornada ampliada é 

o próprio setor público (órgãos, entidades, instituições e empresas estatais).

Importante destacar que nem todas as experiências contam com parcerias 

(3,1%), uma vez que o total de registros (775) é inferior ao número total de 

experiências (800). Se considerarmos o fato de que uma mesma experiência pode 

ter mais do que um colaborador, o percentual de experiências sem parcerias será 

ainda maior.

Os dados revelam ainda a colaboração de órgãos públicos (31,6%) na 

constituição das parcerias, e também merecem destaque aquelas estabelecidas 

com a própria comunidade (13,5%). O que não é possível constatar, pela pesquisa, 

é se as parcerias com o setor público se fazem associar a uma política intersetorial 

envolvendo outras secretarias.
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Tabela 10 – Parceiros das experiências de educação em jornada ampliada, 
segundo a região geográfica – 2008

Parceiros
Região

Registros 
(Total)

Experiências 
(%)(1)Norte Nordeste

Centro-
Oeste

Sudeste Sul

Órgãos públicos 5 88 13 101 46 253 31,6

Comunidade 3 22 12 48 23 108 13,5

Empresas privadas 2 13 7 37 24 83 10,4

ONGs 2 22 2 28 6 60 7,5

Instituições 
comunitárias

1 8 4 29 14 56 7,0

Instituições 
religiosas

2 11 3 25 12 53 6,6

Universidades 3 14 3 21 9 50 6,2

Fundações - 8 2 17 14 41 5,1

Empresas públicas 3 9 1 7 3 23 2,9

Outros parceiros 2 16 2 20 8 48 6,0

Total 23 211 49 333 159 775 —

Nota: (1) O cálculo deste percentual considerou o total de experiências de jornada escolar ampliada detectado pela 
pesquisa (800).

Ao analisarmos as formas de financiamento das experiências de educação em 

jornada ampliada, verificamos que a maioria das experiências levantadas pela 

pesquisa utiliza financiamento público (Tabela 11).

Tabela 11 – Formas de financiamento das experiências de jornada escolar ampliada, 
segundo a região geográfica – 2008

Formas de 
financiamento

Região
Registros 

(Total)
Experiências 

(%)(1)Norte Nordeste
Centro-
Oeste

Sudeste Sul

Recursos municipais 12 145 31 299 143 630 78,8

Recursos próprios 6 43 19 92 47 207 25,9

Fundeb 4 62 17 92 18 193 24,1

Recursos federais 4 59 11 63 46 183 22,9

Recursos estaduais 1 12 10 44 24 91 11,4

Recursos 
comunidade

2 2 5 15 30 54 6,8

Iniciativa privada 2 8 2 19 15 46 5,8

Projeto financiado  - 4 2 9 2 17 2,1

Edital - - - 1 1 2 0,2

Outros 1 11 3 8 12 35 4,4

Total 32 346 100 642 338 1.458 —

Nota: (1) O cálculo deste percentual considerou o total de experiências de jornada escolar ampliada detectado pela 
pesquisa (800).
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Partindo do pressuposto de que uma mesma experiência de educação em 

jornada ampliada pode ter mais de uma forma de financiamento, os dados permitem 

observar que 78,8% dessas experiências têm como uma de suas bases financeiras 

os recursos municipais. Interessante evidenciar que, embora a aprovação do Fundeb 

date de 2007, 21,2% das experiências levantadas em 2008 contavam com recursos 

desse Fundo na base de seu financiamento.

Por fim, no que tange ao ordenamento normativo da jornada escolar ampliada, 

observamos que, de acordo com os respondentes, 51,2% das experiências não 

apresentam alguma forma de normatização. 

De forma contraditória, se a presença da secretaria municipal de educação 

na gestão de experiências financiadas pelo setor público aponta para que se inscrevam 

dentro das políticas públicas de educação, o fato de, segundo a pesquisa, faltar 

qualquer tipo de normatização associada à parcela significativa dessas experiências 

revela o risco de acabarem por se configurar apenas como políticas de governo, 

sujeitas a mudanças a cada quatro anos. Esse fato pode revelar certa fragilidade na 

consolidação das experiências como políticas públicas.

Por fim...

Os dados aqui apresentados pela pesquisa revelam um importante momento 

de crescimento da educação integral no Brasil, especialmente a partir de 2008, 

quando ocorreu um aumento significativo de municípios que implantaram a jornada 

escolar ampliada. Esse processo continua em movimento e são muitos os desafios 

a superar. Nesse sentido, este estudo abre caminho para outros que possam 

compreender, de forma mais aprofundada, como a educação e(m) tempo integral 

vem se (re)construindo como política pública no País.
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Como financiar a educação 
em jornada integral?
João Antônio Cabral de Monlevade

Resumo

A oferta de educação escolar em jornada integral deve considerar os 

fundamentos do financiamento da educação pública em geral e as implicações 

financeiras para União, Estados e municípios decorrentes da implantação de 

escolas em tempo integral no passado, presente e futuro. Por meio de abordagem 

histórica e descrição dos processos de transição, o autor constrói uma concepção 

positiva da educação em jornada integral, mostrando também os desafios e as 

perspectivas de seu financiamento.

Palavras-chave: Fundeb; jornada integral; financiamento; educação pública.
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Abstract
How to fund the education in integral school day?

The article brings informations and reflexions about full time school education 

in Brazil, focusing public education finances as well the consequences of this policy 

to the Union, to the States and to the municipalities. Is it possible to support full 

time school basic education? Through an historical analyses of concrete examples 

and a description of this positive challenge, the author explains his conclusions.

Keywords: Fundeb; integral school day; funding; public education.

Introdução

A discussão sobre educação escolar em tempo integral no Brasil não é nova. 

A rigor, começou na República Velha, quando foram implantadas as primeiras escolas 

em turnos reduzidos, matutinos e vespertinos. Entretanto, outras questões mais 

urgentes e mais “palatáveis”, ou de solução menos problemática, impuseram-se, 

como se impôs, diante da explosão da demanda, a necessidade de se construir escolas 

e, mais tarde, simplesmente, mais e mais “salas de aula”. A qualidade se sacrificou 

à quantidade. 

Em 1953, a denúncia de Anísio Teixeira em “Educação não é privilégio” soou 

como voz que clamava no deserto. Darcy Ribeiro (1986) – com seu programa de 

escolas primárias de tempo integral no Rio de Janeiro, os Centros Integrados de 

Educação Pública (Cieps) de 1983-1986, que chegaram a 500 prédios padronizados 

e construídos no segundo mandato de Brizola – pareceu extravagante e sofreu críticas 

da esquerda e da direita. 

Entretanto, a ideia “pegou” no chão de muitas redes escolares e achou guarida 

na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB – Lei nº 9.394/1996). Dela 

se transpôs silenciosa para o Plano Nacional de Educação (PNE), que vigorou de 2001 

a 2010, embora numa formulação de meta indefinida no tempo e no espaço. Mais 

recentemente, aninhou-se na Lei nº 11.494/2007 que regulamenta o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação (Fundeb) e se instalou como programa do Ministério da Educação (MEC).

Este artigo tem a pretensão de descrever o itinerário do “reavivamento da 

chama da escola em jornada integral” a partir do ângulo do seu financiamento 

público. Desvendar um pouco o que está por detrás de um discurso recorrente dos 

gestores – tanto da educação como das finanças públicas – quando dizem: “o ideal 

seria que todas as escolas fossem em jornada integral, mas o Brasil (o Estado, o 

município) não dispõe de recursos para isso”. Embora o artigo seja redigido em 

seções com temáticas aparentemente distintas, trata de uma trama inconsútil, na 

qual o financiamento de mais tempo, de mais espaço e de mais qualidade de educação 
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dialoga com a permanente “restrição” – corrigindo já o discurso da “falta” de recursos 

financeiros. A história da oferta de educação básica pública será o leito principal de 

seu discurso. 

Marcos legais e fontes do financiamento da educação básica 
pública

Atualmente, o marco legal do financiamento da educação básica pública é de 

clareza meridiana: o art. 212 da Constituição Federal, reescrito pelo art. 69 da LDB, 

constitui a base do sistema e o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, regulamentado pela Lei nº 11.494/2007, que trata do Fundeb, explicita 

o regime de redistribuição da maior parte dos recursos financeiros entre os entes 

federados.

Explicando melhor: as “verbas” com que contam a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os municípios para a Manutenção e Desenvolvimento (MDE) de suas redes 

de ensino público e gratuito derivam de um percentual mínimo da receita de seus 

impostos (incluídas as transferências constitucionais), acrescidas da arrecadação do 

salário-educação. A primeira fonte – 18%, no mínimo, dos impostos da União, 25% 

dos de Estados, Distrito Federal e municípios – pode financiar a educação básica e 

a educação superior. Já da contribuição social do salário-educação, proveniente de 

2,5% da folha de contribuição dos empregados das empresas, só se podem fazer 

despesas com a educação básica, excluídos os pagamentos de professores e 

funcionários de suas redes. Na prática, a fonte 100 – correspondente à receita de 

impostos e transferências – responsabiliza-se por cerca de 90% das despesas com 

educação pública no Brasil. A fonte 118, do salário-educação, arrecadado pelo 

governo federal e destinado quase metade a seus programas de apoio à educação 

básica e 60% distribuído aos Estados, Distrito Federal e municípios em razão de sua 

arrecadação e do número de matrículas das respectivas redes, contribui com mais 

ou menos 10% das despesas globais da educação pública. Em números absolutos: 

no ano de 2010, somando-se os 18% e os 25% dos impostos, chegou-se a cerca de 

R$ 125 bilhões; já a fonte 118 contribuiu com R$ 13 bilhões; e de outras contribuições 

sociais “espremeram-se” mais R$ 7 bilhões. Como alguns Estados e municípios 

destinam percentuais de impostos acima do mínimo vinculado, contou-se com outros 

R$ 30 bilhões, totalizando R$ 175 bilhões. Em tese, os recursos para financiar a 

escola em jornada integral ou, de forma mais operacional, a “ampliação da jornada 

escolar” estão contidos nesses R$ 175 bilhões – cerca de 4,76% do Produto Interno 

Bruto (PIB). Daí a importância de se investir mais em educação: 7% é a meta do 

projeto de lei que fixa o Plano Nacional de Educação para o próximo decênio, enviado 

pelo MEC para ser aprovado no Congresso Nacional. 

Um novo e importante marco legal se somou ao da vinculação de impostos à 

MDE e do salário-educação. Por força da Emenda Constitucional nº 14, de 1996, foi 

criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (Fundef). No âmbito de cada Estado, 15% dos principais 
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impostos (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS,  

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA) e transferências (Fundo 

de Participação dos Estados – FPE, Fundo de Participação dos Municípios – FPM) eram 

redistribuídos entre o governo estadual e os governos municipais de acordo com o 

respectivo número de matrículas. Esse dispositivo reduziu sensivelmente as 

diferenças de custo por aluno entre os entes federados. Além disso, quando um 

Estado não atingia um custo per capita igual ao valor por aluno estipulado como 

mínimo pelo governo federal, a União fazia uma complementação, que beneficiou, 

em 1998, a oito Estados – reduzidos a dois no último ano de vigência do Fundo. A 

partir de 2007, entrou em vigor o Fundeb, para o qual se destinam 20% da maioria 

dos impostos e das transferências. Em 2010, a suplementação da União cresceu 

sensivelmente e significou R$ 8 bilhões, distribuídos por nove Estados que não 

atingiram o valor mínimo anual por aluno de R$ 1.287,00. 

Embora alguns Estados, em 2010, tenham praticado gastos per capita próximos 

e até superiores a R$ 2.000,00 e muitos municípios, com a arrecadação de Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISS), Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e Imposto de Renda Retido 

na Fonte (IRRF), chegaram a um “disponível per capita” de R$ 2.500,00 anuais, a 

maioria das redes estaduais e municipais contou com cerca de R$ 1.800,00 por 

aluno, correspondentes a uma “mensalidade” de R$ 150,00. Ora, com tal recurso é 

difícil se manter um turno de quatro horas diárias de aula, seja na educação infantil, 

seja no ensino fundamental ou no ensino médio. Como, então, se implantar uma 

jornada de seis, sete ou mais horas em qualquer etapa ou modalidade da educação 

básica? 

O dia do estudante na escola: como era, como é, como pode ser

É comum dizer-se que o brasileiro tem memória curta – os educadores 

brasileiros também, inclusive os pesquisadores. Pouca gente hoje se dá conta que 

até 1920, mais ou menos, todas as escolas funcionavam em “período integral”. É 

claro que o número de escolas e estudantes no nível que corresponde à educação 

básica era muitíssimo menor do que o de hoje, 200 mil e 60 milhões, respectivamente. 

Mas as cerca de 20 mil escolas de então ou eram internatos (funcionando 24 horas 

por dia); ou semi-internatos (das 8 às 17 horas, com permanência dos estudantes 

por 9 horas diárias); ou externatos, com cerca de seis horas por dia, entremeadas 

ou não por uma ida dos alunos para uma refeição em casa. O “Conto de escola” de 

Machado de Assis (1990), escrito ainda no século 19, dá-nos a entender que as 

crianças das escolas públicas do Rio de Janeiro tinham um turno de aulas pela manhã 

e outro à tarde, entre os quais iam e voltavam da casa de suas famílias. A pesquisadora 

Rosa Fátima de Souza (1998), ao analisar as escolas das primeiras décadas da 

República, opina que a maioria das aulas se continha entre o almoço e o jantar, cujos 

horários (é só confirmar com a leitura dos romances urbanos de José de Alencar) 

eram às 8 da manhã e às 4 da tarde. Nesse caso, o “intervalo” no qual cabia o horário 
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escolar variava de 5 a 7 horas corridas, dependendo da localização da escola e das 

residências dos estudantes. Distinções sobre duração da jornada à parte, importa 

enfatizar duas realidades: a primeira é que o espaço da sala de aula era ocupado 

exclusivamente por uma turma de alunos, o que concede ampla liberdade de ação 

pedagógica ao professor; a segunda é que ricos e pobres, os que tinham o privilégio 

de se incluir entre os 30% de crianças e adolescentes  matriculados em alguma 

escola pública ou particular, contavam com o mesmo tempo curricular, estendido 

até os sábados, reservados para as provas de avaliação, as sabatinas.

Da jornada integral para os turnos reduzidos

Costuma-se atribuir à década de 1930 nossa revolução “urbana e industrial”. 

Na verdade, o Brasil é grande e complexo e suas fases de desenvolvimento ocorreram 

em espaços e tempos distintos. 

Cidades sempre existiram no Brasil, desde os tempos coloniais, desenvolvidas 

a partir de atividades comerciais (portos, principalmente, como Salvador, Rio de 

Janeiro e Recife) e políticas (sedes das capitanias, como São Paulo e Oeiras). A intensa 

atividade econômica da mineração também deu origem a cidades como Ouro Preto, 

Mariana, São João del Rei, Vila Boa de Goiás e Cuiabá. Não por acaso, as escolas, 

principalmente as secundárias, localizaram-se, entre nós, nas cidades, onde também 

haviam nascido na Antiguidade – no Egito, na Mesopotâmia e na Grécia. Escolas, 

como se enfatizou na seção anterior, que funcionavam em jornada integral, a imensa 

maioria das vezes em jornada única, já que as aulas noturnas eram uma raridade, 

mesmo no Rio de Janeiro do fim do século 19, com quase meio milhão de habitantes.

A industrialização no Brasil começa, a rigor, em 1808, quando o príncipe D. 

João revoga a norma de sua mãe, Dona Maria, que a proibira em qualquer parte da 

Colônia. O Visconde de Mauá, entre 1850 e 1880, é o nosso Henry Ford, com meio 

século de antecedência. Não fez por aqui uma revolução industrial, principalmente 

pela exiguidade do mercado: podia compensar a falta de carvão mineral que produzia 

a energia do vapor com a colheita fácil de lenha da imensidão das florestas. Abolida 

a escravidão e aberta a estrada da imigração europeia e asiática, desenvolve-se a 

indústria, principalmente no decurso e no após I Guerra Mundial. Chegamos a 1920 

com polos industriais importantes: Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre se alteiam 

e se esparramam não somente com chaminés de fábricas e bairros elegantes, mas 

também com arranha-céus de escritórios e vilas operárias. É nesse contexto urbano-

industrial pré-1930, no qual pipocam greves e movimentos comunistas e anarquistas, 

que explode a demografia educacional; não se trata mais de ofertar escola primária 

para as crianças aprenderem a ler, enquanto os pais trabalham e as mães se entretêm 

com as “prendas do lar”, enquanto escravas ou empregadas semilibertas dão duro 

na cozinha, no tanque ou no ferro de engomar. Nas capitais e em outras cidades 

(Caxias do Sul, Pelotas, Juiz de Fora, Santos, Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto), 

as mulheres também são recrutadas para o trabalho externo em fábricas e escritórios 

e suas crianças passam a fazer filas sem fim na luta pela matrícula, principalmente 
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nos “grupos escolares”, solução provisória e quase taylorista de reunir, classificar e 

ordenar a clientela infantil. Relembre-se que, antes de 1930, as escolas secundárias 

públicas e gratuitas eram uma raridade, com exceção das escolas normais, as 

providenciais fábricas de professoras primárias, que inauguravam o setor “conspícuo” 

de mão de obra feminina.

Esse foi o problema a enfrentar pelos administradores educacionais: a explosão 

da demanda, não somente a “de direito”, mas a de fato, de crianças para estudar e 

para se cuidar. E, para “se cuidar”, a demanda já havia retroagido a idades mais 

tenras, da faixa etária dos sete para a dos cinco e até três anos – pré-primário e 

jardins de infância. Ora, ao contrário da Europa, do Canadá e dos Estados Unidos, 

onde, no inverno, o dia, com claridade que possibilita as atividades escolares, dura 

menos de oito horas, o Brasil dispõe de doze ou mais horas de sol. Eureka!  Assim 

como nosso clima e solo propiciam duas colheitas por ano, em nosso horário diurno 

cabem dois turnos de escolarização!

Está por ser estudado em seus pormenores o processo de mudança que parece 

ter-se iniciado em São Paulo, com uma sucessão de tentativas de reformas entre 

1920 e 1925, e se alastrou como pólvora, não somente por todos os Estados do Brasil, 

mas também por vários países da América Latina. Da jornada integral passa-se aos 

turnos reduzidos, matutino e vespertino, com dois discursos explícitos: primeiro, de 

que seria uma medida provisória, enquanto não se aprontassem os edifícios dos 

novos “grupos escolares”; segundo, de que não haveria prejuízos maiores, porque 

o período de aulas passaria de seis para cinco horas (7 às 12 e 13 às 18 h), sem o 

inconveniente da necessidade de uma pausa para refeição em casa, com o risco das 

crianças em trânsito nas cidades, nem sempre acompanhadas. Um terceiro discurso 

não era público, mas deve ter tido muita eficiência: na falta de novos professores, 

os antigos poderiam acumular “contratos”, “padrões”, “jornadas” (haja sinônimos...), 

e, com isso, incrementar seus salários. 

O que, pelo discurso e pelas promessas, era para ser provisório, virou 

definitivo, mesmo porque a velocidade da construção de escolas primárias (e depois 

da década de 1940, de ginásios e colégios secundários) era sempre ultrapassada 

pela velocidade de crescimento da população urbana, ou seja, da “população 

escolarizável”. O turno de cinco horas, mediado pelo novo horário do almoço (o 

lanche norte-americano), virou “cultura” e, com novos apertos, reduziu-se a quatro 

ou a três horas, para poder encaixar o incrível “turno intermediário” ou “horário da 

fome”, que ainda subsiste em pleno século 21, não obstante o mandato das quatro 

horas diárias mínimas do art. 34 da LDB. 

Os efeitos mais trágicos da redução da jornada vieram aos poucos, de forma 

concomitante, embora distinta no já dito amplo e complexo espaço do Brasil. 

O primeiro a registrar foi o da desqualificação da aprendizagem. As crianças e 

os adolescentes das classes altas e médias nada sofreram com a redução da jornada: 

passaram a ter um currículo escolar e outro extraescolar, no “turno contrário”, com 

aulas de línguas, artes e, mais recentemente, de informática e outras modernidades, 

além da assistência doméstica dos pais letrados. Enquanto isso, as crianças de classes 

populares passaram a contar somente com o turno reduzido da escola, já que no resto 
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do tempo ficaram expostas às ruas, à ausência da autoridade paterna ou materna e, 

mais recentemente, caíram nos braços das mediocridades televisivas. Não é coincidência 

o fato de o número de alunos reprovados e repetentes ter se multiplicado nessas 

décadas. Acresça-se a isso o “relaxamento” do ensino por parte dos e das professoras 

de dupla jornada ou duplo emprego (legalizado pela Constituição de 1934 e mantido 

pela de 1988). Para esses mestres, a preparação de aulas ficou cada vez mais difícil e 

a avaliação contínua impossível. Não é por acaso que, em razão de “sobrevivência 

psíquica”, de 1990 para cá se esboça um movimento de recuperação dos horários “não 

docentes” dos professores, consignados na LDB, na Lei do Fundef e, ultimamente, na 

Lei do Piso Salarial (Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008). Mas a cultura do professor 

horista ou aulista parece ter-se impregnado de tal forma no imaginário social que 

contaminou até mesmo alguns juízes da Suprema Corte do País.

O segundo efeito da redução da jornada foi trágico, porque vitimou justamente 

quem achava que poderia ter-se beneficiado com a medida. É preciso lembrar que os 

professores e professoras primários entre 1834 e 1934 eram recrutados dos estratos 

médios da sociedade. Nunca receberam remunerações compensadoras, o que acontecia 

com os docentes secundários, bem poucos em cada rede estadual, mas se orgulhavam 

de seu nível de vida e do reconhecimento da sociedade. Ora, com a explosão 

demográfica da clientela escolar, o recrutamento dos e das professoras passou para 

as classes populares. A divisão da jornada em turnos propiciou, num primeiro momento, 

aumento salarial para quem se dispusesse à duplicação de turno; isso caía como luva 

para os novos professores, que precisavam de sua remuneração para sobreviver. O 

que aconteceu de 1940 a 1990 está documentado por estudo da Associação dos 

Professores da Rede Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), registrado em tese de 

doutorado sobre o Piso Salarial do Magistério: uma deterioração tal do valor do salário 

que, ao cabo de algumas décadas de inflação, a remuneração de dois contratos passou 

a ser menor do que a de um turno, com as evidentes desvantagens da sobrecarga de 

trabalho e do comprometimento da saúde física e mental.  

Aqui entramos, pela segunda vez neste artigo, no domínio do financiamento 

da educação. Todos parecem concordar que os professores da educação básica pública 

ganham mal – é verdade que os da rede federal, que responde por menos de 1% das 

matrículas do País (concentradas no ensino médio profissional), bem como os docentes 

da rede pública do Distrito Federal, têm um vencimento inicial equivalente a sete 

salários mínimos por 40 horas semanais, com, no máximo, 25 horas em sala de aula. 

Mas, quando se fala em fixar o piso salarial dos professores estaduais e municipais 

neste patamar, o que se ouve? “O Brasil não tem recursos financeiros para implementar 

esta política”. Imagine-se então quando se calcular o número de professores e técnicos-

administrativos necessários para implantar a jornada em tempo integral...

Custos da jornada integral: gasto e investimento

Antes de se enfrentar de vez a discussão do impacto financeiro da implantação 

da jornada integral nas escolas de educação básica, registrem-se dois movimentos 
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que couberam nas contradições da história recente da educação brasileira: o primeiro 

diz respeito às experiências de implantação da jornada integral e seus respectivos 

custos; o segundo descreve disposições legislativas direcionadas a custear a jornada 

integral nas escolas públicas de educação básica.

Entre as experiências, avulta a que foi citada, do Estado do Rio de Janeiro, 

que merece aprofundamento. Mas ela não é a única.

Leonel Brizola se encantou e se convenceu intimamente da proposta de 

Darcy Ribeiro: uma escola rica para a população pobre do Brasil – primeiro, do Rio 

de Janeiro, onde ele foi eleito governador no ocaso da ditadura militar. E escola 

rica, para Darcy Ribeiro, era, antes de tudo, escola em tempo integral, onde meninos 

e meninas estivessem em interação pedagógica das sete da manhã às cinco da 

tarde. Mas também era “escola nova”, em prédios que tivessem espaços condizentes 

com a complexidade de um currículo de quase 2.000 horas anuais. Isso significava 

ampla biblioteca, cozinha industrial, refeitório adequado, ginásio de esportes, áreas 

para recreação, muitas e muitas salas de aula. A partir de projeto de Oscar Niemeyer 

para a primeira escola no Catete – o Ciep Tancredo Neves –, desapropriaram-se 

terrenos na capital e nos municípios de todo o Estado do Rio de Janeiro. Como 

pagar as construções e enfrentar os novos gastos de manutenção, derivados da 

contratação de milhares de professores e funcionários? É verdade que o Rio de 

Janeiro, por ter sido capital da República por 70 anos e Estado da Guanabara por 

quase 20, contava com uma receita de impostos estaduais e municipais acima da 

média brasileira, mas os impostos vinculados no percentual mínimo de 25% não 

davam conta das despesas. O que fez Brizola? Além de envolver as autoridades 

municipais nos investimentos, reduziu os custos de construção e equipamento por 

meio de novos métodos de engenharia e design e deu tal prioridade às despesas 

com a educação que estas chegaram, no segundo mandato (1991-1994), a 

comprometer 40% da receita de impostos estaduais, cada vez mais na implantação 

e manutenção dos Cieps. Isso teve um sério custo político: a inflação, não 

compensada pelos reajustes do governo, corroeu de tal maneira os salários dos 

educadores, que estes se puseram em cerrada oposição a Brizola e Darcy Ribeiro 

e ao projeto dos prédios novos e da jornada integral. Brizola, que havia sido 

derrotado nas eleições presidenciais de 1989 por Lula e Collor, e se isolara no 

governo estadual de 1991 a 1994, perdeu a oportunidade da liderança nacional 

em razão da ascensão do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e sua 

aliança com o Partido da Frente Liberal (PFL) em 1994 e 1998, bem como da divisão 

da esquerda até 2000. Mesmo assim, nas estatísticas de 2009, as matrículas de 

estudantes de regime de jornada integral ainda persistem no Rio de Janeiro em 

percentuais mais elevados do que nos outros Estados.

Se, no caso do Rio de Janeiro, a ascensão e a queda da jornada integral foram 

propiciadas por extraordinária prioridade da política financeira dada aos gastos com 

educação, as outras experiências, todas elas de redes municipais, que se 

desenvolveram nos últimos 20 anos são frutos de iniciativas pontuais, possibilitadas 

mais por “arranjos” do que por “prioridades” financeiras. Explica-se a seguir com 

dois exemplos: Americana, em São Paulo, e Apucarana, no Paraná.
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Americana, cidade industrial da Região Metropolitana de Campinas, no Estado 

de São Paulo, foi governada por prefeito do Partido Democrático Trabalhista (PDT), 

fundado e liderado por Brizola, enquanto ele viveu, até 2004. Sua receita tributária 

própria (IPTU e ISS, principalmente) não era e não é desprezível. Mas o que realmente 

possibilitou que sua prefeitura implantasse modelares escolas em jornada integral, 

ainda na década de 1990, foi o fato de o município ter sob seu encargo bem menos 

da metade da clientela escolar. Com efeito, a rede escolar estadual de São Paulo 

enfeixava, até recentemente, todo o ensino médio e todo o fundamental, chegando, 

em alguns casos, à pré-escola. Assim, os seus municípios se moviam com mais 

agilidade em construir suas redes de educação infantil e ensino fundamental no 

domínio do “crescimento marginal”.  Com isso, para Americana e outros municípios 

paulistas e sulistas, foi possível adotar o modelo do Ciep em suas comunidades. 

Perceba-se que, em termos de finanças públicas, houve uma acomodação 

modernizadora e não uma prioridade política sistêmica, como no caso do Rio de 

Janeiro, onde o tsunami brizolista teve a capacidade de revolucionar as administrações 

estadual e municipais. Em Americana subsistiam, lado a lado, escolas municipais 

de turno integral, algumas escolas municipais de turnos reduzidos e a maioria de 

escolas da rede estadual com os “tradicionais” turnos matutinos, intermediários e 

vespertinos.

Apucarana é um caso mais complexo e desafiante. Digna de ser visitada por 

quem se interessa em buscar resolver o nó da questão da qualidade da educação 

pública, a cidade assiste, desde 2001, a uma implantação gradativa da jornada 

integral em suas turmas de creche, pré-escola e ensino fundamental. É verdade que 

também Apucarana foi beneficiada por um “arranjo” institucional, pelo qual o Estado 

do Paraná se responsabilizou pelos quatro anos finais do ensino fundamental 

(correspondentes ao antigo ginásio) e os municípios pelos quatro anos iniciais (antigo 

primário). Mas Apucarana é marcada pela intencionalidade de um educador que, 

em 2001, se tornou prefeito, o padre Walter Pegorer. Reeleito em 2004, teve tempo 

suficiente para “controlar” as finanças municipais, dar prioridade para o 

“desenvolvimento humano” da comunidade e arregimentar fiéis escudeiros para 

seu propósito, entre eles o secretário de Educação, Cláudio Silva, já há quase dez 

anos na liderança do processo. O desafio da população escolarizável é bem maior 

do que o de Americana, mas foi atenuado com a implantação do Fundeb, que trouxe 

mais recursos para as creches e pré-escolas. Os salários dos professores não 

correspondem ao que pede o sindicato, mas quem deseja ganhar mais tem 

oportunidades de sobretrabalho na rede estadual e privada. “Vai-se equilibrando”, 

comentou uma arguta professora, ao ser questionada em visita do autor a uma 

moderna escola municipal onde a jornada integral já se estende até o sétimo ano 

do ensino fundamental. Ou seja, em Apucarana se vive “no limite” do que se sonha 

de tempo integral, do que pede a clientela de novas matrículas e do que reclamam 

os educadores de melhores salários. Tarefa explícita do Fundeb, quando se diz fundo 

de “desenvolvimento da educação e de valorização dos profissionais da educação”. 

E, para todos os que abraçam a causa, desafio para potenciar as novas despesas 

mais como investimento, menos como gasto e nunca como desperdício. 
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Fontes alternativas para mais quantidade e qualidade do tempo 
escolar

Chegamos aqui ao âmago da questão. É possível, financeiramente, se 

“suportar” a meta de jornada integral para as escolas públicas de educação básica?

Antes de tentar responder a esta crucial pergunta, é necessário esclarecer 

três questões: como evoluíram as matrículas de jornada integral nas escolas nos 

últimos anos, como foi a contribuição do Fundeb neste particular e como estão as 

políticas de financiamento da jornada integral no governo federal. 

Comecemos pelas novidades incorporadas à Lei do Fundeb. Quando o MEC 

iniciou a elaboração do projeto de lei de regulamentação do Fundo, ainda não havia 

sido aprovada a Emenda Constitucional nº 53, de 2006, que o criou, mas já estavam 

acertados, na tramitação, entre outros, três dispositivos que iriam aperfeiçoá-lo 

radicalmente: o primeiro era o prazo para a União instituir o Piso Salarial Profissional 

Nacional do Magistério; o segundo era a inclusão das matrículas de creche no Fundo; 

e o terceiro era a necessidade de ampliar o intervalo e as variações de custos-por-

aluno, para efeito de distribuição dos recursos. 

As matrículas do ensino fundamental, amparadas pelo Fundef, em sua imensa 

maioria, referiam-se a estudantes que frequentavam escolas em turnos reduzidos. 

Com as creches, acontecia exatamente o contrário. Sendo mais uma demanda de 

mães trabalhadoras, ausentes quase o dia todo pelas pressões do trabalho, as crianças 

tinham que passar oito, dez ou até mais horas aos cuidados das trabalhadoras das 

creches públicas e privadas. Entretanto, principalmente a partir de dois anos, também 

existiam milhões de crianças que já demandavam somente um turno de jardim de 

infância e pré-escola. Logo, deveriam ser introduzidas na regulamentação do Fundeb, 

necessariamente, duas variações de custo. Foi assim que chegou a palavra “integral” 

no texto da Lei nº 11.494, de 2007. 

Mas aqui ocorreu uma sadia “generalização conceitual”, graças à intervenção de 

autoridades do MEC, sensíveis à re-implantação da jornada integral na educação básica, 

todas as variações passaram a ter duas colunas na tabela: a versão integral e a “parcial”, 

palavra bastante adequada à época para nominar o que historicamente se prova que se 

deve chamar de “reduzida”. Subsiste imperfeição grave na diferença de valores entre a 

matrícula parcial e a integral, de 25% ou menos: é que a soma de duas matrículas parciais 

é superior à de uma matrícula integral, em qualquer etapa da educação básica. Assim, 

pela Portaria mais recente, de nº 873, de 1º de julho de 2010, a matrícula base, referente 

aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, quando de tempo parcial, vale 1,0 e 

integral 1,3; a da creche parcial 0,8 e integral 1,2; a do ensino médio urbano parcial 1,2 

e integral 1,3. Entretanto, em relação ao regime do Fundef, quando, por dez anos, não 

havia incentivo financeiro algum para quem tivesse oferta de matrículas em jornada 

integral, já era um avanço. Acresce a isso que uma repentina “duplicação” de valor (ou 

pelo menos proporcional, como defendiam alguns) podia originar uma corrida artificial 

para a universalização da jornada integral, que resultaria em soma zero se não fosse 

aumentada a receita estadual do Fundeb e, pior, que inibiria a procura e uso de outras 

fontes de financiamento, como será mostrado adiante. Além disso, havia um consenso 
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entre os gestores estaduais e municipais de não ultrapassar o intervalo entre as variações 

de 0.7 e 1.3 – para evitar transferências de rendas julgadas excessivas entre os entes 

federados, que poderiam até comprometer a aprovação da Procura de Emenda à 

Constituição (PEC) do Fundeb. De qualquer maneira, ficava “sacramentada” a presença 

das matrículas de jornada integral na legislação educacional.

Qual tem sido o impacto de inclusão desses dispositivos do Fundeb? Os censos 

escolares podem dar essa dimensão. 

Em 2007, cujos dados serviram para a redistribuição dos recursos financeiros 

do Fundeb de 2008, havia no Brasil as seguintes matrículas de alunos em jornada 

integral, segundo as várias ponderações de custo por aluno: creches públicas, 

665.527; creches comunitárias conveniadas, 144.980; pré-escolas públicas, 257.148; 

pré-escolas comunitárias conveniadas, 104.160; ensino fundamental, 346.158; 

ensino médio, 16.863. O Quadro 1 mostra a evolução dessas matrículas, registradas 

também as de tempo parcial. 

Quadro – Matrículas nas redes estaduais em creches, pré-escolas, ensino fundamental e 
ensino médio – Período integral e parcial – 2007-2010

Ano
Creche
integral

Creche
parcial

Pré-
escola

integral

Pré-
escola
parcial

Ensino 
fundamental 

– anos 
iniciais –
integral

Ensino 
fundamental 

– anos 
iniciais –
parcial

Ensino 
fundamental 

– anos 
finais –
integral

Ensino 
fundamental 

– anos 
finais –
parcial

Ensino 
médio

integral

Ensino 
médio 
parcial

2007 674.602 374.719 264.763 3.632.165 215.583 15.762.104 129.341 12.797.301 26.143 7.377.159

2008 749.751 392.558 290.796 3.557.916 451.964 15.117.837 270.409 12.602.864 52.818 7.260.726

2009 806.916 440.718 267.617 3.449.488 599.710 14.346.603 345.334 12.320.419 82.618 7.171.566

2010 857.594 489.377 271.454 3.279.488 777.427 13.481.207 426.478 11.990.208 106.287 7.136.521

É fundamental observar que:

a) As matrículas totais por etapa, com exceção das de creches, estão em 

constante redução, o que propicia a transformação de matrículas de turno 

parcial para jornada integral sem aumento substancial de despesa. Até 

quando? Depende da taxa de natalidade e da correção de fluxo.

b) As matrículas em tempo integral estão em consistente e constante aumento, 

aparentemente em virtude do incentivo do Fundeb, das exigências da 

demanda (principalmente nas creches) e como efeito da política do MEC, 

por meio do Programa Mais Educação.

c) As matrículas de creche em tempo parcial cresceram 30% entre 2007 e 2010, 

enquanto as de jornada integral aumentaram 27%, o que revela a influência 

da ponderação favorável financeiramente ao regime de turno parcial.

d) Em 2010 havia nas escolas estaduais e municipais, incluído o Distrito 

Federal, 2.439.240 alunos em jornada integral, num universo de 38.816.041 

matrículas, o que representa 6,28%. Em 2007 o percentual era de 3,18% 

– resultado da divisão de 1.310.432 matrículas em tempo integral pelo 
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total de 41.253.880 estudantes. Registre-se que a percentagem dos alunos 

em tempo integral nem dobrou, ainda mais considerando-se a diminuição 

do número total de matrículas na educação básica.

Pode-se perceber, pelas análises anteriores, que, no âmbito do Fundeb, o 

financiamento das escolas que implantaram matrículas em jornada integral se deu 

nem tanto em virtude dos eventuais aumentos de recursos de MDE e do Fundeb, 

incluídos os da complementação da União, quanto a custas da redução dos gastos 

com os estudantes dos turnos reduzidos. Uma repetição, instituída em larga escala, 

do que ocorreu no Estado do Rio de Janeiro durante os governos de Leonel Brizola. 

Os influxos da “vontade política” dos governos e do repasse dos recursos do Programa 

Mais Educação não são medidos neste artigo em razão da falta de dados concretos 

do que foi repassado aos Estados e municípios. Mas, conforme a observação do autor 

e os relatos de gestores, esses influxos ocorreram, e de forma crescente, à medida 

que as metas e as verbas do programa cresciam e que os atores estaduais e municipais 

se envolviam em suas ações. De 2008 a 2011, recursos aproximados de R$ 1 bilhão, 

usados com foco e supervisão, além de avaliação coletiva, fizeram diferença. A ideia 

se estendeu a outros programas, como o da alimentação escolar, que passou a 

destinar às escolas com jornada integral repasse de recurso por aluno/dia 200% 

maior.  Entretanto, o ritmo de aumento geral dos recursos, como o das matrículas, 

é muito lento. 

Como última contribuição deste texto, trazem-se à cena algumas hipóteses 

de “dinheiro novo para um tempo a mais”. 

No melhor dos mundos, ou em tempos de discussão do Plano Nacional de 

Educação, em que se prevê meta de ampliação das escolas de tempo integral para 

se chegar a 50% dos estabelecimentos da educação básica (Meta 06 do PL nº 8.035, 

de 2010) e se procura aumentar de 5% para 7% o percentual do PIB aplicado em 

educação pública, é razoável se supor que haverá, pelo menos, dois movimentos por 

dentro do Fundeb que lhe trarão um crescimento razoável de receita:

a) o aumento de arrecadação de impostos federais, estaduais e municipais, 

principalmente pela reforma tributária, com redução da sonegação e das 

isenções;

b) o crescimento do valor da complementação da União, de 10% da receita 

total do Fundeb para, pelo menos, 20%.

Este segundo incremento teria como fontes os impostos federais (até 30% da 

complementação, por dispositivo legal) e contribuições sociais, tais como a 

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e a Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), que têm tido crescimento expressivo em sua 

arrecadação, graças ao desenvolvimento econômico e à ampliação das folhas salariais. 

Mas para a implantação da jornada integral de acordo com os projetos pedagógicos 

das escolas, no exercício de sua autonomia curricular, é necessário lançar mão de 

fontes alternativas, conforme a etapa e a modalidade da educação básica em questão. 
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Assim, com mais propriedade no caso das creches e da educação especial, 

pode-se recorrer aos recursos do Fundo Estadual ou dos Fundos Municipais de 

Direitos das Crianças e Adolescentes, para os quais se podem drenar contribuições 

significativas de pessoas físicas e jurídicas, até 6% e 1%, respectivamente, do imposto 

de renda devido.

Na educação profissional, em se tratando de adolescentes, também se pode 

usar desses recursos. Mas existem outras opções: verbas do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT), de Ministérios, Secretarias Estaduais e Municipais do Trabalho 

e dos setores econômicos (Agricultura, Indústria, Comércio, Turismo) e sociais (Saúde, 

Segurança, Cultura, Desenvolvimento Social, Esporte, Juventude).

Também não é desprezível o potencial de geração de recursos materiais e 

financeiros por meio do trabalho produtivo de alunos e educadores em suas atividades 

curriculares, especialmente nos cursos profissionais de ensino médio e nas escolas 

do campo. A parte diversificada do currículo se presta a atividades que podem gerar 

renda para os estudantes e para as escolas. Além do que se pode fazer de trabalho 

na condição de “aprendiz”, segundo os dispositivos da Lei nº 10.097, de 2000, 

também os estágios supervisionados e as práticas de trabalho podem perfeitamente 

se integrar aos currículos plenos do ensino fundamental e médio, envolvendo os 

adolescentes e preparando-os para o mundo da produção, em especial no modelo 

cooperativo e na economia solidária.

A escola em jornada integral certamente dá e dará cada vez mais oportunidade 

para que se integrem o mundo da escola e o mundo do trabalho, como acontece na 

maioria de nossas famílias de classes populares – a integração entre educação e 

serviços domésticos.

Conclusão

A Meta 6 do PNE quebrou o tabu que persistia na LDB e no PNE de 2001/2010, 

de se tratar a jornada integral como “progressividade indefinida”. Ela é muito ousada, 

pois prevê que pelo menos 50% das escolas, o equivalente a cerca de 75% dos 

estudantes, em 2021, ofereçam tempo integral. Vimos que em 2010, de um total 

de 38.816.241 matrículas nas três etapas da educação básica, somente 2.439.240 

eram em jornada integral, com sete ou mais horas diárias de atividades curriculares 

– portanto, somente 6,28% dos alunos estudavam em jornada integral. Em 2011, 

mesmo com o incentivo do Fundeb e os esforços do “Mais Educação”, será difícil 

superar a marca de 10% das matrículas em tempo integral; mas a Meta 6 foi proposta 

oficialmente pelo MEC, representando sua “vontade política explícita”. 

Várias ações tendem a disputar o aumento de 40% de recursos aplicados em 

educação em relação ao PIB, cujo percentual era de 5%, em 2009, e deseja-se, 

oficialmente, chegar a 7%: universalização da educação infantil, implantação da 

educação profissional, melhoria salarial para os profissionais da educação e, por que 

não, a implantação da jornada integral. Dá para perceber o tamanho da guerra entre 

nós e entre todos?
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Tempo escolar e organização 
do trabalho pedagógico
Yvelise Freitas de Souza Arco-Verde

Resumo 

As discussões e experiências sobre a extensão da jornada escolar vinculam-se 

à cultura da escola e sua dinâmica, pois o tempo, tido como mito representado pelos 

deuses, converte-se em esclarecimento com o auxílio das ciências e da tecnologia 

e, novamente, converte-se em mito no aprisionamento da organização do mundo 

moderno. A mitificação e o fetiche do tempo aprisionam o sistema escolar e 

condicionam a própria organização do trabalho pedagógico. Entretanto, uma mudança 

lenta e gradual vem ocorrendo na instituição escolar em relação à sua organização 

temporal, às continuidades e inovações surgidas, à discordância entre o que foi 

prescrito e o real, entre os tempos estabelecidos ou propostos e os vividos.

Palavras-chave: escola de tempo integral; organização da escola; cultura 

escolar.  
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Abstract
Schooling time and the organization of pedagogic work

This study deepens discussions and experiences about the extension of time 

spent in the school, relating it to approaches about the study of school, its culture 

and its dynamic. One starts with the assumption that the time, considered as a myth 

for it becomes in enlightenment with the support of the sciences and technology 

and, again becomes a myth with the enclosure of the organization of modern world. 

The mystifications and the fetish of the time enclose the schooling system and 

constrain the proper organization of the pedagogic work. It is a study that points to 

the slow and continuous change that is happening in the schooling institution 

regarding its temporal organization, the continuities and innovations that have taken 

place and considering the distance between what has been prescribed and the real, 

between the established or intended time and the lived ones.

Keywords: school in full time; organization of school; school culture.

O tempo tem características marcantes para a humanidade. Todos os homens, 

desde o início da história, têm suas vidas atreladas à contagem do tempo, mesmo 

sem saber decifrá-lo. Na Grécia antiga, Chrónos era o deus reverenciado pelo controle 

do tempo e Kairós era o deus que administrava o tempo subjetivo. Os mitos, que 

ordenavam os acontecimentos, foram substituídos, aos poucos, por novos conceitos 

e métodos advindos da filosofia, da ciência e da astronomia. O homem, na análise 

dos fenômenos repetitivos da natureza, foi se adaptando às diferentes formas de 

administrar sua vida cotidiana nas normas e regras sociais indicadas por esses 

esclarecimentos, de tal forma que, hoje, de maneira geral, administra-se a vida ao 

olhar o relógio para consultar o tempo. Para Horkheimer e Adorno (1986, p. 39-40), 

o esclarecimento revelou o desconhecido, mas aprisionou o homem com o domínio 

dos fenômenos naturais, retornando, dessa forma, ao mito. 

É neste sentido da dialética entre o mito e o esclarecimento que compreendemos 

a necessidade da desmitificação do tempo, entendendo-o como um processo de 

construção humana, sujeito a modificações e interferências, de acordo com a realidade 

humana. Este pensamento conduz à lógica de organização temporal da escola e à 

necessária reflexão sobre o elemento tempo na cultura escolar.

Chrónos, Kairós e o relógio na escola

A pressão do tempo na sociedade moderna, em sua qualidade de constituir-

se como aspecto do código social, gera problemas que ainda estão à espera de 

soluções. Um deles é a utilização do tempo destinado à escola. Desde a infância, a 
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vida do homem está atrelada aos tempos sociais e, entre esses, à escola, que, como 

instituição, também instala um ritmo de horários e calendários para a vida do 

indivíduo.  

De acordo com Elias (1998, p. 94-95), o tempo físico é diferente do tempo 

social. Para ele, o tempo físico pode ser representado por quantidades isoláveis, 

passíveis de serem medidas com altíssima precisão e de figurar, juntamente com 

resultados de outras mensurações, em cálculos matemáticos. Em contraste, Elias 

detalha mais sobre o assunto e esclarece que o tempo social permaneceu insignificante 

como tema de pesquisas teóricas ou, em linhas mais gerais, como objeto da 

investigação científica. No entanto, sua importância no convívio social dos homens 

não parou de crescer. Poder-se-ia até dizer que, por uma espécie de inversão do 

curso efetivo dos acontecimentos, ele se afigurou como um derivado, um tanto 

arbitrário, do tempo físico, esse muito mais solidamente estruturado. 

O tempo, como faculdade de sínteses, é, portanto, uma construção social e 

humana que deve ser aprendida e interiorizada. Os diferentes tempos sociais e os 

ritmos da vida cotidiana constituem o contexto que determina sua aprendizagem. 

Um destes tempos sociais, nem sempre de acordo com outros, é o tempo escolar, 

um tempo diferente e plural, um fato cultural. O tempo escolar oferece estruturas 

e organizações variadas, como a dos níveis, etapas, ciclos e cursos; a dos calendários 

letivos e acadêmicos; a da distribuição semanal e diária das matérias e atividades, 

a dos horários, etc. 

Entende-se que a compreensão do significado do tempo escolar em suas 

variáveis é importante na elaboração de possibilidades educacionais para estudantes, 

instituições escolares e projetos pedagógicos. O tempo é tido para a maioria dos 

educadores como algo posto, um Chrónos preexistente, como um elemento dado, 

sem possibilidades de interferência. É preciso retomar as reflexões e perceber que 

o tempo é humano, não é único, mas plural, distinto, individual e coletivo. Não há 

um só tempo escolar, mas tempos escolares que devem ser compreendidos como 

espaço, como relação com os conhecimentos, também como objeto histórico 

construído pelos homens. Os estudos sobre tempos escolares revelam que é possível 

precisar ritmos, processos, valores e normas interiorizados nas sociedades 

contemporâneas. Assim como na Grécia antiga, a escola também sente a grande 

dificuldade de articular o deus Kairós com o proposto pelo tempo objetivo. Ainda há 

um hiato entre o tempo dado da escola e o tempo necessário do estudante. 

O tempo na cultura escolar

Na busca por mais estudos sobre o assunto e à medida que o esclarecimento, 

a ciência, a tecnologia e a arte se disponibilizam, procura-se verificar como a escola 

tem respondido ao elemento tempo e como este tem se incorporado nas análises da 

cultura e das formas escolares.

Como cultura escolar, recorre-se ao conceito desenvolvido por Viñao Frago 

(1998, p. 168):
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[...] um conjunto de teorias, princípios ou critérios, normas e práticas sedimentadas ao 
longo do tempo no seio das instituições educativas. Trata-se de modos de pensar e atuar 
que proporcionam estratégias e pautas para organizar e “levar” a aula, interatuar com 
os companheiros e com outros membros da comunidade educativa e integrar-se na vida 
cotidiana da escola. Estes modos de pensar e atuar constituem, em certas ocasiões, rituais 
e mitos, porém sempre se estruturam em forma de discursos e ações que, junto com 
a experiência e formação do professor, lhe servem para levar a cabo sua tarefa diária. 
Uma visão mais ampla da cultura escolar distinguiria entre a subcultura acadêmica e dos 
professores e outras, tais como a dos alunos e, quanto aos alunos com suas estratégias 
e ritos, e como grupo social dentro e fora da escola – e a dos pais ou famílias como, do 
mesmo modo, suas expectativas e estratégias ante e no sistema escolar. 

A cultura escolar, assim posta, é constituída por diversos elementos e, entre 

eles, os tempos escolares que influenciam a vida escolar a partir de determinações 

das diferentes arquiteturas temporais da escola. 

Muitos estudos decorrem dessa problemática e vários são os pesquisadores 

que têm investigado o tempo e seus usos, assim como o predomínio da organização 

temporal sobre alguns elementos internos e externos à própria cultura escolar. 

Compère (1997), Viñao Frago (1998), Escolano (1998), Forquin (1993), Juliá 

(1993), Vincent (1980) e Bernstein (1996) são pesquisadores e estudiosos que 

demonstram a necessidade da análise histórica do tempo escolar – visto ser ele um 

fato cultural –, e que, por outro prisma, apontam a carência de estudos e a necessidade 

de se investir em pesquisas sobre a cultura escolar e as suas formas, para melhor 

compreender os mecanismos que regem a dinâmica interna e externa da escola, 

tanto numa análise macro como microeducacional.     

Marie Madalene Compère (1997) coordena um grupo de estudos nos países 

europeus, no Institut National de Recherche Pédagogique, em Paris, agrupando 

pesquisadores da França, Suíça, Portugal, Espanha, Itália e Alemanha. Seus estudos 

tratam da educação da infância no período entre a não escolarização e a escolarização 

uniforme e massiva. Com exceção da França, os países estudados apresentam um 

leque representativo de critérios que parecem determinantes para uma história do 

tempo escolar: critérios confessionais (católico/protestante), critérios de organização 

e de tradições políticas (centralizada/descentralizada e autoritária/democrática), 

assim como critérios de desenvolvimento econômico.

Nesse grupo, incluem-se os pesquisadores Antonio Viñao Frago e Augustín 

Escolano, ambos com uma intensa lista de artigos e livros que analisam aspectos da 

cultura escolar, como: espaço, conteúdos, práticas escolares e, principalmente, 

estudos sobre os tempos escolares. Viñao Frago (1998) desenvolve um excelente 

estudo sobre a composição dos tempos na educação dos séculos 19 e 20, elencando 

os diversos aspectos da cultura escolar vinculados às questões temporais e estas às 

discussões sobre espaço. Viñao Frago e Escolano (1998) discutem a arquitetura 

escolar como um programa a ser explorado na educação.   

Nos estudos que se voltam para a análise da cultura escolar, incluindo reflexões 

sobre a organização, a distribuição e as influências do elemento tempo na educação, 

destacam-se as contribuições de Jean-Claude Forquin em que analisa os aspectos 

do currículo escolar, tanto na perspectiva analítica como na prescritiva, trazendo 

sob diferentes abordagens uma ampliação da compreensão do conhecimento escolar. 
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Forquin (1993, p. 167) indica sobre esse aspecto que “os tempos escolares estão 

presentes nesta discussão, quer no mundo social da escola, quer na prática escolar, 

possibilitando diferentes análises por suas configurações variadas”. Da mesma forma, 

destacam-se Dominique Juliá (1993) com seus estudos sobre a cultura escolar como 

objeto histórico e Guy Vicent (1980) que, além de pesquisar outros elementos 

constituidores das formas escolares, desenvolve um estudo histórico sobre a 

importância da organização e distribuição dos tempos na escola.

Tais formas também são analisadas, em outra perspectiva, por Basil Bernstein 

que demonstra a importância de estudos por dentro da escola e é reconhecido pela 

sua teoria das pedagogias visíveis e invisíveis. Bernstein (1996, p.119-121) vem 

afirmar que o fator tempo está na lógica da homogeneização da idade da criança, 

assim como na imposição da categoria temporal na organização da escola, impondo 

comportamentos sociais e personalizados distintos para regras sociais públicas.   

São leituras importantes, avanços necessários para subsidiar reflexões. 

Reconhece-se, no entanto, a necessidade de mais estudos sobre a escola – 

especialmente no Brasil, com sua linguagem específica, sua história, seus programas, 

suas políticas –, que possibilitem uma melhor compreensão da sua estrutura e da 

sua dinâmica, e, também, sobre o uso do tempo como um elemento essencial na 

organização do processo educativo, considerando os aspectos internos e externos 

que se apresentam nessas análises.

Nos resultados de pesquisas sobre as formas escolares, destaca-se que os 

aspectos internos da escola determinam e são determinados pelo contexto social, 

econômico, cultural e político em que se inserem, e que os elementos externos 

influenciam a escola e são também por ela influenciados.

Quanto aos aspectos do interior da escola, as análises recaem sobre: o método, 

a distribuição de disciplinas, os espaços escolares, a formação e competência dos 

professores, as novas teorias e estudos (como o higienismo, os pressupostos 

escolanovistas), além das pesquisas históricas sobre formas escolares e das análises 

críticas da educação. 

Em relação aos aspectos externos, examina-se: 1) a nova configuração das 

sociedades urbano-industriais, o tempo como valor de mercadoria, a falta de 

espaços sociais, as relações entre trabalho e educação, tanto dos pais quanto das 

crianças; 2) a intervenção das políticas educacionais atreladas a outras políticas 

sociais e econômicas que compuseram a história dos tempos escolares; 3) a 

globalização e as políticas neoliberais atreladas às imposições de metas e rumos 

educacionais que se vinculam com as possibilidades de financiamento das agências 

internacionais dos países mais ricos para a ajuda econômica aos países mais pobres 

e em desenvolvimento. 

A extensão do tempo escolar pode ser analisada na identificação das políticas 

educacionais que determinam os diferentes tempos postos para e na escola, indicando 

trabalhos que, de um lado, demonstram que a escola monopoliza excessivamente, 

cada vez mais, o tempo da criança, e, de outro, que este alargamento está associado 

historicamente às reivindicações de educadores, buscando melhor atender às 

necessidades da vida contemporânea. Há de se lembrar neste aspecto, a indicação 
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de Compère (1998, p. 19) “[...] é o excesso e, sobretudo, as inadequações do tempo 

passado pela criança na escola que são denunciados [hoje].”  

Embora raros, nos estudos sobre a qualidade da formação dos educandos em 

relação à organização temporal, vamos encontrar um maior número de pesquisas 

vinculadas às análises dos programas e projetos implantados em diferentes momentos 

da realidade educacional. 

A tese mais comum sobre a definição do tempo escolar é a de que a distribuição 

e a organização da jornada de trabalho vêm impostas por determinações 

governamentais e de acordo com os preceitos de ensino e aprendizagem. Se antes 

na educação havia uma adesão maior às imposições das normas políticas e legais 

ou pedagógicas e didáticas, as novas configurações sociais em função da 

reestruturação dos tempos familiares, de trabalho e de atendimento à infância 

passam a ser recolocadas a partir de planos externos, como o trabalho da mãe, a 

destruição da família, os transtornos sobrevindos da concepção do tempo de trabalho 

oposto às exigências expressas do setor de lazer, manifestando a inadaptação do 

tempo pensado em uma época onde essas realidades eram ignoradas. Todavia, há 

ainda novos elementos de análise a serem considerados, isto é, como a cultura 

escolar tem respondido a essas determinações e quais as inovações e modificações 

do tempo promovidas pela prática escolar a partir das ações propostas para as escolas.

Respostas que as escolas oferecem ao tempo

Nas análises críticas das políticas educacionais e das teorias pedagógicas que 

envolvem as questões temporais, algumas evidências contraditórias têm sido 

detectadas. Há o destaque que o maior ou o menor tempo de escola não tem verificado 

a função de transmitir mais ou menos conhecimentos dos livros ou dos professores, 

mas as funções  de introduzir, habituar, internalizar o modo de ser, pensar ou absorver 

as regras do jogo dominante, que são traduzidos no fazer da escola. 

Por outro lado, comprova-se que as experiências de distribuição dos tempos 

variam muito de acordo com os contextos em que são introduzidos e em resposta 

às políticas hegemônicas que se adentram nos sistemas educacionais, criando uma 

cultura escolar específica, adotada tanto pelas instituições como pelas famílias e 

pela própria comunidade e, nesse sentido, há uma sensível diversidade de 

arquiteturas temporais nos diferentes sistemas de ensino dos países, estados, 

municípios e redes escolares. 

Entende-se que, para concordar ou discordar e se posicionar sobre as 

afirmações acima, é fundamental compreender como a escola tem respondido aos 

desafios da organização e distribuição do tempo. 

Das leituras de Faria Filho (2000), Faria Filho e Vidal (2000), Souza (1998) e 

Arco-Verde (2003), pode-se concluir que o projeto civilizatório que se colocou no 

Brasil Pós-República, por meio da instituição escolar, aponta para uma organização 

temporal com base na escola graduada e seriada. Mas, nem sempre foi assim. Há 

uma construção histórica deste tempo. As teses dessa organização tiveram como 
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princípio a racionalidade, cientificidade, urbanismo e, especialmente, a partir da 

década de 1920, medidas de cunho político-econômico para atender à demanda de 

escolarização básica. 

Embora o discurso político de expansão educacional tenha se caracterizado 

democrático, o que se observa é uma constante luta, de um lado, pela redução da 

jornada escolar, com aumento dos turnos para atender o contingente de educandos 

e, de outro, a busca da qualidade e da garantia de um tempo efetivo igualitário para 

todos. Diminuir a jornada escolar para dar vazão aos estudantes ou aumentar o 

tempo de atendimento diário para uma melhor qualidade educacional é uma 

constante luta no âmbito das políticas educacionais e apenas parte das discussões 

de organização do tempo para o processo educacional. 

Árduos defensores da escola pública, como Anísio Teixeira, já indicavam, 

desde a primeira metade do século 20, que a ampliação do tempo escolar é um 

elemento que contribui para a diminuição da defasagem histórica da educação nas 

camadas populares. Em uma de suas inúmeras passagens que traduzem essa sua 

luta, Teixeira (1977, p. 128) afirma: “com a chamada democratização da escola 

primária, devia-se cuidar, não de reduzir o currículo e a duração da escola, mas de 

adaptá-la à educação para todos os alunos em idade escolar”. Segundo ele, para tal 

seria indispensável: manter e não reduzir o número de séries escolares; prolongar 

e não reduzir o dia letivo; enriquecer o programa com atividades educativas, 

independentemente do ensino propriamente intelectual; e, preparar um novo 

professor ou novos professores para as funções mais amplas da escola.  

A luta de Anísio Teixeira ficou durante anos adormecida e as discussões sobre 

a jornada escolar seriam retomadas mais tarde, porém sob prismas diferentes, quer 

na década de 80, com programas específicos de atendimento à infância, quer na 

década de 90, com a expansão e encerramento desses programas, assim como a 

retomada da extensão da jornada escolar nos últimos cinco anos com programas 

indutivos de políticas e algumas propostas de leis e planos nacionais de educação.

O tempo se apresenta como elemento bastante significativo na cultura escolar, 

não por sua concepção linear física – o tempo do relógio, construído pelo homem, 

com o refinamento da ciência, que resultou na uniformização e universalização do 

tempo cronológico no mundo –, mas pelo aspecto dinâmico que ele toma, seja em 

relação às práticas pedagógicas presentes na transmissão cultural da escola, seja 

pelo aspecto organizativo dos tempos sociais e humanos na instituição escolar. 

As propostas de ampliação da jornada escolar no Brasil vêm e voltam, ficam 

mais evidentes em determinados momentos políticos do País; porém, quase sempre 

foram desativadas pela descontinuidade dos governos e por interesses políticos, 

causando descrédito dos profissionais da educação e, principalmente, rupturas nos 

processos educacionais das crianças e adolescentes que ingressaram em instituições 

que propunham com otimismo os projetos especiais de escola integral. Ainda assim, 

algumas experiências persistiram, de modo que os tempos escolares foram alterados 

e a escola encontrou novas formas de organizá-los.

Particularmente, as últimas três décadas, de 1980 a 2010, no Brasil, foram 

marcadas por diversas propostas de extensão da jornada escolar – umas voltadas 
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para a implantação de escolas e centros de educação integral; outras, para a utilização 

de espaços públicos e privados dos municípios, dentro da perspectiva de “cidades 

educadoras” – todas, via de regra, destinadas à população mais pobre. É importante 

ressaltar que elas resultaram de projetos governamentais e programas políticos que 

tenderam e tendem a desaparecer com as mudanças governamentais. Talvez, uma 

exceção recente se ponha nos programas governamentais que indicam a possibilidade 

de, na sequência, promoverem um movimento ampliado e intensificado de construção 

de uma nova organização temporal, com o respaldo da instituição de política pública 

para a extensão da jornada escolar, como o Mais Educação, mas claramente definido 

como “programa indutor de políticas de educação integral”, o Ensino Médio Inovador 

e o ProJovem. 

No entanto, até hoje, observa-se que os programas não chegaram, de fato, a 

se consagrar como uma política educacional para o Brasil, mas tomaram vulto 

acentuado no sistema público de ensino, com uma nova organização escolar que 

estendeu a jornada de atividades. As propostas foram adotadas em algumas redes 

educacionais, e como uma nova configuração de atendimento para as séries iniciais 

do ensino fundamental em que foi indicada uma variação entre seis e nove horas 

diária. No entanto, não se tem a universalização das propostas. Tais programas se 

dirigiram, quase exclusivamente, à população pobre, o que pôs em dúvida a chamada 

democratização da escola, porque a extensão da jornada não era encarada como 

direito de todos, mas como prevenção da marginalidade.

A extensão da jornada diária de tempo integral, que instituiu fato peculiar na 

educação brasileira, apresenta um contraditório discurso de democratização e de 

atendimento parcelado da população, sobremaneira a das camadas mais pobres da 

população. Algumas críticas têm evidenciado que o objetivo fundamental das 

propostas de extensão da jornada é o controle dos estudantes das camadas populares, 

na perspectiva da prevenção da marginalidade, ao secundarizar a perspectiva de 

melhoria da qualidade de ensino no direcionamento de uma proposta efetiva de 

educação para todos. 

Ampliar o tempo da escola estendendo a jornada escolar parece um paradoxo 

ante as alternativas de diminuir o tempo para atender mais estudantes e “cumprir” 

as demandas de uma sociedade moderna que advoga o menor tempo como a melhor 

eficiência. O fato é que a realidade brasileira, contraditoriamente, vem apontando 

em diferentes escolas das redes pública e privada, da esfera federal, estadual e 

municipal, para programas de ampliação do tempo de permanência diária da criança 

na escola com diferentes propostas, o que talvez seja o grande indutor de novas 

políticas públicas de educação.

Tais propostas, desenvolvidas no Brasil, podem ser identificadas de quatro 

formas: 

1ª) com ênfase maior ao desenvolvimento escolar dos educandos, sob o prisma 

de que com maior tempo, melhores são as possibilidades de aprendizagem. 

Trata-se da ênfase na organização de conteúdos do ponto de vista 

acadêmico, tendo em vista as exigências da sociedade competitiva que 
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utiliza meios e métodos de seleção dos melhores, dos que mais sabem, 

dos que têm mais possibilidades; 

2ª) as propostas que dobram o turno, deixando um para as atividades escolares 

e outro para o desenvolvimento de atividades culturais, desportivas e 

artísticas, são modelos de uma escola simbolicamente dividida em duas, 

uma para o desenvolvimento das atividades tradicionais da escola, e outra, 

de uma escola com atividades complementares, que buscam ampliar as 

possibilidades formativas do educando. Note-se a fragilidade dessas 

propostas na continuidade e descontinuidade dos governos e da gestão 

escolar, que facilmente retornam aos modelos anteriores, retirando as 

atividades complementares por estas não se configurarem realmente como 

essenciais na formação dos discentes; 

3ª) ampliação do tempo escolar, rara ainda na realidade educacional, mas já 

em desenvolvimento em algumas escolas e municípios que identificaram 

todas as atividades como fundamentais no processo educativo, e, portanto, 

sem aporte temporal a priori dos conteúdos, atividades ou disciplinas;  

4ª) situações de atendimento e assistência, com a evidente preocupação de, 

em paralelo à escola, dar apoio às crianças mais pobres, prevenindo tanto 

o educando como o próprio Estado de futuros problemas sociais e 

econômicos, a partir de programas de alimentação, saúde, higiene e 

orientações sociais e culturais, além de manter a guarda e o controle da 

infância, na busca do saneamento da sociedade, camuflando suas mazelas 

ao retirar as crianças das influências e das possíveis situações de violência 

da sociedade moderna.

As experiências são diversas por terem surgido em momentos históricos 

distintos, em localidades diferenciadas, em instituições peculiares. Cuidados, no 

entanto, devem ser tomados para evitar uma explosão eclética de propostas que 

ponham em risco a própria concepção de escola. Coelho (2009, p. 94) afirma que:

[...] vemos, hoje em dia, projetos de educação integral em jornada ampliada, cuja dimensão 
maior está centrada na extensão do tempo fora da escola, em atividades organizadas por 
parceiros que vão desde voluntários a instituições privadas, clubes, ONGs. Muitas vezes, as 
atividades desenvolvidas são desconhecidas dos professores, ocasionando práticas que não 
se relacionam com as práticas educativas que ocorrem no cotidiano escolar, uma vez que 
não constam do planejamento docente. Em nossa perspectiva, essa situação fragmenta o 
trabalho pedagógico, dilui a função da escola, imputando-lhe o papel único de transmissora 
de conteúdos escolares, expolia a instituição formal de ensino daquele que deveria ser seu 
objetivo primeiro: o de oferecer uma formação completa a todas as crianças. 

Como as propostas são recentes e as avaliações iniciais realizadas por 

pesquisadores, técnicos e mesmo por grupos políticos, na maioria das vezes têm 

enfatizado, de um lado, os grandes resultados educacionais, sociais e individuais na 

formação do educando, da escola e dos professores, quando há interesse em enaltecer 

as experiências realizadas e, de outro lado, o grande custo financeiro, a pouca 

produtividade e o controle social como foco central desses programas, quando se 
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pretende criticar as ações realizadas por um grupo opositor. É necessário um cuidado 

na análise e nos indicativos apontados pelas experiências, que ainda são movidas 

pela força ideológica de grupos vinculados a esta ou aquela concepção de sociedade. 

Passada a paixão e o entusiasmo que marcaram a implantação dos programas 

de educação integral é importante analisar como a escola, na continuidade dessas 

experiências, responde à nova organização temporal de extensão da jornada diária 

de atividades com os educandos e as práticas dos professores. Esse é um desafio 

importante aos educadores brasileiros. As definições de políticas são essenciais e 

não podem ficar ao sabor de pretensos desejos ou vontades pessoais de governantes 

e/ou legisladores. A implantação da escola de tempo integral precisa de argumentos 

teóricos, de elementos que demonstrem pedagogicamente o valor dessa forma de 

organização do tempo escolar e as consequências que traz para a escola, para os 

professores, para a comunidade e, principalmente, para os estudantes.

Um estudo da organização do tempo escolar em Curitiba

Imbuída das reflexões sobre o tempo na cultura escolar e de como a escola 

tem se organizado temporalmente no desafio da extensão da jornada escolar, buscou-

se trazer contribuições sobre a implantação de escolas de tempo integral realizadas 

ao longo dos últimos anos, especialmente as experiências na rede municipal de 

Curitiba, que têm demonstrado a resistência e os avanços da escola em relação à 

proposta de  escola de tempo integral. 

Em paralelo aos estudos teóricos, às pesquisas documentais, às experiências 

profissionais,1 foram realizadas visitas aos Centros de Educação Integral (CEIs) para 

observações, contatos informais e análise de documentos das escolas, além de 

consultas e coletânea de documentos junto à Secretaria Municipal de Educação de 

Curitiba. Para complementar, fizeram-se pesquisas de campo com observações e 

entrevistas em três centros: CEI Professora Tereza Matsumoto, CEI Érico Veríssimo 

e CEI Professora Maria Augusta Jouve, que resultaram em algumas reflexões 

importantes para a organização pedagógica da escola de tempo integral.

Como o tempo escolar é apenas um dos aspectos presentes no processo 

educacional e não pode ser avaliado senão no conjunto dos elementos internos e 

externos que compõem a cultura escolar, as análises não se limitam a ele, mas a 

esse conjunto de elementos, como: o espaço, os métodos, a seleção e distribuição 

de conteúdos, a atuação docente e discente, a organização familiar e comunitária, 

as propostas pedagógicas, as relações de trabalho, bem como as políticas 

determinadas e efetivadas na sociedade. 

Como resultado dessas pesquisas de campo e com o grande volume de dados 

coletados, buscou-se detectar quais os focos que apontavam polêmicas, resistências 

1 Registra-se que a autora do presente trabalho, como professora da Universidade Federal do Paraná, vem desde 1988, 
realizando atividades de pesquisa em escolas de tempo integral da rede pública, atividades de extensão, coordenando 
programas de capacitação de docentes dos diferentes Centros de Educação Integral e acompanhando as propostas das 
redes municipais de educação do Paraná, em especial, de Curitiba e região metropolitana e Apucarana, além de incorporar 
nos conteúdos das disciplinas lecionadas a análise das políticas e propostas pedagógicas de extensão da jornada escolar.   



93

Em Aberto, Brasília, v. 25, n. 88, p. 83-97, jul./dez. 2012

e dificuldades das escolas na organização e dinamização das atividades em tempo 

integral. Esses focos resultaram na seleção e análise de alguns aspectos específicos 

da cultura escolar dos CEIs, sintetizados abaixo, que são interessantes de se pensar 

na reorganização da escola sob uma nova perspectica temporal.  

Função social da escola de tempo integral 

A análise da função social da escola demonstra que são desenvolvidas em 

paralelo atividades escolares, atividades culturais e ações assistenciais de 

atendimento alimentar, com o almoço e dois lanches diários, e de prevenção de 

doenças e cuidados com a higiene, além dos diversos casos de atenção aos educandos 

no cotidiano escolar. Observa-se a forte tendência de a escola de tempo integral 

manter em todas as suas ações o cunho pedagógico e educativo, resistindo àquele 

puramente assistencial. Há uma aversão dos profissionais das escolas com extensão 

da jornada escolar de situar, de fato, o papel da escola e criticar a prática, muitas 

vezes comum, de transferência das funções da família para a escola, especialmente 

no que se refere ao atendimento à saúde e ao comportamento dos alunos, evidenciado 

de forma mais intensa no alargamento do tempo na instituição. 

Organização temporal da escola de tempo integral

As escolas de tempo integral estudadas fazem a distribuição dos horários e 

atividades administrando as diferentes variáveis da realidade escolar e as 

possibilidades concretas da instituição. Há educandos que iniciam pela manhã com 

atividades escolares e à tarde passam para atividades culturais. Outros, ao contrário, 

iniciam com atividades culturais e à tarde seguem com atividades escolares 

propriamente ditas. Além desse funcionamento paralelo de turmas de período 

integral, há turmas que frequentam um só turno. É com essa complexa organização 

do tempo que a escola tem possibilidades de administrar sua proposta pedagógica. 

Em propostas tão diferenciadas de organização de turnos e horários para diferentes 

educandos, confirma-se que foi e é possível coordenar os tempos diferentes de 

entradas, turnos e públicos diversos, mas entende-se que essa diversidade concorre 

para a falta de concepção clara de proposta formativa da escola, da própria concepção 

da extensão da jornada escolar, acarretando a falta de unidade do processo 

educacional na escola. 

Arquitetura e espaço da escola de tempo integral

A investigação sobre o espaço e a infraestrutura física dos CEIs deixa a marca 

de que a unidade pretendida é constituída de um conjunto de dois complexos 

distintos, tanto arquitetônica como pedagogicamente, o antigo para atividades 
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propriamente escolares e o novo para as atividades complementares. Há de se destacar 

dois fatos pedagógicos de extrema importância que ocorreram com os CEIs: 1) a 

elaboração do projeto arquitetônico do novo complexo antes do projeto pedagógico 

tornou necessário rever e refazer os espaços depois de pronta a construção; 2) a reação 

dos docentes e discentes em relação ao “prédio velho, cinzento e escuro”, que manteve 

a tradição das disciplinas curriculares, e ao “prédio novo, alegre e colorido”, que trouxe 

as atividades culturais, esportivas e artísticas, conforme aponta Arco-Verde (2003). 

São situações cotidianas da prática de extensão da jornada escolar que exigem uma 

reflexão sobre como o espaço interfere na formação dos educandos e sobre a 

importância da tarefa de arquitetos e educadores. Ressalta-se ainda um segundo 

elemento: a luta enfática e vencedora de profissionais dos CEIs sobre a adequação de 

espaços para lazer, refeitórios e descanso. Um destaque importante a se apontar é o 

uso de outros espaços públicos previsto nas propostas de escolas de tempo integral, 

que, embora não se tenha encontrado nas escolas estudadas, é um assunto recorrente.  

Profissionais da escola de tempo integral

As escolas com extensão da jornada escolar têm um corpo de profissionais 

que apresentam uma atuação diferenciada das demais escolas. O horário de trabalho 

e o tipo de contrato dos profissionais, bem como a organização da hora-atividade, 

devem estar em sintonia com o projeto político-pedagógico da escola e com a 

organização do tempo. A disponibilidade de profissionais para os trabalhos específicos 

e as demandas de atendimento em horários não convencionais constituem desafios 

antes não imaginado nas escolas comuns, para os quais nem sempre a administração 

pública está preparada. A articulação e a integração dos corpos docente, técnico e 

administrativo das propostas de tempo integral ainda carecem de definições de 

ordem pedagógica e administrativa. Há de se ressaltar que novos espaços, tempos 

e saberes requerem um novo olhar da gestão escolar. Nos CEIs essas situações foram 

apresentadas pelos professores e diretores como um dos graves problemas da 

implantação e implementação da proposta de extensão da jornada escolar. 

Proposta político-pedagógica da escola de tempo integral

Uma formação integrada e coerente do educando deveria ser o princípio básico 

que referencia a proposta político-pedagógica.  Sob o pretexto da autonomia do 

projeto das escolas, cada unidade definiu as atividades escolares e culturais, seguindo, 

em parte, o currículo básico da mantenedora da rede de ensino, pois introduziram 

alterações de conteúdos e de formas de trabalho. Também implantaram uma nova 

política de ciclo de aprendizagem estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação, 

acrescida de atividades propostas pelos professores por meio de oficinas, sob a 

denominação (equivocada) de Pedagogia de Projetos. Observou-se que a proposta 

curricular tradicional, comum a todas as escolas da rede municipal, foi mantida e 
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esteve sob avaliação e inspeção constante da mantenedora e da própria comunidade. 

As atividades culturais, esportivas e artísticas, propostas para o “outro turno”, ficaram 

à mercê da disponibilidade de docentes, das possibilidades de uso dos espaços e da 

criatividade da comunidade escolar. Enquanto a proposta para a formação do aluno 

não for o principal ponto de articulação do projeto de escola, qualquer proposta de 

extensão do tempo, com a criação de apêndices, não logrará êxito.  

Relação família e escola de tempo integral

Uma das grandes alterações na gestão da escola é a intensidade dos níveis 

de relacionamento com as famílias. Observa-se que, com a necessária mudança dos 

tempos escolares que interferem diretamente na organização familiar, há uma 

possibilidade real de ampliar a qualidade da gestão democrática e da tomada das 

decisões com a participação dos pais e responsáveis. Na pesquisa junto aos CEIs, 

um fato marcante foi a ampliação da quantidade e qualidade no funcionamento dos 

Conselhos Escolares e da Associação de Pais e Professores, bem como a existência 

de trabalhos com a comunidade do entorno escolar. A família, assim como a escola 

de tempo integral, está aprendendo a lidar com as novas situações de tempo e a 

criar novas formas que se estabelecerão como uma nova cultura escolar e familiar.

Estudantes da escola de tempo integral 

A verificação das reações e do comportamento dos estudantes de escolas de 

tempo integral traz desafios para os educadores, pois, de um lado, cansaço e fadiga 

parecem inevitáveis nas crianças e adolescentes que permanecem mais tempo na 

escola, e, de outro lado, a boa organização escolar, combinada com o trabalho 

competente dos professores e demais profissionais, permite ao discente permanecer 

motivado durante todo o período escolar, além de sentir prazer nas atividades 

desenvolvidas. Talvez seja importante retomar, para todas as discussões pedagógicas 

da escola de tempo integral, o conceito de surmenage e malmenage utilizado por 

Alcántara García nos compêndios de pedagogia do final do século 19. 

Professor de pedagogia das Escolas Normais de Professores e Professoras de 

Madrid, Pedro de Alcántara García Navarro é o mais destacado introdutor das ideias 

de Froebel na Espanha, com a questão do surmenage escolar nos seus Tratado de 

higiene escolar (1886) e Compêndio de pedagogia teórico-prática (1891). Alcántara 

García utilizava, de um modo expresso, o termo surmenage, que indica os princípios 

e regras da organização escolar e suas relações com a distribuição e o emprego do 

tempo nas escolas para evitar a fadiga. Esse efeito negativo não era consequência 

do número de disciplinas, senão de um malmenage, isto é, da maneira de ensiná-

las, da abstração, dogmatismo, verbalismo e memorização, do método empregado, 

da ausência de exercícios físicos, descansos e recreios, e das más condições higiênicas 

dos locais, do mobiliário e do material de ensino. Como afirmava Alcántara García, 

citado por Viñao Frago (1998), “com o desaparecimento do malmenage não haverá 
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necessidade de surmenage”, ou seja, uma boa organização didático-pedagógica pode 

trazer quase que automaticamente bons resultados educacionais. 

Desmitificação do tempo

Da análise dos itens acima mencionados, infere-se que as escolas criaram e 

recriaram constantemente uma cultura específica de práticas que, apesar dos 

determinantes legais, das propostas impositivas e das políticas adotadas, fazem-na 

funcionar com um corpo de conhecimentos, de ações e de atitudes que lhe são 

peculiares. Essas ações precisam ser explicitadas e estudadas para estabelecer 

diretrizes educacionais e propostas pedagógicas que venham ao encontro da realidade 

das crianças, jovens e adolescentes.

O tempo escolar precisa ser avaliado em todas as suas variáveis. Há uma 

multiplicidade de tempos, que estão ligados a outra variedade de situações. Sendo 

uma construção histórica e humana, o tempo pode e deve ser percebido como passível 

de alterações. Resgata-se a história da humanidade. Chrónos, o deus que traz o tempo 

cronológico, demonstrava sua força de aprisionamento dos homens. Mesmo ao desvelar 

e esclarecer o mito, os próprios homens, pela sua incompreensão do tempo, tornam-

se prisioneiros desse mesmo tempo e retornam aos mitos, subordinando-se a seus 

ritmos, suas sequências, suas previsões. Sem alteração, o deus Kairós, que representa 

o tempo humano, o tempo subjetivo, o trazido pelos educandos, pelos profissionais 

da escola, pelas famílias, nem sempre ritmados e sequenciais, não é atendido. Esse é 

o grande desafio dos homens sobre o fator tempo e, por conseguinte, da escola ao 

organizar seu trabalho utilizando o tempo como referência.  

Enfim, compreende-se que a organização do trabalho pedagógico na escola de 

tempo integral exige a desmitificação e a consciência do fetiche do tempo. Afinal, o 

grande pensador do século 20, Adorno (1995, p. 122) alertou para o perigo da inversão 

dos meios pelos fins, especialmente no mundo moderno, com os avanços da ciência 

e tecnologia, onde os meios são fetichizados, porque os fins que representam a vida 

humana digna encontram-se encobertos e desconectados da consciência das pessoas. 

O ser humano está acima do tempo. Portanto, parece fundamental não esquecer que 

as formas criadas para a educação ainda estão distantes da possibilidade de constituição 

histórica do ser humano, de sua formação intelectual, de sua liberdade individual e 

coletiva, de sua autonomia e sua emancipação.
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Por outras referências no diálogo 
arquitetura e educação: na pesquisa, 
no ensino e na produção de espaços 
educativos escolares e urbanos*

Ana Beatriz Goulart de Faria

Resumo 

A ampliação do conjunto de referências utilizadas na concepção da arquitetura 

na sua interface com a educação deve considerar os campos de pesquisa, ensino e 

produção dos espaços educativos escolares e urbanos no âmbito das políticas públicas 

que orientam e regulam essa produção. Coloca-se em questão a necessidade de superar 

o estado atual de desconexão entre esses campos e a produção de arquitetura escolar 

pública no Brasil e analisa-se o descompasso entre as referências utilizadas pela 

arquitetura no âmbito da universidade e da produção profissional e aquelas que vêm 

sendo consideradas pelo debate atual em torno da educação pública das crianças e jovens 

brasileiros, tanto no meio acadêmico como no governamental. Algumas referências são 

apresentadas para a superação dessas desconexões ao se questionar a atual concepção 

hegemônica que relaciona o espaço físico educacional estritamente à edificação escolar, 

concebida a partir de um programa que tem a sala de aula convencional como o seu 

principal protagonista.

Palavras-chave: espaços educativos; educação integral; cidade educadora.

* Os argumentos deste trabalho são oriundos da análise crítica de materiais coletados no âmbito da pesquisa de mestrado               
“A conversa da Escola com a Cidade: teorias e métodos para produção de territórios educativos escolares e urbanos”, desenvolvida 
no Grupo de pesquisa Ambiente-Educação (GAE), com orientação da profª drª Giselle Arteiro Nielsen Azevedo e co-orientação 
do prof. dr. Paulo Afonso Rheingantz. Especificamente para a elaboração deste texto, tomamos como referência, de um lado, 
as políticas públicas e documentos produzidos pelo Ministério de Educação (MEC) nos últimos cinco anos no âmbito do ensino 
fundamental e, de outro, os projetos-padrão de escolas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
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Abstract
For other references in the dialogue architecture and education: in the 

research, teaching and production of educational urban and school spaces 

This paper deals with the need to expand the set of references used in the 

design of architecture in its interface with education. It considers the research, teaching 

and production of educational spaces within school and urban sphere of public policies 

framework that guides and regulates its production. It puts into question the need to 

overcome the current state of disconnection between these fields and the production 

of public school architecture in Brazil, and the mismatch between the references used 

by the architecture in the university and the professional production, and those that 

are being considered by the current debates on public education of children and young 

Brazilians in academia and in government issues. It presents some references for 

overcoming these disconnections by criticizing the current hegemonic conception that 

underlies the development of public schools projects in Brazil that relates the physical 

educational space to the educational school building only, and which conceived the 

building in a traditional way, focusing almost exclusively on the class room.

Keywords: educational spaces; integral education; educating cities.

Ponto de partida

Comecemos pelas escolas: se alguma coisa deve ser 
feita para “reformar” os homens, a primeira coisa é 
“formá-los”. Lina Bo Bardi (1951)

Este texto nasceu a partir da reflexão sobre qual é o papel da pesquisa e da 

pós-graduação em Arquitetura no contexto da educação no Brasil, especificamente 

no que diz respeito aos espaços destinados à educação pública das crianças e jovens. 

O debate sobre as relações existentes, possíveis e desejáveis entre Arquitetura e 

Educação na perspectiva da arquitetura escolar, enquanto campo de pesquisa, e da 

prática profissional avança lenta e dissociadamente no Brasil. A pesquisa acadêmica 

em torno dessa questão pouco tem alimentado os processos de construção escolar 

no que diz respeito à produção da legislação que regula essa construção. 

Mundos paralelos. Internamente a todos esses campos, as separações se 

reproduzem. No meio acadêmico, pouca troca há entre os campos de conhecimento 

nos respectivos institutos e faculdades dedicados a esses temas. Falta diálogo entre 

eles, e, além disso, internamente aos próprios institutos e faculdades, a pesquisa, 

o ensino e a extensão pouco se retroalimentam, seja nos seus processos, seja nos 

seus produtos.

Mundos paralelos. Entre as prateleiras das universidades, as pranchetas dos 

escritórios de Arquitetura e Urbanismo e os gabinetes e canteiros de obras públicas 
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existe um grande desvão, onde nem polêmica há, mas, sim, ausências, interrupções, 

isolamentos. E, como temos verificado nas pesquisas do Grupo Ambiente-Educação, 

essas desconexões também estão presentes internamente nos órgãos públicos 

responsáveis pela demanda da construção de escolas e pela elaboração das normas 

que regulam os projetos de construções escolares. Aquilo que se debate na Secretaria 

de Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação (MEC) sobre a função da escola, 

os métodos e conteúdos de ensino, a gestão e a avaliação escolares não entra nos 

gabinetes técnicos do setor de gerenciamento de projetos e construções do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Lá, os arquitetos e engenheiros 

estão alheios ao que se discute sobre a qualidade da educação pública dos brasileiros 

e brasileiras.

E o diálogo, quando raramente se dá, tem sido na velha base da pergunta-

resposta, da forma-função. A resposta “forma arquitetônica” à pergunta “função 

pedagógica”. Seguindo códigos e legislações seculares, os projetos e construções 

destinados às redes públicas de educação infantil dos municípios brasileiros, em sua 

maioria,1 resultam em espaços cuja pedagogia silenciosa, inscrita em suas paredes, 

nos ensina a disciplina, a segregação e o controle. E, exatamente por isso, não 

acolhem nem promovem a autonomia e a criatividade, não permitem a prática e o 

desenvolvimento das múltiplas linguagens, da curiosidade, do imprevisto e da 

liberdade daqueles que frequentam a escola. A contribuição que quero trazer aqui 

é na perspectiva de oferecer outras referências para formularmos novas perguntas, 

sob outras bases, para além do automatismo da resposta-atividade, superando a 

base metodológica do espaço funcional. 

Não se trata, pois, do que os arquitetos podem ou não “fazer” pela Pedagogia: 

belas escolas, espaços lúdicos, criativos, etc. O que proponho é que, a partir do 

pensar-fazer Arquitetura e do pensar-fazer Pedagogia, olhemos para a questão do 

projeto e implantação do lugar pedagógico, do território educativo, em todas as 

dimensões possíveis. É um caminho de mão dupla, onde arquiteturas se educam 

nas pedagogias e as pedagogias se espacializam no projeto e nas suas arquiteturas: 

“É clara a cisão entre os produtores de espaço, os arquitetos, e os produtores de 

ensino, os pedagogos, que pouco ou quase nenhum contato tiveram entre si” (Buffa, 

Pinto, 2002, p. 151).

A proposta deste artigo é apresentar algumas referências e pistas para que 

possamos, arquitetos-pesquisadores-educadores-produtores-de-arquiteturas, 

participar de maneira mais qualificada e decisiva neste debate, para que as escolas 

sejam escolas do século 21 e não mais do 19 e sejam pensadas, projetadas, 

construídas e ocupadas a partir de concepções compartilhadas interdisciplinar, 

intersetorial e participativamente. É preciso que se diga que a proposta que trago 

não é nenhuma novidade. No Brasil (contexto de minha pesquisa), muita gente 

trabalha nesta direção há bastante tempo, nas políticas públicas e na universidade, 

desde Anísio Teixeira, Mario de Andrade, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Mayumi Souza 

1 Apesar dos exemplos exitosos de arquiteturas para a infância virem aumentando consideravelmente nas últimas 
décadas (ou seja, aqueles onde a arquitetura colabora para a prática pedagógica sociointeracionista proposta pela 
Pedagogia da Infância), a situação predominante no Brasil ainda é aquela onde os espaços destinados à educação das 
crianças é centrado na sala de aula.
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Lima, para lembrarmos de alguns que marcaram este caminho intensamente. Idéias 

e realizações que foram e continuam sendo até hoje inspiradoras para a elaboração 

de uma série de propostas educativas associadas a projetos arquitetônicos 

diferenciados que se sucederam, a partir de então, pelos quatro cantos do Brasil. 

Nesses projetos havia uma sintonia muito especial entre arquitetos, engenheiros e 

educadores, em que se propunha uma mudança radical e integrada dos métodos e 

sistemas pedagógicos com os espaços arquitetônicos. Arquitetura e Educação 

passavam a se ressignificar mutuamente, como expressa a arquiteta Lina Bo Bardi 

(1951, p. 54) neste depoimento: 

É de se esperar que a generosidade das ideias pedagógicas e a funcionalidade da 
arquitetura possam, enfim, se unir. Teremos gerações com o ânimo dedicado e com 
o sentimento para o belo, somente, quando nossos filhos forem educados em escolas 
espaçosas, abertas, simples, bem planejadas, que possam formar a educação visual e 
elevar o pensamento das crianças. 

O Grupo Ambiente-Educação, do qual faço parte, é um exemplo no universo 

da pesquisa acadêmica que conseguiu bravamente a proeza de participar, colaborar 

e intervir no mundo das políticas públicas, reafirmando o papel social da Universidade 

e desbravando um caminho que, bem sabemos, não é nada fácil de construir e 

perseguir. Criado a partir do recorte teórico fundamentado na interação entre espaço 

construído e satisfação dos usuários, o Grupo vem se fortalecendo desde o início 

desta década, acolhendo pesquisadores e professores de diversas áreas de 

conhecimento, e sua produção se concentra principalmente no segmento da educação 

infantil (cf. Azevedo, 2007). Minha intenção é colaborar para levar este debate para 

a educação fundamental, onde me parece que as questões da qualidade do ambiente 

educativo estão carentes de atenção e intervenção. É neste segmento onde a escola-

panóptico foucaultiana tem sido mais resistente a qualquer mudança. 

Outra colaboração bastante importante na perspectiva de sairmos do longo 

século 202 é o livro A arquitetura escolar: o projeto do ambiente educativo, de Doris 

Kowaltowski, que, com texto leve e claro, bastante ilustrado, aborda o tema desde 

sua história até as formas de concepção de projeto e seus respectivos parâmetros, 

contribuindo para conectar os campos da pesquisa e do projeto. A autora supera a 

falsa dualidade que nos assombra, que é a de se a arquitetura é técnica ou arte, 

invenção instantânea ou dura labuta, pois em seu texto fica claro o papel e a 

importância da teoria, dos conceitos e da pesquisa nos modos de fazer arquitetura. 

Poderia ser rebatizado de “lições de arquitetura escolar” à la Hertzberger, pois chega 

para orientar arquitetos e futuros arquitetos e, o que é mais bem-vindo ainda, pois 

extremamente necessário, cai como uma luva para orientar-nos, os arquitetos-

educadores-de-futuros-arquitetos, que, pelo Brasil afora, temos inovado tão pouco 

nos exercícios de projetar escolas, nas referências que compartilhamos com nossos 

alunos nas Faculdades de Arquitetura. E partirei de uma afirmação colocada nesta 

publicação para corroborar os pré-textos que embasam minha abordagem, pois é o 

2 Parafraseando o professor Demerval Saviani (FE-Unicamp), em artigo apresentado no III Congresso Brasileiro de 
História da Educação, realizado em 2004, onde expõe as causas da dificuldade de avançarmos para além das questões 
quantitativas em educação e adentrarmos o reino da qualidade.
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pré-texto, o pré-projeto, que carece de intervenção, de atualização. Falo do programa 

de necessidades e, antes dele, das concepções de educação que o embasam. A propósito, 

quais concepções de educação temos compartilhado entre nós? Qual o texto subliminar, 

nas entrelinhas, no currículo oculto, que reafirmamos ano a ano aos nossos alunos, 

aos pesquisadores e, também, aos produtores de arquitetura escolar?

A concepção de educação que temos não conseguiu entrar no século 21. Pelo 

que podemos observar nas pesquisas e nas produções literárias sobre o tema, 

incluindo essa de Kowaltowski, ainda elegemos a sala de aula como o lugar central 

da produção do conhecimento. Desde que a instituição escolar surgiu, há mais de 

200 anos, os conceitos de Educação vêm se modificando, assim como as propostas 

pedagógicas, os conteúdos curriculares, os modos de ensinar e de aprender. E, com 

eles, os professores, os estudantes, funcionários, diretores, as famílias, todos 

mudaram, todos mudamos. Nossas cidades estão diferentes, o País está diferente, 

e as nossas escolas continuam as mesmas, iguais ao que eram e iguais entre si, com 

seus espaços praticamente inalterados no que se refere à essência de sua organização, 

de sua concepção, os quais, na sua origem, foram pensados para docilizar os corpos, 

modelar subjetividades, homogeneizar comportamentos, fragmentar a percepção, 

controlar a produção – e até hoje assim permanecem: 

Apesar dos diversos estudos que comprovam a necessidade de inovação, a maioria das 
escolas no Brasil ainda apresenta o criticado modo de ensino tradicional, que utiliza os 
espaços de forma pouco criativa [...] No Brasil ainda predominam as edificações com 
salas de aula tradicionais, que não tiveram seu conceito espacial alterado em função 
das mudanças das metodologias pedagógicas e demandas sociais dos últimos anos. [...] 
a sala de aula é o local da educação. (Kowaltowski, 2011, p. 161, 170, 163).

E não só no Brasil isto acontece. Os pesquisadores espanhóis Viñao Frago e 

Escolano mostram-nos que o espaço escolar resultante da arquitetura escolar e dos usos 

propostos/permitidos e efetivados sobre esses espaços resulta numa permanente 

produção de separações, especializações, confinamentos, interdições. E esse espaço, que 

é escolar, mas não necessariamente educativo, “torna-se assim, no seu desenvolvimento 

interno, um espaço segmentado no qual o ocultamento e o aprisionamento necessários 

para a disciplinarização lutam com a visibilidade e a transparência, necessárias para a 

vigilância e o controle” (Viñao Frago, Escolano, 2001, p. 80).

Para cada momento da história da educação brasileira, a respectiva tendência 

educacional e os respectivos modelos arquitetônicos: escola tradicional, escola nova, 

escola tecnicista, escola crítica; escolas-improviso, escolas-monumento, escolas-

funcionais, escolas-padrão, escola-parque, escola-classe. O fato é que, como já foi dito, 

por mais que as formas desses edifícios tenham mudado, seus respectivos programas, 

organogramas e fluxogramas seguem praticamente os mesmos há quase 200 anos: a 

centralidade da ação educativa focada na sala de aula e na figura do adulto-professor.

E é exatamente a superação dessa centralidade que vem sendo proposta pelos 

grupos de pesquisa e de pós-graduação das universidades brasileiras3 e pelas políticas 

públicas propostas pelo MEC na última década, as quais, desde Anísio Teixeira, do 

3 Pesquisa feita nos anais dos cinco últimos encontros da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Educação (Anped).
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movimento de Escola Nova, da pedagogia de Paulo Freire, vêm tomando força na 

perspectiva de uma educação brasileira inclusiva e participativa, fundamentada nos 

saberes comunitários articulados ao conhecimento universal. 

A partir desse ponto de vista, vem sendo questionado o modelo de escola 

concebido no século 19 a partir dos Grupos Escolares, no velho padrão corredor/sala 

de aula. Outro questionamento também colocado no âmbito das Ciências da Educação 

e áreas afins é quanto à organização dos espaços externos e ao isolamento da 

instituição escolar, não só administrativa, mas também fisicamente, onde se propõe 

considerar o potencial educativo dos bairros e das cidades. 

E é exatamente neste contexto que concebo este artigo com o objetivo de 

sensibilizar os pesquisadores-professores-fazedores-de-arquitetura a entrarmos 

neste debate que, é bom que se diga, avança a despeito de nós.

Crise da educação e educação integral

O projeto escolar começa com as demandas atuais 
da educação, para chegar a uma arquitetura de 
qualidade. (Kowaltowski, 2010, p. 210).

Estamos vivendo um trânsito paradigmático, em que os valores relativos ao 

mundo da educação e também do trabalho, da cultura, das relações sociais, da 

economia, do desenvolvimento, etc., estão todos sendo questionados. O contexto 

contemporâneo de massificação crescente e de complexidade dos problemas da vida 

cotidiana vem tensionando a escola e questionando sua hegemonia educativa, pois 

esta vem perdendo seu monopólio no que se refere à educação das novas gerações. 

Não é novidade que a escola pública brasileira está em crise. Os baixos índices 

de rendimento e a grande porcentagem de analfabetos funcionais nos alertam para a 

necessidade de repensarmos a escola e a educação de nossas crianças e jovens. Crise 

da escola? Da educação? A instituição escolar, como locus privilegiado da vida moderna 

para a educação das novas gerações, vem perdendo seu monopólio na mesma medida 

em que lugares e crenças produzidos pela modernidade vão sendo desconstruídos. 

Perante as características e os desafios da contemporaneidade, as funções 

historicamente definidas para cada uma das instituições socializadoras – entre elas 

a escola – também se modificaram e exigem novas configurações, o que implica 

agregar novos conceitos e assumir novas posturas, mais dialógicas e articuladas, 

determinando novos acordos entre essas instituições. O fato é que a escola pública 

não consegue mais sozinha dar conta da educação de crianças, adolescentes e jovens. 

A crise da escola tem dupla entrada: uma, de dentro para fora, a partir do 

questionamento sobre os papéis e conteúdos da escola na vida de crianças, 

adolescentes e jovens e também na nossa, e outra, de fora para dentro, em que a 

escola é um dos agentes/sujeitos no contexto geral do mundo contemporâneo. E o 

conjunto de práticas educativas realizadas na escola sofre o impacto dessas 

perplexidades e instabilidades, tanto na sua relação com as novas gerações como 

no campo das novas áreas de conhecimento produzidas. 
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A gravidade da situação aproxima-nos a todos, dos mais diversos campos do 

conhecimento, das diferentes gerações e contextos, e nos faz pensar qual educação 

queremos, qual escola queremos, qual cidade queremos, qual mundo queremos. No 

centro de suas propostas está a abertura da escola para a comunidade, estabelecendo 

com ela novos pactos educativos de corresponsabilização pela educação de suas 

crianças e jovens, num processo de territorialização da educação. Educação que se 

integra nos seus clássicos sistemas, até então tomados separadamente – formal, 

informal e não formal –, passando a compor um Sistema Educativo Integrado e 

Integral. 

A partir desta constatação, a educação integral4 retoma toda sua força na 

atualidade com o objetivo de atender a necessidade de reestruturação da escola para 

responder aos desafios de seu tempo histórico. A essência dessa proposta parte do 

princípio de que, para garantir a educação básica de qualidade, é preciso considerar 

que a concretude do processo educativo compreende fundamentalmente a relação 

da aprendizagem das crianças e dos adolescentes com a sua vida e com a vida da 

comunidade. E, para dar conta dessa qualidade, é necessário que o conjunto de 

conhecimentos sistematizados e organizados no currículo escolar também inclua 

práticas, habilidades, costumes, crenças e valores que estão na base da vida cotidiana 

e, articulados ao saber acadêmico, constituem o currículo necessário à vida em 

sociedade. 

A educação integral precisa da escola, mas também de seu entorno, da 

comunidade, do bairro, de toda a cidade. Isso se dá mediante novas pactuações entre 

o Estado e as organizações da sociedade, coordenadas pela escola. Nesse contexto, 

todo um debate em torno do território e dos espaços – escolares e não escolares – 

vem se intensificando dia a dia (Educação..., 2009). A intersetorialidade e as redes 

sociopedagógicas propostas pelo Programa Mais Educação, descritas nos três 

Cadernos da Trilogia conceitual do Programa, fundamentais para a realização da 

Educação Integral, estão totalmente relacionadas e dependentes da relação com o 

território (Brasil. MEC. Secad, 2009; Nilson, Gouveia, Ferreira, 2009; Lima, 2009). 

Mas, para pensarmos e praticarmos a Educação Integral, é fundamental 

atuarmos a partir do binômio educação-território, considerando a formação dos 

sujeitos da educação como inseparável das relações e transformações ocorridas no 

ambiente a partir do entendimento do caráter territorial dos processos educacionais 

na escola e na cidade. E é exatamente a partir desse binômio que se estrutura um 

conceito fundamental para nossa conversa: o conceito de território educativo, que 

remete a uma concepção abrangente de educação em que o processo educativo 

confunde-se com um processo amplo e multiforme de socialização (Canário, 2006, 

p. 100-101). A partir desse princípio/conceito, qualifica-se o território como 

educativo, convertendo-o, assim, em território intencionalmente educador. Ou seja, 

neste contexto, nosso pressuposto será o de considerar este espaço/território não 

apenas como mera estrutura física – grande/pequeno, feio/bonito... –, mas como 

4 Para uma leitura introdutória sobre o tema, recomendo Gadotti (2009) e, também, o relatório da pesquisa Educação 
integral/educação integrada em tempo integral: concepções e práticas na educação brasileira (Educação..., 2009), que 
apresenta o mapeamento das experiências de jornada escolar ampliada no Brasil, feito por um conjunto de universidades 
públicas (UFPR, UnB, Unirio, UFRJ, UFMG) a pedido do Ministério da Educação. 
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lugar de vida, de relações. Não como algo passivo, continente, mas como conteúdo 

e sujeito destas experiências, que as qualifica, interferindo na vida de quem o ocupa. 

Essa é a essência do potencial pedagógico dos lugares, do qual nos falou Paulo Freire. 

É a partir dela que podemos entender a arquitetura como uma forma silenciosa de 

ensino, ideia desenvolvida por Augustin Escolano, educador espanhol. Diz ele: 

O espaço da escola não é apenas um continente em que se acha a educação institucional, 
isto é, um cenário planificado, a partir dos pressupostos exclusivamente formais no qual 
se situam os atores que intervêm no processo de ensino-aprendizagem para executar 
um repertório de ações. A arquitetura escolar é também, por si mesma, um programa, 
uma espécie de discurso que institui na sua materialidade um sistema de valores, como 
os de ordem, disciplina e vigilância, marcos para a aprendizagem sensorial e motora 
de toda uma semiologia que cobre diferentes símbolos estéticos, culturais e também 
ideológicos. No quadro das modernas teorias da percepção, o espaço-escola é, além 
disso, um mediador cultural em relação à gênese e à formação dos primeiros esquemas 
cognitivos e motores, ou seja, um elemento significativo do currículo, uma fonte de 
experiência e aprendizagem. A arquitetura pode ser considerada uma forma silenciosa 
de ensino. (Viñao Frago, Escolano, 2001, p. 26-27).

A partir disso, podemos pensar que o espaço escolar seja analisado e 

apropriado como um construto cultural que expressa e reflete, para além de sua 

materialidade, determinados discursos. Como pedagogias, tanto o espaço quanto o 

tempo escolar ensinam e atuam como elementos importantes na construção social 

e histórica da realidade. A arquitetura da escola, silenciosa, mas portadora de um 

discurso subliminar, como um currículo oculto.5 Silenciosamente falante. 

Uma tipificação dos principais elementos que caracterizam a organização escolar e uma 
perspectiva diacrônica que abarque a sua evolução nos últimos dois séculos permite-
nos por em evidência o caráter tendencialmente uniforme e estável das modalidades 
organizacionais do trabalho escolar. Também nos permite verificar que o núcleo duro 
desse tipo de organização (a tecnologia da classe) instituiu-se como algo que não é 
concebível mudar radicalmente, na medida em que se encara como “natural” aquilo 
que é uma construção “social”. (Canário, 2010, p. 251).

A escola para a educação integral 

A escola necessária para a educação integral deve ser integrada, integradora; 

é uma escola que, em seu arranjo espacial, pode representar e potencializar o seu 

projeto político-pedagógico; uma escola com a “cara” de seus alunos, com a “cara” 

dos professores e de todos os profissionais que ali trabalham, com a “cara” da sua 

comunidade, com a “cara” do Brasil. Ter identidade, mas ser parte da coletividade; 

igualdade com diversidade. Este é o desafio: a superação das modalidades históricas 

(e naturalizadas) da organização escolar é indispensável num processo de 

contextualização da ação educativa, na medida em que só essa superação poderá 

permitir construir respostas adequadas à diversidade. 

5 O conceito de currículo oculto, difundido pelos autores da teoria crítica do currículo, é entendido como o que está por 
trás da ação educativa, mas não está explícito, ou seja: as normas e valores que são implícitas, porém efetivamente 
transmitidos pelas escolas e, habitualmente, não são mencionados na representação feita pelos professores dos fins ou 
objetivos. (Apple, 1982, p. 127).
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A educação integral precisa da ampliação dos tempos e espaços e de 

oportunidades educativas. Por isso ela não cabe só na escola. Ela precisa de toda a 

cidade. E não só da ampliação, mas da reinvenção dos tempos e espaços educativos, 

pois, é fato, nem a escola nem a cidade estão preparadas para esta relação. Nesta 

perspectiva, o território urbano passa a ser um território potencialmente educativo. 

Nesse sentido, a cidade precisa ser compreendida como território vivo, 

permanentemente concebido, reconcebido e produzido pelos sujeitos que a habitam. 

Trata-se de associar à escola o conceito de cidade educadora, pois a cidade, no seu 

conjunto, oferecerá, intencionalmente, às novas gerações, experiências contínuas e 

significativas em todas as esferas e temas da vida. 

A cidade educadora

A expressão cidade educativa tornou-se conhecida a partir do relatório 

elaborado por Edgar Faure (1973, p. 34) para a Unesco e que tem por título Aprender 

a ser: 

Se aprender é ação de toda uma vida, tanto na sua duração como na sua diversidade, 
assim como de toda uma sociedade, no que concerne quer às suas fontes educativas, quer 
às sociais e econômicas, então, é preciso ir ainda mais além na revisão necessária dos 
sistemas educativos e pensar na criação duma sociedade educativa. Esta é a verdadeira 
dimensão do desafio educativo do futuro. 

E, desde então, este movimento vem se intensificando por todo o mundo com 

a criação da Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE) em 1990, em 

Barcelona, na Espanha. No seu 1º Congresso, foi redigida a Carta das Cidades 

Educadoras, subscrita por 139 cidades, quase todas européias. Segundo a AICE, 

hoje são mais de 400 cidades educadoras, em 36 países, em quatro continentes. No 

Brasil, desde 2001, a partir da entrada de Porto Alegre (RS), há 13 cidades educadoras 

associadas à AICE. Entretanto, esse movimento do projeto educativo de cidade não 

é restrito à AICE. A experiência de Porto Alegre, primeira cidade educadora brasileira, 

já vinha sendo construída desde 1989, por meio da implantação do Orçamento 

Participativo (OP), antes mesmo da criação da AICE. E antes de o movimento das 

cidades educadoras entrar no Brasil, Paulo Freire (1995, p. 23) já anunciava o papel 

educativo exercido pelas cidades: 

[...] mas há um modo espontâneo, quase como se as cidades gesticulassem ou andassem 
ou se movessem ou se dissessem de si, falando quase como se as cidades proclamassem 
feitos e fatos vividos nelas por homens e mulheres que por elas passaram, mas ficaram, 
um modo espontâneo, dizia eu, de as cidades educarem. 

E, antes dele, Mayumi Souza Lima, em 1989, escreveu A cidade e a criança, 

onde defende o direito das crianças à cidade e seus espaços como lugar de 

aprendizagem, brincadeira, afeto e socialização e lamenta que a cidade industrial e 

capitalista lhes tenha roubado esse direito. O educador e a arquiteta clamam para 

que o direito à educação na cidade seja garantido e dão pistas de que isso se dará 
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quando a apropriação de seus espaços públicos (incluindo as escolas) for feita através 

de processos coletivos e participativos.

A cidade educativa é, assim, uma ideia-força que conscientiza o cidadão da 

necessidade de nela intervir com vista à otimização de sua dimensão educadora, 

conforme o trabalho de Jaume Trilla (1993, p. 198-200).

Hoje, mais do que nunca, a cidade grande ou pequena dispõe de incontáveis possibilidades 
educadoras. De uma forma ou de outra, contém em si mesma elementos importantes para 
uma formação integral de seus habitantes. Por isso, o conceito de cidade educadora é uma 
nova dimensão complementar e, até certo ponto, alternativa ao caráter formalizado centralista 
e frequentemente pouco flexível dos sistemas educativos. (Cabezudo, 2004, p. 11).

O conceito de cidade educadora pode e deve alargar nossa compreensão de 

educação, permitindo-nos reinventar a escola no mesmo movimento que busca 

reinventar a cidade e, nela, a comunidade como lugares de convivência, de diálogo, 

de aprendizagens permanentes, na perspectiva do aprofundamento da democracia 

e da afirmação das liberdades (Moll, 2007, p. 12). Isso exigirá de nós, arquitetos, 

educadores e demais envolvidos, um processo de re-conceitualização teórico-

metodológica que pressupõe a compreensão da cidade como uma grande rede ou 

uma grande malha de espaços pedagógicos formais (escolas, creches, faculdades, 

universidades, institutos) e informais (teatros, praças, museus, bibliotecas, meios 

de comunicação, repartições públicas, igrejas, além do trânsito, do ônibus, da rua), 

que, pela intencionalidade das ações desenvolvidas, pode converter a cidade em 

território educativo, pode fazer da cidade uma pedagogia (p. 15).

A educação integral precisa de toda a cidade: do teatro à banca de jornal; do 

museu ao campinho de futebol; do clube à casa do vizinho – precisa de tudo: espaços 

edificados e espaços livres de edificação. A escola integral precisa das ruas. Ao 

contrário do que muitos pensam e desejam, não quer tirar as crianças das ruas, mas, 

sim, dar-lhes a oportunidade e o direito do reencontro. Este reencontro não se dará 

tão facilmente. Entre a escola e a cidade estão erguidos altos muros. O ethos da 

escola urbana se caracteriza por ser um tempo-espaço desligado da cidade e de 

todos os estímulos socioculturais provenientes do exterior. Precisamos então abrir 

vasos comunicantes entre a escola e a cidade, criando novos mecanismos que 

revertam as tendências herdadas do modo de produção precedente e inventar outros 

objetos geográficos, pensando o espaço do homem, como propõe Milton Santos 

(2009, p. 82).

Considerações finais

Este texto procurou contribuir para que, da pesquisa, do ensino e da 

produção de arquiteturas e urbanismos, possamos avançar no movimento de 

romper com os vários isolamentos aos quais fomos nos deixando levar: o de não 

participar da elaboração das perguntas e nos conformarmos em apenas dar 

respostas, ainda que as perguntas sejam mal formuladas (pergunta-programa/
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resposta-projeto); o isolamento da universidade com relação às questões sociais 

mais urgentes; o isolamento interno à própria instituição, onde ensino e pesquisa 

em arquitetura e urbanismo muito mal se retroalimentam.

Como foi colocado no início, este texto nasceu da reflexão sobre algumas 

questões. Reflexão e não respostas. As respostas estão a caminho e só poderão ser 

dadas a muitas mãos, numa composição de pontos de vista, de abordagens inter- 

-trans-multi-disciplinares. A cidade educadora e a educação integral desafiam a 

cidade e a escola funcionalista, exigindo sua reinvenção. Nesta perspectiva, os 

materiais e métodos devem ser revistos e atualizados à luz de novos paradigmas, 

onde proponho especial atenção à elaboração do Programa de Necessidades, que, 

anterior aos parâmetros de projeto, se não for revisto e reelaborado, poderá 

comprometer a qualidade de nossa resposta projetual e construtiva. Não podemos 

mais seguir aceitando como ponto de partida uma lista de ambientes associados a 

metros quadrados (uma vez que o m é cúbico!) e a um organograma absolutamente 

fiel aos espaços de controle e punição. Estamos avançando, sim, em nossas pesquisas. 

Mas proponho mais radicalidade e espírito crítico aos parâmetros que historicamente 

tratamos como inquestionáveis. 

Como diz Paulo Freire, a cidade somos nós e nós somos a cidade. E o tipo de 

cidade que desejamos depende do tipo de pessoas que queremos ser. E o tipo de pessoas 

que queremos ser depende das escolas que iremos construir e frequentar.

Milton Santos (2009, p. 81) indica uma pista, ao dizer que devemos dar um 

novo papel para as formas espaciais atribuindo-lhes novas funções e criando outros 

objetos espaciais que já nasçam com uma finalidade social: “Nosso problema teórico 

e prático é o de reconstruir o espaço para que não seja o veículo de desigualdades 

sociais e, ao mesmo tempo, reconstruir a sociedade, para que não crie ou preserve 

desigualdades sociais.” Fortalecendo a finalidade social dos pátios e demais espaços 

livres urbanos como lugares simbólicos da educação e da vida coletiva e criando as 

trilhas urbanas de maneira que estruturem novos arranjos educativos na cidade, 

possivelmente estaremos atendendo a este desafio. A reversão das heranças herdadas 

proposta por Milton Santos, a Pedagogia Cidadã inventada por Paulo Freire e a Cidade 

Educadora de Jaume Trilla merecem outras configurações, mais generosas e 

“indisciplinadas”, diferentes dessas escolares, que, embora travestidas, nos fazem 

lembrar conventos, manicômios e prisões, a partir dos quais sua arquitetura se originou.
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Alguns parâmetros para a educação 
integral que se quer no Brasil
Maria Alice Setubal
Maria do Carmo Brant de Carvalho

Resumo

As concepções de educação integral presentes no debate sobre a ampliação 

da jornada escolar para todos os alunos do ensino básico são apresentadas levando 

em consideração as demandas da sociedade contemporânea. A questão do tempo 

obrigatório está condicionada a alguns parâmetros ou valores de referência, tais 

como: a exigência de revisão e articulação curricular; integralização de saberes e 

experiências; expansão e diversidade das vivências e experiências de aprendizagem; 

circulação em torno de maior número de ambiências, entre outros. A expansão do 

tempo integral deve ser priorizada para estudantes que apresentem maior 

vulnerabilidade social, pois é preciso um forte compromisso com o enfrentamento 

das desigualdades sociais no Brasil.

Palavras-chave: educação integral; política pública; aprendizagem; educação 

básica.
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Abstract
The contemporary debate on comprehensive education desired 
in Brazil

This article discusses the issue of mandatory full-time for all elementary 

school students. Resumes the concepts of the integral education in the debate and 

national practice and relates to the demands of contemporary society. It problematizes 

the issue of mandatory time conditioning it to some parameters or reference values 

such as the requirement of a review curricular arrange; payment of experiences and 

knowledge; expansion and diversity of life and learning experiences; movement 

around many of ambiences, among others. Prioritize the expansion of full-time 

students presenting the highest social vulnerability because it takes a strong 

commitment to tackling social inequalities in the country.

Keywords: integral education; public policy; learning, elementary education.

Uma política efetiva de educação integral com certeza não se traduz, apenas, 

em aumentar o tempo de escolarização, antes significa mudar a própria concepção 

e o tipo de formação oferecida às novas gerações. 

Uma educação integral considera o desenvolvimento humano na sua 

integralidade. Pensa o desenvolvimento das competências cognitivas, imbricando-as 

enfaticamente às dimensões éticas, estéticas, físicas, afetivas e sociais. Toda política 

pública, portanto, também a educação, é moldada por desafios, pressões e demandas 

da sociedade em que se insere. Quando suas práticas não mais respondem a suas 

expectativas, surgem novas concepções e experiências de inovação educacional de 

que as novas gerações necessitam. Esta é a situação atual!

Vivemos em uma sociedade complexa tecida pela velocidade das mudanças, 

pela enorme conexão e interatividade entre local e global, por novos vínculos 

sociorrelacionais que correm por artérias virtuais conformando uma variedade 

e quantidade de redes sociais ativas na definição de agendas e comportamentos 

políticos, sociais e culturais. As novas gerações precisam adquirir outras 

habilidades no plano da sociabilidade, do exercício de valores e da participação 

na vida pública, além de ampliar seu repertório cultural, fluência comunicativa 

e o domínio de outras linguagens de forma a se sentirem competentes para 

acessar as riquezas da sociedade e obter ganhos de pertencimento e 

reconhecimento de sua cidadania.

Esta é também uma sociedade que não eliminou as desigualdades sociais; ao 

contrário, acirrou-as à medida que as apresenta como um mosaico de 

microdesigualdades percebidas como contingência individual e não mais resultantes 

de processos estruturais excludentes.

As exclusões são menos caracterizadas para o sujeito como estruturais e mais como 
derivadas da impossibilidade individual de valer-se das oportunidades, de acessar e 
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usufruir com sucesso as riquezas e bens societários. Esta percepção generalizada tende 
a diluir as lutas coletivas em provas pessoais. (Dubet, 2001, p. 15).

Por isso mesmo, é preciso reconhecer que a educação pública está em dívida 

para com crianças e adolescentes do século 21, sobretudo aquelas que vivem nas 

malhas da vulnerabilidade social e da pobreza. 

A sociedade informacional, em seu estágio produtivo, torna-se extremamente 

excludente com aqueles que não dominam seus códigos, para os quais a maior 

escolaridade tal qual conhecemos não é suficiente. A escola no século 20 ganhou 

notoriedade e funcionalidade por desenvolver um conhecimento e um agir racional 

e metódico exigido pelo mundo do trabalho fabril e industrial; hoje, as demandas se 

voltam para uma formação que contemple valores, persiga a estética, o bom, o belo 

e o justo. Informações e conhecimentos funcionam como âncoras necessárias para 

a compreensão reflexiva e proativa no mundo em que vivemos. Não há aqui apenas 

produtos tangíveis, como os buscados pela escola tradicional, doravante são produtos 

intangíveis os mais requeridos por essa sociedade complexa.

O que se almeja é o desenvolvimento de um homem empreendedor e solidário. 

Quer-se para as novas gerações uma educação prenha de sabedoria; por isso mesmo, 

a educação não deve cultivar apenas conhecimentos, mas também o exercício de 

valores, a afetividade e a subjetividade humana necessários para negociar sentidos, 

além de estimular os alunos a relacionarem-se consigo e com os outros e a moverem-

se no mundo atual com maior autonomia e pró-atividade. Uma educação que persiga 

a destreza física, a expressão corporal e a fluência comunicativa.

Em síntese, a qualidade da educação pretendida tem a ver com a oferta 

educativa que contemple a totalidade das dimensões humanas, não mais estritas ao 

desenvolvimento cognitivo e intelectual. Quer-se humanizar o ensino e tornar a 

formação integral um bem pessoal e coletivo.

Não é fácil desenvolver uma educação integral com essa intencionalidade, 

mas é possível. Nós próprios, educadores, estamos mergulhados nessa sociedade 

complexa e desafiados a lidar continuamente com conhecimentos, subjetividades e 

mobilidades. A sociedade atual vem solicitando e pressionando mudanças na 

intencionalidade e na condução dos serviços oferecidos pelas políticas sociais. De 

agora em diante são requeridas atenções integrais – proteção integral, educação 

integral, cidade educadora, saúde que considere o indivíduo em sua integralidade. 

Essa mudança implica rupturas tanto na arquitetura de gestão da política pública 

local, impulsionando ações intersetoriais, territorializadas e sustentáveis, quanto na 

integralização das ações junto ao cidadão. Requer igualmente a participação de seus 

cidadãos; não se aceita mais a condição de cidadão receptáculo passivo da 

tecnoburocracia do Estado.

É bom lembrar que essas mudanças de paradigmas não se dão apenas no 

terreno da ação; a própria ciência social vem valorizando novos processos de 

conhecimento pautados na retotalização dos fenômenos sociais.

Em vez de uma inteligência que separa o complexo do mundo em pedaços isolados, 
fraciona os problemas e unidimensionaliza o multidimensional, como afirma Edgar 
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Morin, precisamos de uma perspectiva que integre, organize e totalize. Só assim teremos 
como aproveitar de modo pleno a inúmeras possibilidades de compreensão e reflexão 
propiciadas pela evolução geral dos conhecimentos. (Nogueira, 2001, p. 35).

A educação integral exige a mobilização intensa de recursos cognitivos, 

relacionais, afetivos, psicomotores e sociais; na integralização de saberes e 

experiências; numa nova articulação curricular para restabelecer a totalidade; na 

expansão e diversidade das vivências e experiências de aprendizagem; na circulação 

em torno de maior número de ambientes diversificados. Esta é a ambição para a 

educação neste século 21.

Por isso mesmo, a educação pública é chamada a ofertar oportunidades 

variadas, inovadoras e ambiciosas, que forneçam as bases para uma efetiva inclusão 

social e melhores chances de vida digna. Ofertar possibilidades de sociabilidade 

alargadas pela via do esporte, da arte, da circulação e experimentação em novas 

realidades, das linguagens e das relações. As novas gerações precisam ganhar 

mobilidade social e espacial, até porque vivemos em permanente interação entre as 

realidades locais e globais. 

Uma reflexão sobre o tempo integral 

O tempo é condição necessária para efetivar-se uma educação integral. Apenas 

quatro horas de jornada diária escolar não bastam. Apoiado em inúmeras pesquisas 

e debates nacionais e internacionais, generalizou-se o consenso de que mais tempo, 

durante o qual a criança é conduzida por um educador, equivale a uma quantidade 

maior de oportunidades de aprendizagem.

Tanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) quanto os planos 

decenais de educação recomendam uma jornada diária de sete horas para se obter 

tempo satisfatório no desenvolvimento do conjunto de aprendizagens exigidas pelos 

próprios parâmetros curriculares nacionais. Nos países que avançaram na educação, 

a jornada escolar diária já atinge sete horas.

Estudiosos dessa questão (Aronso, Simmerman, Carlos, 1998; Herman, Klein, 

Abedi, 2000) diferenciam três tipos de tempos voltados para a aprendizagem escolar: 

o primeiro refere-se ao número total de dias e horas do calendário escolar, o que 

inclui tempos instrucionais e não instrucionais, como os recreios e outros; o segundo 

diz respeito ao tempo de classe dedicado especificamente ao estudo ou à tarefa, 

descontado o tempo que se emprega a passar a lista de chamada, distribuir materiais, 

etc.; o terceiro tipo se refere ao tempo comprometido pelo aluno com a aprendizagem 

acadêmica, aos períodos em que se concentra – individualmente ou em grupo – em 

materiais que não domina totalmente, o que pode trazer avanços e autonomia em 

sua aprendizagem. 

El buen aprovechamiento del tiempo es un factor crucial para revertir las brechas y para 
remediar los déficits. Hay que maximizar las oportunidades que se les ofrece a los niños 
para involucrase en las tareas de aprendizaje. (Eyzaguirre, 2004, p. 264).
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O bom aproveitamento do tempo sinaliza para alguns parâmetros 
ou valores de referência

1  Equacionamento entre trabalhos de grupo e individual

Uma jornada de tempo integral deve: a) criar uma boa equação entre o tempo 

de trabalho grupal em torno de projetos ou de oficinas cujas áreas de conhecimento 

e de transversalidade entre elas possam ser estimuladas; b) assegurar tempo para 

o estudo individual necessário a fim de que o estudante valorize seu autoaprendizado, 

ganhe autonomia na pesquisa e arroje-se à iniciativa e à criação; c) assegurar tempo 

para oficinas, projetos de trabalho e exposições feitas por professores e especialistas 

locais para compartilhar a progressão de novos conhecimentos convertidos em 

intervenção local. 

2  Previsão de tempo para a realização de atividades optativas

No caso de adolescentes e jovens, é fundamental prever tempo para 

aprendizados optativos de interesse deles, seja na escola, seja fora dela. Porém, mais 

do que isso, é preciso assegurar tempo para protagonismos, demandas e saberes 

próprios da cultura juvenil. 

Cecilia Braslavsky (2000) observou, em seu estudo, novas formas de pautar 

o uso do tempo escolar praticadas em países do Cone Sul. A autora apresenta 

experiências, como no Uruguai, em que se prevê a existência de duas horas semanais 

livres e disponíveis para que cada escola decida sobre sua utilização para atender 

demandas juvenis e outras duas horas denominadas de espaço adolescente, cuja 

intenção é acolher as necessidades de orientação pessoal e de solução de conflitos. 

Também podem ser previstas horas e materiais para que adolescentes e jovens, por 

iniciativa própria, possam organizar acampamentos, bandas ou outros projetos de 

seu interesse. 

3 A aprendizagem incorpora diferentes políticas públicas, saberes 

comunitários e espaços

O tempo integral não pode ser restrito ou aprisionado ao espaço escolar. A 

escola já não é suficiente para ofertar o conjunto de aprendizagens que as novas 

gerações precisam para enfrentar os novos desafios constitutivos da sociedade 

contemporânea. Hoje outras políticas públicas (não apenas a da educação) ofertam 

oportunidades educativas e culturais. A política de cultura com seus pontos de 

cultura, a política de esportes com os mais variados programas esportivos; a própria 

comunidade pela via de organizações da sociedade civil que criaram muitas 

oportunidades de aprendizagem. 
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A sociedade de hoje é marcada por uma excedência cultural, oferta inúmeras 

oportunidades de aprendizagem protagonizadas por diferentes instituições (Senai, 

Senac, Sesi, Sesc, telecentros, escolas de línguas, esporte, escolas de dança, teatro...). 

Dessa forma, tornou-se papel da escola mapear, listar e oportunizar aos seus alunos, 

sobretudo os adolescentes e jovens, a inserção nessa variabilidade de ofertas. Ao 

mesmo tempo em que estimula o jovem a buscar e participar da oferta de 

aprendizagens também o estimula a valer-se dos seus talentos para oferecer 

aprendizagens aos demais estudantes, como as experiências já implantadas de tutoria 

em tecnologias. 

As demandas da sociedade contemporânea nos instigam a pensá-la a partir 

da apropriação de todos os recursos presentes voltados para o desenvolvimento 

infanto-juvenil.

Nunca é demais ressaltar que as novas gerações são interativas, apresentam 

outra racionalidade cognitiva em que o aprender se faz descentrado e difuso. São 

gerações capazes de acessar um conjunto simultâneo de informações, conhecimentos 

e experiências espraiadas em vários espaços que não mais apenas a escola. Na condição 

de aprendentes, circulam por espaços concretos e reais, além dos meios e circuitos 

virtuais; são gerações que transitam por links e hiperlinks nada sequenciais e lineares. 

Costumamos dizer que os adolescentes de hoje carregam a multimídia no bolso.

Num mundo de incertezas, excedência cultural, trocas virtuais, informações 

instantâneas globais/mundiais/locais, valorização do presente imediato mais do que 

o passado, vulnerabilidades de toda ordem, não podemos mais reproduzir um 

currículo que não responda às necessidades e à curiosidade de crianças e jovens 

nem dialogue com suas possibilidades reais de enfrentamento da vida e do 

conhecimento. A escola precisa se compor com outras instituições que ofertam ações 

socioeducativas, culturais, esportivas, lúdicas etc. para permitir circulação, exploração 

de novos ambientes e da diversidade cultural para aprenderem a convivência e a 

negociação de sentidos. 

4 O contexto local e regional deve ser sempre considerado como ponto 

de partida

Não pode ser uma educação integral padronizada e ofertada do mesmo modo 

para o Brasil todo. Nosso país apresenta diferenças regionais e culturais que, ao 

serem reconhecidas, propiciam maior assertividade e riqueza de conteúdos e 

experiências. As opções variam de acordo com o contexto e interesses do coletivo. 

Nessa mesma direção, a escola deve buscar e dialogar com um conhecimento 

mais denso que circula em seu território de ação – “conhecer as atividades cotidianas 

dos sujeitos, as demandas dos ambientes dos quais fazem parte e os modos de 

enfrentamento dos desafios da vida real em cada contexto cultural específico” (Cole, 

1996 apud Oliveira, 2009, p. 31).

O conhecimento e o respeito às experiências e ao contexto cultural se refletem 

numa aprendizagem mais significativa, baseada nas relações que a criança e o 
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adolescente estabelecem com seu cotidiano. Também estimulam uma participação 

mais ativa no seu processo de aprendizagem, levando em conta que cada criança 

ou adolescente tem uma origem, faz parte de uma família, mora em determinado 

território, pertence a uma etnia e a um grupo social e tem uma cultura própria. É 

preciso diminuir a distância entre os chamados conhecimentos universais e os saberes 

locais do território onde se localiza a escola e vivem as crianças, pois a vivência é 

um atributo do lugar, é nele que se estabelecem as relações sociais com as instituições 

e que se desenvolvem a subjetividade e a cultura.

A relação do indivíduo com a vida é mediada pelo território onde ele vive. A 

aprendizagem implica construção de sentido, e o que faz sentido para as crianças e 

jovens são suas vivências e práticas culturais, as relações sociais que estabelecem 

os saberes que já trazem para a escola, as crenças e valores com os quais se 

identificam.

5 Respeitar o tempo doméstico

Também é necessário destacar que uma jornada de tempo integral não pode 

eliminar o tempo doméstico a que criança e família têm direito. Muitos países 

resolveram essa questão assegurando um meio período durante a semana para que 

as crianças possam permanecer no espaço doméstico, sujeito a demandas familiares.

6 Importância da articulação entre diferentes atores, especialmente em 

territórios de alta vulnerabilidade social

Em territórios de maior vulnerabilidade social, o tempo integral deve ser 

obrigatório, mas seu uso é intencionalmente planejado para romper as traves da 

desigualdade. Porém não é suficiente o esforço isolado da escola; faz-se necessário 

articular e assegurar ação conjunta com os demais serviços e organizações locais 

em torno do mesmo objetivo: romper as traves da vulnerabilidade social que afetam 

toda a coletividade.

7 Tratar o conhecimento de forma muldimensional

É necessário rever os currículos que ainda pautam a educação básica no Brasil. 

Educar integralmente significa pensar a aprendizagem por inteiro. Portanto, é preciso 

enfatizar: não deve haver separações entre turno e contraturno nem conhecimentos 

fragmentados ou compartimentados. Há que se conectar conhecimentos e 

experiências; há que se integrar saberes, contextualizando-os e favorecendo o 

estabelecimento de relações (local/global, partes/todo, presente/passado) para que 

crianças e adolescentes aprendam a organizar e reorganizar continuamente o 

conjunto de informações e experiências que encontram na escola e fora dela. 



120

Em Aberto, Brasília, v. 25, n. 88, p. 113-123, jul./dez. 2012

Há um consenso no sentido de que as competências necessárias para exercer a cidadania 
no mundo atual não são as mesmas de vinte ou quinze anos. E são principalmente 
aquelas relacionadas com a mundialização cultural, da nova economia do conhecimento, 
dos fenômenos de tipo social que exigem isso. São, basicamente, competências 
cognitivas para que o aluno tenha autonomia, auto-aprendizagem, capacidade para 
seguir aprendendo, para adequar-se a situações, para absorver problemas e resolvê-
los de maneira independente. São competências comunicativas e informativas, 
fundamentais hoje. A outra parte são as competências emocionais, num mundo 
interconectado, onde as relações sociais são intensas. A capacidade de se colocar no 
lugar do outro, poder interpretar o outro e a si mesmo, e de se equilibrar.  Grosso 
modo (...) são esses grupos de competências os essenciais a serem incorporados hoje, 
mais até do que as clássicas, escolares, acadêmicas, que são as preocupações até hoje 
dos parâmetros. (Coll, 2007).

A educação integral impõe o desafio de tratar o conhecimento de forma 

multidimensional, o que exige um planejamento do ensino capaz de fazer 

composições, as mais diversas, entre campos do conhecimento. Os conteúdos 

trabalhados guiam-se pelo seu significado social e por sua relevância cultural, tendo 

sentidos para a vida cotidiana e, ao mesmo tempo, dialogando com outros tempos 

e espaços da vida humana. É um conhecimento contextualizado e integrado para 

que os alunos percebam as múltiplas relações que dele derivam. Um conhecimento 

articulador para a vida relacional, para a convivência em seu meio e para se mover 

no mundo, ofertado com densidade e profundidade. Por isso, ancora-se numa 

intencionalidade político-pedagógica que firma o olhar, o sentido e o caminho que 

se quer imprimir na educação de crianças e adolescentes; é com esta intencionalidade 

que se mobiliza e costura a oferta de experiências capazes de desenvolver habilidades 

cognitivas e intelectuais, afetivas, físicas, éticas e sociais. 

Uma aposta otimista vislumbrada em nossa prática nacional

Temos observado no Brasil uma expansão acelerada da educação integral, 

promovida tanto pelo Programa Mais Educação, do Ministério da Educação (MEC), 

quanto por Estados, municípios, escolas e organizações. À medida que buscam 

integrar ao seu projeto novas oportunidades de aprendizagem para seus alunos, as 

escolas rompem o isolamento em que se encontravam e abrem-se para se unir a 

outros espaços do território e da cidade. Nesse processo, elas produzem reorientações 

curriculares que visam eliminar a fragmentação e forjar uma integração entre o 

currículo regular e os conhecimentos diversificados.

Secretarias de Educação buscam romper com a forte setorização na condução 

da política educacional, assumindo protagonicamente a chamada para uma ação 

intersetorial e interinstitucional. Políticas de cultura e esporte, entre outras, ampliam 

as oportunidades culturais e lúdicas para a população infanto-juvenil, em estrita 

parceria com a escola e organizações da sociedade civil.

Retoma-se a valorização do território. A escola abre-se à incorporação de 

novos perfis profissionais que não apenas o do diretor e o do professor especialista. 

Há uma forte percepção de que a educação integral, tal qual implementada entre 

nós, vem produzindo uma quebra de paradigmas. Além disso, tanto o Plano Nacional 
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de Educação (PNE, 2001-2010) como o projeto de lei para o decênio 2011-2020 

apontam em suas diretrizes para a oferta de educação integral.

Estudo realizado em 2010 pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, 

Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), com apoio do Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (Unicef) e da Fundação Itaú Social, sobre as Tendências da educação integral 

no Brasil, abrangendo 16 experiências promovidas por redes municipais, estaduais e, 

ainda, por organizações não governamentais, permitiu reconhecer esse processo de 

quebra de paradigmas vigentes no desenvolvimento da educação pública no Brasil. 

Entre os paradigmas que permeiam a debate atual, destacamos aqueles que:

–  Re-significam a educação integral e com ela a re-significação mesmo da 

educação pública.

–  Contextualizam a educação e a aproximam das práticas socioculturais da 

cidade e da comunidade rompendo o isolamento em que a maioria das 

escolas se encontrava.

–  Reinventam a orientação curricular e compartilham sua intencionalidade 

pedagógica com a comunidade.

–  Integram a política educacional à política social, buscam intersetorialidade 

no desenvolvimento de projetos educacionais. 

–  Criam novas redes de relação com a família, a comunidade, a sociedade e 

a cidade.

–  Firmam um novo olhar para o território não apenas para compor uma cesta 

mais robusta de oportunidades de aprendizagem a seus alunos, mas 

igualmente para abrir-se à participação. 

–  Protagonizam mobilizações e articulações em prol de um projeto político 

educacional. 

–  Produzem aproximação e integração entre os diversos campos do 

conhecimento (artístico, linguístico, científico, ético, físico) articulados às 

vivências dos aprendentes na escola, na família e na comunidade.

–  Generalizam a ideia de que a ação educativa pode ser concretizada a partir 

de redes de relações que associam escolas, organizações não governamentais, 

serviços públicos de cultura, esporte e, inclusive, empresas.

Aos poucos a escola vai ganhando um novo papel: o de organizar conhecimentos 

e ampliar oportunidades de aprendizagens espraiadas no cotidiano e em territórios 

onde circulam seus alunos, firmando-se simultaneamente como um espaço onde os 

alunos aprendam a estudar e aprendam a trabalhar coletivamente.

Para finalizar este artigo, é preciso voltar à questão que o originou: o tempo 

integral deve ser obrigatório para todos os estudantes? A educação integral no Brasil 

é ainda uma nova ambição. Sem dúvida ocorreram diversas iniciativas no passado, 

mas foram pontuais. Só muito recentemente as iniciativas se expandiram por todo 

o País e já se afirmam como uma política pública que veio para ficar. No entanto, 
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limites orçamentários, de infraestrutura e de competências – além das metas 

educacionais já estabelecidas de universalização da pré-escola e educação básica 

para estudantes de 4 a 17 anos – não permitem projetar sua igual universalização 

a curto prazo. 

Nessa direção, seria temerário afirmar categoricamente sua obrigatoriedade. 

Mas, sem dúvida, é preciso garantir de imediato prioridade para os alunos em situação 

de maior vulnerabilidade social decorrente do forte compromisso que a educação 

pública vem assumindo no enfrentamento das enormes desigualdades vividas no 

País.
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Implantação da educação integral em 
Palmas, Estado do Tocantins: algumas 
reflexões sobre a experiência da rede 
municipal de ensino
Roneidi Pereira de Sá Alves

Resumo

O projeto arquitetônico e a proposta pedagógica para a primeira escola de 

tempo integral foram construídos coletivamente por um grupo de estudos e pela 

equipe diretiva nomeada para essa escola da rede municipal de ensino de Palmas, 

no Estado do Tocantins. A experiência foi influenciada pelas ideias de Anísio Teixeira, 

visando à ampliação das funções da escola e ao seu fortalecimento como instituição, 

e pela contribuição de Darcy Ribeiro que, na década de 80, implantou os Centros 

Integrados de Educação Pública (CIEPs), e, mais tarde, no contexto da década de 90, 

suas crenças nas possibilidades de ampliação dos espaços e tempos de aprendizagens 

fizeram-se presentes no texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira.

Palavras-chave: sistema municipal de ensino; escola de tempo integral; Palmas; 

Estado de Tocantins.
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Abstract
Implementation of integral education in Palmas, Tocantins State: some reflections 

from the municipal education perspective

The architectonic project and the pedagogical proposal to the first integral 
education school were built collectively by a group of students and the directive 
team of this municipal school in Palmas, Tocantins State. The experience was 
influenced by the ideas of Anísio Teixeira, focusing on the schools functions expansion 
as well as its strengthening as institution, and by the Darcy Ribeiro contribution 
through the creation of the Public Education Integrated Centers (Centros Integrados 
de Educação Pública – CIEPs), later his beliefs of the possibilities of expansion of the 
spaces and learning process were taken into account on the Brazilian National 
Educational Guidelines.

Keywords: municipal education; integral education; Palmas; Tocantins State.

Sobre os caminhos trilhados

O processo teve início em 2003 por meio de uma agenda de discussão de uma 

nova política educacional que incluía uma análise crítica dos aspectos da então 

política educacional palmense, para, finalmente, em 2004, ser apresentada em um 

documento consolidado, capaz de expressar o conjunto de propostas do Plano de 

Governo do Partido dos Trabalhadores para o quadriênio 2005/2008.

Em janeiro de 2005, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação (Semed), 

foi criado um Grupo de Estudos em Políticas Públicas e Gestão da Educação, com 

participação de professores da rede municipal e das universidades locais, engenheiros, 

arquitetos, membros do Conselho Municipal de Educação, ambientalistas e 

profissionais do corpo técnico-administrativo da Semed. Esse grupo discutiu, pensou 

e concebeu uma proposta com tempos e espaços de aprendizagem diferenciados em 

relação ao que se realizava na época, resultando no Projeto Arquitetônico (projeto 

padrão, com 8.200 m² de área a ser construída) e na Proposta Pedagógica da Escola 

Municipal de Tempo Integral de Palmas. 

A elaboração dessa proposta demandou estudos teóricos acerca das diversas 

concepções de educação integral e, também, a busca por conhecer as experiências 

de educação integral em desenvolvimento; para isso, integrantes do grupo de estudos 

visitaram as cidades de Pato Branco e Cascavel, no Paraná, e São Paulo. 

Em agosto de 2006 foi nomeada a equipe diretiva da escola, que passou a compor 

o grupo de estudos e a realizar, além dos trabalhos em torno do projeto desenvolvido, 

visitas técnicas aos Centros Educacionais Unificados Meninos e Butantã, em São Paulo, 

e ao Centro Integrado de Educação Pública Trajano de Morais, na cidade do Rio de 

Janeiro. As visitas técnicas realizadas tinham por objetivo conhecer os aspectos centrais 
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das propostas pedagógicas e arquitetônicas, confrontar as diversas experiências com a 

literatura disponível e com as questões demandadas pela população de Palmas.

 Inicialmente, a proposta visava atender 760 crianças e jovens em período 

integral, no ensino fundamental do 1º ao 9º ano, e 4 mil crianças e jovens das escolas 

circunvizinhas nas atividades complementares da estrutura curricular. Frente às 

expectativas geradas na comunidade, a proposta foi alterada de modo a atender 

1.200 crianças em 9 horas e meia de atividades diárias, melhorando a expansão do 

benefício em face dos investimentos realizados.

A primeira ideia de construir apenas duas escolas de tempo integral 

impulsionou a efetivação de uma política de educação integral na rede municipal de 

ensino de Palmas, sendo essa política definida a partir dos seguintes eixos: 

– Salas Integradas (SIN) – programa de ampliação curricular de 800 para 

960 horas, com atividades como: dança, xadrez, futebol, informática, inglês, 

espanhol, entre outras; 

– Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) – no intuito de superar a 

concepção de “mães crecheiras”, foram elaborados com a participação de 

profissionais da educação infantil, priorizando a construção de espaços que 

possibilitem o educar; 

– Jornada Ampliada – incorporação de novos equipamentos (quadras de 

esportes, piscinas, auditórios, sala de dança, sala de artes marciais, entre 

outros) em unidades educacionais já existentes, possibilitando a oferta de 

educação integral em uma jornada de oito horas diárias; 

– Escola de Tempo Integral Padrão; 

– Escola Municipal de Tempo Integral do Campo. 

O Programa Mais Educação, instituído pelo Ministério da Educação (MEC), 

fortalece e integra a política de educação do município que, em 2011, passa a totalizar 

67% das matrículas da rede em tempo integral. 

Da definição dos fundamentos teóricos e conceituais da proposta

Garantir a todos os alunos o direito à educação básica de qualidade representa o 

maior compromisso de uma política educacional, assegurando que a escola pública 

possibilite a todas as crianças e jovens – por vezes, provenientes de situações desiguais 

– condições de igualdade de acesso, oportunidade de ampliar a permanência do tempo 

diário na escola, por intermédio de um projeto curricular qualitativo que proporcione 

ao educando o contato com o mundo das artes, da cultura, do esporte e do lazer, 

completando, assim, uma formação integral do ser enquanto sujeito atuante na sociedade.

A construção de uma proposta que abarcasse o direito à educação igualitária 

e equitativa exigiu do grupo de estudos reuniões semanais para definir a sustentação 

teórica e conceitual do documento, buscando a compreensão da maneira pela qual 
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a concepção de educação integral se desenvolve no Brasil, passando, obrigatoriamente, 

pelo estudo do pensamento educacional das décadas de 1920 e 1930.

Em termos conceituais, devemos considerar que essa proposta se encontra 

fortemente influenciada pelas ideias de Anísio Teixeira por sua significativa 

elaboração teórica e técnica, visando à ampliação das funções da escola e o seu 

fortalecimento como instituição (Nunes, 2007). A importância e o alcance do legado 

intelectual desse autor são significativos e atingem diferentes aspectos da educação 

e do pensamento social brasileiro.

A leitura do livro de Darcy Ribeiro (1986) sobre os Centros Integrados de Educação 

Pública (CIEPs) e as informações obtidas sobre a experiência dos Centros Educacionais 

Unificados (CEUs) também foram objeto de reflexões, considerando os vários estudos 

realizados acerca de sua implantação, seus aspectos inovadores e suas fragilidades.

Debates sobre a relação tempos e espaços educativos foram necessários, 

levando-se em conta o fato de os estudos referentes a esse tema considerarem que 

a qualidade do ensino encontra alicerce nessa relação e que a ampliação da jornada 

escolar tanto pode alavancar a qualidade do ensino, como pode, também, não garantir 

qualidade, mas carrega uma possibilidade potencial (Cavalieri, 2002; Coelho, 1997).

O grupo deteve-se nas leis que permeiam a educação integral, desde a 

Constituição Federal de 1988 que, embora não faça referência literal, preceitua o 

desenvolvimento integral; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

que prevê a ampliação da jornada escolar e valoriza as atividades extracurriculares; 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ao mencionar que o desenvolvimento 

integral da criança e do adolescente requer uma forma específica de proteção; e, 

entre outros, o Plano Nacional de Educação (PNE).

Pensando o currículo: espaços e tempos de aprendizagens

A compreensão do conceito e dos fundamentos da educação integral leva-nos 

a um segundo passo: o de pensar um projeto democrático, aberto e inclusivo, capaz 

de transformar as práticas e culturas das escolas, por vezes tradicionais e burocráticas, 

que, por meio da retenção e evasão, podem acentuar a exclusão social.

Assim, o desafio consistia em compreender esses espaços, arquitetônica e 

pedagogicamente construídos, em um projeto de Escola de Tempo Integral Padrão 

com estrutura composta por 20 salas de aulas, 4 laboratórios (informática, artes, 

ciências e matemática), complexo esportivo (salas de dança, artes marciais, xadrez), 

refeitório, quadra de esportes coberta, campo de futebol, piscinas, consultório 

odontológico, auditório e biblioteca; sem que, na prática, esses locais fossem 

reduzidos a um somatório de salas de aulas ou de espaços onde os professores, na 

solidão individual do fazer pedagógico, desenvolvem suas atividades.

Apostando nessa compreensão, o grupo de estudos e a equipe diretiva da 

primeira escola municipal de tempo integral buscaram estruturar uma proposta que 

fosse consistente e coletiva e considerasse a diferenciação do tempo integral – em 

média, de oito horas diárias – de modo que, além do domínio da leitura, do cálculo 
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e da escrita, também valorizasse os aspectos culturais, artísticos e esportivos, o lazer 

e a interação com o meio ambiente, para que, a partir dessas relações, as crianças 

reconstruíssem a própria história e a de sua comunidade.

A definição da matriz curricular e o refletir sobre a dinâmica e a organização 

desses espaços/tempos de aprendizagem dentro da proposta da educação integral foram 

marcados por importantes estudos sobre as correntes teóricas, numa abordagem 

curricular, na busca por pautar-se em estudiosos que propiciassem a sustentação e a 

construção de um currículo em uma perspectiva crítica. Nesse sentido, pode-se dizer 

que os debates em torno das concepções teóricas ao longo das etapas de construção da 

proposta transcorreram ora de forma consensual, ora bastante conflituosa, especialmente 

no que se refere ao tempo de permanência da criança na escola, uma vez que, no grupo, 

havia quem defendesse a ideia de o aluno ter a liberdade de escolha das atividades, 

optando por área de seu interesse, e, ainda que permanecesse na escola cumprindo o 

chamado tempo parcial, pudesse ter a liberdade de decidir quantas vezes por semana 

desejaria permanecer em horário integral na instituição. A integralidade curricular no 

enfoque tempo integral e formação integral também foi foco de discussões, a fim de se 

evitar que o currículo fosse desenvolvido de forma segmentada e fragmentada e que, 

apresentando-se na matriz curricular, não representasse a ideia de “grade curricular”.

Os conflitos de ideias são percebidos como inerentes às relações entre os atores 

e inevitáveis na discussão e implantação de qualquer proposta, sendo que a mudança 

em educação é, sem dúvida, uma exigência na vida das organizações escolares, cujas 

maneiras de sistematizar o ensino ainda se encontram cristalizadas num modelo de 

transmissão de conteúdos ofertados aos alunos por um período fixo e que se corporifica 

na ação do professor. Nesse sentido, a mudança de concepções e práticas educacionais 

não é simples, pois o modelo antigo está profundamente enraizado nas crenças socializadas 

pela escola. Pode-se dizer que qualquer mudança nas organizações escolares exige tempo 

e esforço e supõe a substituição de muitas das crenças e valores que, até então, orientam 

a ação pedagógica por práticas mais condizentes com o momento histórico vivido.

No intuito de elaborar uma ação pedagógica condizente com a atualidade, a 

equipe pedagógica da escola de tempo integral propôs-se a construir um currículo 

crítico que assumisse a tarefa de instrumentalizar os alunos a enfrentarem os 

problemas inerentes à formação de uma nova ordem social. Assim, a proposta enuncia 

alguns princípios que devem nortear o andamento da unidade de ensino, para que 

esta esteja em consonância com uma perspectiva crítica.

Dos elementos e das condições necessárias à formação integral

Pensar na construção do conhecimento como ferramenta fundamental para 

a formação integral implica: 

a) res-significar tempos, espaços e conteúdos de forma a colocar à disposição 
do aluno diferentes meios e instrumentos para que possa ler e reler o 
mundo a partir de um quadro referencial crítico; 
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b) vivenciar a produção de conhecimentos em contraposição à mera 
assimilação e à compreensão de um tempo linear, cronológico e único; 

c) desmistificar as relações de poder no interior da escola em tempo integral, 
abrindo espaços para a participação, promovendo assim a democratização 
e entendendo os múltiplos tempos que se cruzam na escola: os de cada 

criança, os da escola e os de cada pessoa.

Desafios postos à efetivação da proposta 

Articular saberes num currículo que pretende ser integral sinalizou para a 

necessidade de se refletir sobre a formação de professores, o que demanda o repensar 

do papel das instituições formadoras desse profissional (sobretudo a universidade), 

de forma a superar as limitações de uma formação tradicional e cartesiana, que 

limita a aprendizagem aos “espaços paredes” e aos “espaços caixinhas”. 

Ao grupo de estudos coube ainda a tarefa de – além de repensar a formação 

inicial – pensar os espaços e tempos de formação continuada, de forma que os professores 

e demais profissionais da educação interessados em trabalhar nessa proposta se 

candidatassem às vagas divulgadas por meio de edital público interno. Definidos os 

profissionais da escola, passou-se aos momentos de formação no chão da escola. 

Inicialmente, os profissionais dedicaram 40 horas semanais para discussão da proposta 

norteadora do projeto e, ao longo do processo, realizaram-se seminários nacionais que, 

atualmente, se encontram denominados como Seminários Internacionais de Educação. 

Discutir as fragilidades da formação docente, bem como a necessidade de 

acesso, discussão e compreensão dessa proposta por parte de quem de fato se 

encontra no “chão da escola pública”, sinaliza para a potencialização de um currículo 

que se constrói a partir do entendimento da sala de aula enquanto espaço de confronto 

de diferentes saberes, em que o saber do aluno deve ser tomado como ponto de 

partida para desencadear a discussão. A seleção e organização dos saberes deve 

fazer-se a partir de novos critérios articuladores, a fim de desmistificar suas 

neutralidades e de entender os elementos ideológicos que as justificam. Em termos 

metodológicos, o currículo precisa pautar-se por encaminhamentos que contemplem: 

a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade; a leitura, a pesquisa e a avaliação 

enquanto processo contínuo e de caráter diagnóstico-formativo.

Por fim, pensar a educação a partir de sua problematização requer postura 

democrática no encaminhamento dos trabalhos, o que não combina com uma postura 

rígida e inflexível.

Dos profissionais da educação

O sucesso de qualquer política educacional pressupõe a valorização 

profissional, de forma que, paralelamente à discussão da implantação do projeto de 

educação integral em Palmas, políticas de valorização dos trabalhadores foram 



131

Em Aberto, Brasília, v. 25, n. 88, p. 125-134, jul./dez. 2012

pensadas: concursos públicos, aprovação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração 

do Magistério, aumento salarial, enquadramentos, progressão horizontal e vertical 

na carreira, formação continuada, bolsas de estudos de graduação e pós-graduação, 

implantação de diário eletrônico e edital interno para seleção de profissionais 

interessados em participar do projeto piloto da primeira escola de tempo integral.

Outro fator considerado foi a jornada de trabalho dos professores, assegurando 

tempo para estudos e planejamentos, acompanhamento pedagógico, preparo de 

avaliações e aulas, elaboração de projetos escolares e comunitários. Nessa proposta, 

a jornada semanal de trabalho do professor é de 40 horas, sem deslocamento para 

outra unidade para complementação de carga horária, sendo o tempo de permanência 

em atividade de docência de 26 horas (também na escola de jornada parcial o 

professor cumpre 40 horas semanais, contudo são 32 horas em docência).

A organização dessa jornada levou em conta a necessidade de criar espaços 

de formação em que os professores pudessem realizar leituras, debates, reflexões, 

participar de seminários, numa abordagem conceitual, curricular e metodológica, 

bem como formular projetos intersetoriais e comunitários.

Para as áreas de artes, esportes, lazer, assistência social, meio ambiente, 

tecnologias, entre outras, foi prevista a abertura de editais públicos de seleção de 

profissionais com as respectivas formações, objetivando assegurar a integralidade 

curricular e agregando, assim, diferentes saberes construídos por meio de processo 

formal e informal (instituições eclesiásticas, organizações não governamentais, 

movimentos sociais, associações esportivas, culturais, etc.).

Da definição do acesso

O direito à educação é público, subjetivo e, ao longo dos últimos séculos, 

tornou-se um dos requisitos para que os indivíduos tenham acesso aos bens e serviços 

disponíveis na sociedade.

A definição de quais parâmetros estabelecer para realizar as matrículas na 

primeira escola de tempo integral padrão constituiu impasses dentro do grupo de 

estudos e da equipe técnica responsável pelo projeto da instituição, em especial, no 

que consistia ao debate de como estabelecer um recorte social em torno da educação 

como direito público subjetivo. 

Em 2011, o governo municipal preocupava-se em oferecer às crianças das 

camadas populares condições de aprendizagem, de enriquecimento cultural e de 

engajamento na luta por mudança social, para que tivessem acesso a uma escola 

pública de qualidade e ao conjunto de saberes e oportunidades dadas aos demais 

estratos sociais. Nesse contexto, surgiu a necessidade de formação de uma nova 

frente participativa, em função da definição desse recorte social. Representantes de 

diversos segmentos – Conselho Municipal de Educação, Conselho da Criança e do 

Adolescente, Conselhos Tutelares, Ministério Público Estadual, Assistência Social, 

Saúde, lideranças de bairro, diretores de unidades de ensino públicas, professores 

de educação básica, representantes de pais de alunos e da sociedade civil – foram 
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convidados a debater a proposta de implantação da escola padrão e, coletivamente, 

estabelecer os parâmetros de matrícula, o que, posteriormente, resultou na 

publicação de portaria, em que foram definidos os seguintes critérios:

–  crianças e jovens residentes nas quadras circunvizinhas;

–  crianças e jovens que apresentassem habilidades e competências bem 

definidas (crianças com altas habilidades);

–  comunidade em geral;

–  crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade;

–  crianças e jovens com necessidades educacionais especiais, incluindo alunos 

portadores de elevados talentos e altas habilidades.

Algumas considerações

Pensar na construção coletiva de uma proposta de implantação de escola de 

tempo integral implica compreender como se dá o processo de participação da 

comunidade na formulação, acompanhamento, implementação e avaliação de políticas 

públicas em educação numa sociedade complexa e diferenciada, buscando instituir 

mecanismos que permitam sua inserção, compreender como superar as dificuldades 

e os obstáculos, assim como sua participação nas decisões mais complexas. Também 

requer pensar a jornada escolar segundo uma concepção de educação integral, com 

a perspectiva de um horário expandido que represente a ampliação de oportunidades 

e situações que promovam aprendizagens significativas e emancipadoras.

No caso de Palmas, capital do Tocantins, a experiência ganhou forte adesão da 

comunidade e impulsionou a definição de uma política de educação integral, com foco 

em uma vertente educacional cujo debate levou em consideração a importância da 

intersetorialidade das políticas públicas e de qualificação nas discussões de abordagem 

conceitual como pano de fundo para fundamentar sua execução, seja na ampliação da 

jornada escolar, seja na articulação da escola com outros espaços públicos de 

aprendizagem, governamentais ou não governamentais, com forte participação popular.

Implantar políticas de educação integral implica assumir um compromisso 

com uma escola pública que extrapole interesses político-partidários, na busca por 

uma instituição que cumpra sua função social, permitindo às novas gerações o acesso 

aos conhecimentos historicamente acumulados, contextualizando-os e contribuindo 

para a ampliação do capital simbólico existente, em que crianças e jovens possam 

conhecer o mundo onde vivem, compreendendo suas contradições, dotando-se de 

capacidade de apropriação e transformação, num compromisso ético-existencial, 

como bem o diz Hanna Arendt a todos nós, educadores:

A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos 
a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável, não 
fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é, também, onde (sic) 
decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e 
abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade 
de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as, em vez disso, 
com antecedência, para a tarefa de renovar um mundo comum. (Arendt, 1979, p. 247).
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Ampliação do período escolar nas 
aldeias: inovação ou valorização 
da pedagogia indígena?
Antônio H. Aguilera Urquiza 
Adir C. Nascimento

Resumo

Uma primeira aproximação teórica ao tema da ampliação do período escolar, 

política pública em processo de implantação no Brasil, é apresentada a partir da 

realidade das aldeias indígenas do Estado de Mato Grosso do Sul, em particular, o 

caso da aldeia guarani-kaiowá do município de Caarapó. O texto propõe responder 

a algumas questões: como equacionar as inovações e modificações do tempo 

promovidas pela ampliação da jornada escolar em confronto com a pedagogia 

indígena? O que esta ampliação, na direção de uma proposta de escola de tempo 

integral, poderá significar na sua relação com a cultura tradicional e as formas 

próprias de socialização e aprendizagem da cultura guarani e kaiowá? Esses temas 

são cotejados a partir de autores da Antropologia e da Educação.

Palavras chave: povos indígenas; educação integral; pedagogia indígena; 

Guarani-Kaiowá.
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Abstract
Widening of day shift in indigenous villages: innovations or valorization of 

indigenous pedagogy?

This text is a starter approach about expansion of study hours, a public education 

policy which has been implemented in Brazil in terms of Indian villages in Mato Grosso 

do Sul, in particular case of Guarani-Kaiowa village in Caarapó. The main question that 

the text wants to answer is: How to connect the innovations and modifications of study 

hours to indigenous pedagogy? What this expansion means in their relationship with 

traditional culture and their own forms of socialization and Guarani-Kaiowa culture? 

These issues are developed from authors of Anthropology and Education.

Keywords: indigenous peoples; integral education; indigenous pedagogy; Guarani-

Kaiowa.

Primeiras aproximações

Este texto é uma tentativa inicial de sistematização das experiências dos 

autores no processo de pesquisa e acompanhamento da Educação Escolar Indígena, 

no Estado de Mato Grosso do Sul (desde o final dos anos de 1990, quando começou 

o movimento indígena para a formação de professores e implantação da educação 

específica e diferenciada nas aldeias do Estado: Cursos Ára Verá e Teko Arandu; 

Magistério e Licenciatura Intercultural Indígena “Povos do Pantanal”), particularmente 

entre os povos indígenas Guarani e Kaiowá, quanto ao tema da ampliação do período 

escolar nas aldeias. 

A proposta de ampliação da jornada com educação integral no contexto da 

educação indígena certamente traz novas questões para o debate e a reflexão. Pensar 

o tempo e o espaço nesse contexto tem condicionantes muito distintos daqueles das 

escolas ditas “comuns”, nos centros urbanos, por exemplo. Mesmo entre os povos 

indígenas no Brasil, podemos constatar grandes diferenças nas relações com a 

educação formal.

Uma primeira distinção se faz necessária quando falamos de povos indígenas 

no Brasil, que é a sua extrema diversidade cultural, além das diferentes regiões e 

histórias de contato. O contexto dos povos indígenas do sul de Mato Grosso do Sul 

vem marcado por uma história de contato extremamente violenta, causada 

particularmente pelo avanço das frentes de expansão agropastoril, gerando uma 

realidade de confinamento em espaços ínfimos, o qual vem comprometendo não 

somente as formas tradicionais de organização social, mas, sobretudo, outras práticas 

culturais relacionadas com a autonomia e a subsistência, pois o meio ambiente 

completamente degradado já não consegue favorecer a reprodução física e cultural 

destas sociedades.
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Tomamos como referência, entre os povos indígenas, a realidade do povo 

Guarani e Kaiowá de Mato Grosso do Sul e, dentre suas mais de 30 aldeias, 

particularmente as experiências desenvolvidas na Aldeia Tei’ykue, no município de 

Caarapó. A partir desta referência, propomo-nos problematizar a ampliação da 

jornada escolar para os povos indígenas.

A proposta de educação escolar indígena da aldeia de Caarapó foi construída, 

a partir do final dos anos de 1990, pelos próprios professores indígenas, em diálogo 

com a comunidade, com currículo diferenciado e práticas alternativas de utilização 

do tempo e do espaço. São duas escolas, a de educação infantil e fundamental (com 

suas três extensões) e, mais recentemente, a do ensino médio, somando um total 

que ultrapassa mil alunos, nos turnos matutino e vespertino. No período noturno 

desenvolve-se a experiência da Educação de Jovens e Adultos.

A escola como instituição instala um ritmo de horários e calendários para a vida 

do indivíduo, desde a infância até a juventude, e na aldeia guarani e kaiowá de Caarapó 

essa realidade não é diferente. Como a cultura escolar na aldeia tem respondido a 

essas determinações e quais as inovações e modificações do tempo promovidas pela 

prática escolar em confronto com a pedagogia indígena? As experiências de contraturno 

atualmente praticadas na escola (com destaque para o esporte) podem servir de base 

para uma proposta de ampliação do período escolar? O que esta ampliação, na direção 

de uma proposta de escola de tempo integral, poderá significar na sua relação com a 

cultura tradicional e as formas próprias de socialização e aprendizagem da cultura 

guarani e kaiowá? Seria a oportunidade de trazer a pedagogia própria e ressignificar 

a didática tendo em vista qualificar o jeito próprio de aprender de cada grupo?

Por isso, no âmbito deste texto, nos propomos a tarefa de problematizar a 

ideia de ampliação do período escolar nas aldeias como inovação ou possibilidade 

de se construir uma proposta pedagógica que tenha como ponto de partida a 

revalorização da(s) pedagogia(s) indígena(s). Afinal de contas, entendemos que, para 

ser integral, a educação deve considerar o desenvolvimento humano em sua 

integralidade, ou seja, o desenvolvimento das competências cognitivas, juntamente 

com as dimensões éticas, estéticas, físicas afetivas e sociais. Será muito diferente 

desses parâmetros a pedagogia tradicional indígena, praticada no dia a dia das aldeias 

desde tempos imemoriais, no processo de socialização de suas crianças?

Essas e outras questões – além da demanda atual das próprias famílias por 

escola de tempo integral – nos motivaram a sistematizar os dados de campo, em 

alguns casos ambivalentes e contraditórios, no formato de um artigo, na tentativa 

de ampliar a discussão também para a realidade da educação indígena.

Após o processo inicial de implantação da educação indígena – formação de 

professores, construção do Projeto Político-Pedagógico, ampliação e adaptação da 

estrutura física, entre outros aspectos –, até meados da década passada, a demanda nas 

aldeias guarani e kaiowá de Mato Grosso do Sul era por educação infantil, que naquele 

momento começava a ser experimentada nas comunidades indígenas do Estado (cf. 

Nascimento, 2006). Mesmo ainda sem uma avaliação dessa experiência pela academia 

e pelo próprio poder público, as famílias começam a demandar, na atualidade, por 

educação de tempo integral para seus filhos, ante a insegurança cada vez maior das 
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crianças e jovens nos espaços das aldeias próximas aos centros urbanos. Quando 

perguntadas, todas as mães são unânimes em dizer que “a escola integral seria muito 

bom para as crianças da aldeia”, afinal, seria uma forma de tê-las mais tempo estudando 

e protegidas da violência, ou ainda, uma forma de “aprenderem mais e poderem competir 

com ‘os brancos’ de igual para igual”. Percebe-se que as mães tiveram algumas 

informações acerca de escolas públicas que, em meio urbano, passaram a ser de tempo 

integral, porém essas informações são insuficientes e desencontradas.

Base legal da ampliação do período escolar e a educação indígena

Quando retomamos as discussões sobre a ampliação do período escolar, ou a 

escola de educação integral, uma justificativa comum seria a “situação de 

marginalidade” – de pobreza e exclusão –, situação que gera riscos para grupos de 

crianças, seja nas ruas, seja em seu próprio ambiente familiar. Outra justificativa, 

nesta mesma direção, é a escola de tempo integral como alternativa de equidade e 

de proteção para grupos menos favorecidos da população infanto-juvenil, 

particularmente nas periferias dos centros urbanos.

Apenas para continuar a problematização: essas situações de vulnerabilidade 

social se repetem/acontecem nas aldeias atualmente? Certamente nos deparamos 

aqui com a diversidade apresentada pelos povos indígenas, e não será possível uma 

única resposta. Quanto às aldeias em Mato Grosso do Sul, a situação de maior 

vulnerabilidade apresenta-se justamente entre os Guarani e Kaiowá, particularmente 

nas aldeias maiores e mais próximas dos centros urbanos, como é o caso das aldeias 

de Dourados, Caarapó e Amambai, todas com mais de cinco mil pessoas. Nessas aldeias 

já se fazem presentes usuários de drogas, grupos que se juntam para praticar atos de 

violência ao estilo de gangues urbanas, disputas por territórios entre esses grupos, 

desocupação, alto índice de violência física e simbólica (discriminação e preconceito, 

suicídios, homicídios, estupros, violência doméstica, entre outros problemas).

Como sabemos, o conceito de educação de tempo integral encontra amparo 

jurídico significativo na legislação brasileira, a começar pela própria Constituição 

Federal de 1988, assegurando sua aplicabilidade no campo da educação formal.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Olhando pelo lado do paradigma da proteção integral, a legislação brasileira 

é das mais avançadas, garantindo o direito de toda criança ou adolescente a receber 

atendimento em todas as suas necessidades pessoais e sociais, para um 

desenvolvimento adequado.

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação 
para o trabalho, assegurando-lhes: 
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
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II – direito de ser respeitado por seus educadores; 

III – direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares 
superiores; 

IV – direito de organização e participação em entidades estudantis; 

V – acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, 
bem como participar da definição das propostas educacionais. (Brasil. Lei nº 8.069,1990).

A partir da Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB – Lei nº 9.394/1996), coloca-se a proposição de ampliar o período 

escolar, como política pública para a educação brasileira, o que vem acontecendo, 

apenas lentamente, nos últimos anos, em especial a partir do Programa Mais 

Educação, estratégia do governo federal para a promoção da educação integral no 

Brasil contemporâneo.

Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas 
de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de 
permanência na escola. 

§ 1.o [...] 

§ 2.o O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério 
dos sistemas de ensino. (Brasil. Lei nº 9.394, 1996).

Outro instrumento importante é a Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que 

aprova o Plano Nacional de Educação (PNE), e se propõe, em seus objetivos e metas, a 

adotar progressivamente o atendimento em tempo integral para as crianças de 0 a 6 

anos. Em 2010, aparece o Decreto nº 7.083, que dispõe sobre o Programa Mais Educação, 

o qual propõe a ampliação do tempo de permanência de crianças, adolescentes e jovens 

matriculados em escola pública, mediante oferta de educação básica em tempo integral.

Após este rápido e não exaustivo percurso sobre as bases legais que dão suporte 

à proposta de ampliação do período integral das escolas, voltando-nos para a realidade 

da educação indígena, nosso foco, nos perguntamos: como considerar as diferentes 

culturas, linguagens e vivências dos povos indígenas no Brasil, na tentativa de ampliar 

o tempo educativo, sem cair, simplesmente, na ampliação de uma realidade repleta 

de contradições e ambivalências, que é a realidade atual de grande parte das escolas 

nas aldeias deste país? Ou ainda, como ampliar o período escolar sem repetir práticas 

atuais de um currículo tradicional (disciplinas de matemática, português, etc.), seguido 

de um contraturno em que se oferecem atividades optativas de esporte, cultura, lazer 

para tornar o tempo escolar mais atrativo para crianças e adolescentes?

Em algumas aldeias guarani e kaiowá, nos últimos meses, quando perguntamos 

a respeito da ampliação do período escolar, várias foram as reações: se por um lado as 

mães indígenas eram unânimes em responder afirmativamente sobre a necessidade da 

escola em tempo integral para seus filhos (pois assim ficariam mais tempo “ocupados”, 

estudando, aprendendo mais e se preparando para competir com o “branco” em pé de 

igualdade), a mesma pergunta levava a comentários distintos quando os interlocutores 

eram lideranças indígenas, professores das escolas, ou até antropólogos.

Ao aprofundarmos esta temática a partir da realidade das aldeias, podemos 

afirmar que uma política efetiva de educação integral, certamente não se reduz 
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apenas em aumentar o tempo de escolarização, ou seja, na fala de um dos 

interlocutores: acrescentar “mais do mesmo”. Certamente que, na visão do governo, 

significa antes mudar a própria concepção e o tipo de formação oferecida às novas 

gerações nas escolas atuais. Pensar, dessa forma, a proposta do Programa Mais 

Educação, pura e simplesmente como possível de adaptar-se às escolas indígenas, 

sem consulta às comunidades, sem o devido respeito à diversidade de cada região 

e etnia, seria muita leviandade, seria como continuar com a prática de impor políticas 

públicas de assistência, por exemplo, pensadas para atender a todo o País, mas, sem 

preocupar-se com a diversidade sociocultural dos povos indígenas.

Nesse mesmo sentido, alerta Vitor Paro (2009, p. 13) para a “tendência que 

entende que a extensão do tempo de escolaridade seja apenas isso: fazer em mais 

tempo aquilo que já se faz hoje. Isso pode ser extremamente perigoso, porque nós 

podemos simplesmente estar aumentando a desgraça, dando mais da mesma coisa”, 

seja nas escolas ditas “comuns”, seja nas escolas indígenas. Com algumas exceções, 

grande parte das experiências de educação indígena, em alguns casos, após duas 

décadas de implantação, apresentam insatisfação com o modelo atual e promovem 

processos de avaliação e revisão do percurso.

Retomamos aqui as contribuições de Paro (2009, p. 13) quando afirma que 

“não se quer pensar somente em educação em tempo integral como uma bandeira 

de luta, mas articular essa extensão a uma concepção de educação integral”, afinal, 

“qual educação queremos estender: será que queremos mesmo estender essa 

educação que aí está, ou precisamos fazer uma outra educação estendida?”

Esses são alguns elementos que trataremos na sequência ao refletir sobre as 

práticas pedagógicas dos povos indígenas, particularmente as do povo Guarani.

Da pedagogia indígena dos Guarani para a escolarização formal

Tomamos por base estudos anteriores, particularmente o de Egon Schaden 

(1962) e estudos atuais (Brand, 2002; Pereira, 2002; Nascimento, 2006), além de 

pesquisas recentes realizadas pelos autores em aldeias guarani e kaiowá do Estado 

de Mato Grosso do Sul.1

As pesquisas de campo entre os Guarani e Kaiowá, desde as mais antigas, na 

década de 1950, até as mais recentes, ressaltam elementos e características comuns 

acerca da pedagogia indígena: 

Na perspectiva da pedagogia indígena, a criança aprende experimentando, vivendo o 
dia a dia da aldeia e, acima de tudo, acompanhando a vida dos mais velhos, imitando, 
criando, inventando, sendo que o ambiente familiar, composto pelo grupo de parentesco, 
oferece a liberdade, a autonomia necessária para esse experimentar e criar infantil. 
(Nascimento 2006, p. 19).

1 Pesquisas financiadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação de 
Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect/MS): Professores 
índios e a escola diferenciada/intercultural: a experiência em escolas indígena kaiowá/guarani e a prática pedagógica 
para além da escola (2004-2007); A cosmovisão e as representações das crianças kaiowá/guarani: o antes e o depois 
da escolarização (2006-2010).
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Essa liberdade, segundo Nunes (2002, p. 71), engloba o “acesso aos 

diferentes lugares e às diferentes pessoas, às várias atividades domésticas, 

educacionais e rituais, enfim, a quase tudo o que acontece à sua volta”. Quando 

o documento da Secretaria de Educação, Continuada, Alfabetização e Diversidade 

(Secad) trata de “restituir a condição de ambiente de aprendizagem da comunidade 

e transcender à escola como único espaço de aprendizagem” estamos, na verdade, 

reconhecendo que a prática da pedagogia indígena considera há tempos o 

ambiente da comunidade (pátio da aldeia, rio, mata, atividades do cotidiano) 

como ambientes de aprendizagem, muito antes da institucionalização da escola 

de matriz eurocêntrica. Segue o mesmo documento afirmando que “a comunidade 

e a cidade apresentam diferentes possibilidades educacionais e de construção 

de conhecimento por meio da observação, da experimentação, da interação e, 

principalmente, da vivência” (Brasil. MEC/Secad, 2008, p. 30). Reafirmamos, 

dessa forma, que a base do que é proposto, na atualidade, como política pública 

de educação em tempo integral, já vinha sendo praticada pelas comunidades 

indígenas em sua pedagogia de socialização das novas gerações.

Infelizmente, o modelo de escola que historicamente tentamos impor às 

comunidades indígenas é aquele que até hoje segue desacreditado por ser 

homogeneizador, desconectado do cotidiano das pessoas, com conteúdos pouco 

significativos e falta de diálogo com a comunidade, entre outros aspectos.

A partir de sua pesquisa de campo, Egon Schaden (1962, p. 67) reconhece como 

característica principal da pedagogia guarani “o respeito pela personalidade humana e 

a noção de que esta se desenvolve livre e independente em cada indivíduo”. Dessa 

forma, constata que a atmosfera de liberdade em que as crianças indígenas se 

desenvolvem cria nelas um “sentimento de autonomia e de independência” ante o 

mundo dos adultos. Uma “educação como prática da liberdade”, como diria Paulo Freire 

e que leve à autonomia, certamente será uma das metas da educação em tempo integral. 

Nos estudos de Nascimento (2006, p. 8) é possível perceber com mais detalhes, 

a partir dos elementos culturais dos povos Guarani e Kaiowá, o cotidiano das crianças 

indígenas:

As crianças aprendem olhando, observando toda a realidade. Estão presentes em toda 
a parte na aldeia e nas áreas circundantes e quase não há punições. As crianças têm 
liberdade, permissividade e autonomia, experimentando e participando da realidade 
concreta do dia a dia, seus conflitos e contradições estão perfeitamente articuladas 
com aprendizagem e responsabilidades na vida, que, nas comunidades indígenas, se 
iniciam muito cedo.

Esse cotidiano reforça o que se pretende quando, na atualidade, falamos em 

educação emancipadora em contexto de desenvolvimento das potencialidades das 

crianças e jovens, como afirma o documento Programa Mais Educação passo a passo:

O ideal da Educação Integral traduz a compreensão do direito de aprender como inerente 
ao direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade e à convivência familiar e 
comunitária e como condição para o próprio desenvolvimento de uma sociedade republicana 
e democrática. Por meio da Educação Integral, se reconhece as múltiplas dimensões do ser 
humano e a peculiaridade do desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens (Brasil. 
MEC. Secad, 2008, p. 7-8).
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Este “ideal da Educação Integral”, que serve de indicação para a implantação 

em nível nacional da política pública conhecida como Programa Mais Educação, é 

percebido por Pereira (2002, p.170):

A criança kaiowá recebe uma educação que lhe permite grande liberdade para seguir as 
motivações de seu desejo de descobertas. Os Kaiowá acham natural que a criança seja 
curiosa, inquieta e interessada por tudo que representa novidade. Existe um provérbio 
que diz: ñande mitãramo, opa rupi ñande jaiko, cujo significado é: quando somos crianças, 
vivemos por toda parte.

Segundo o pesquisador, “as crianças participam de tudo que acontece na 

aldeia, e são fonte inestimável de aprendizagem para o visitante” (Pereira, 2002, 

p. 170). Elas são muito observadoras e dão conta de ampla gama das “múltiplas 

dimensões do ser humano”: da geografia, dos caminhos, das casas, dos moradores 

(parentelas).

No grupo familiar ou de parentelas, as crianças ensinam e aprendem entre 

si: a nadar, a reconhecer as plantas do entorno, a reconhecer e dominar o espaço da 

aldeia entre outros, como os costumes, crenças, tradições. Observando as relações 

de troca na escola, é comum que as crianças e adolescentes indígenas informem e/

ou ensinem aos professores índios e não índios esses saberes, criando um espaço 

de interculturalidade. Para a criança, na socialização não há problemas de 

identificação, pois ela se identifica com o que é vivido na família e no grupo social 

(Nascimento, 2010).

A especificidade de ser criança e da pedagogia indígena na sociedade guarani 

também foi observada no estudo de Menezes (2006, p. 144):

O que mais me saltava aos olhos eram os tempos-movimentos das crianças na relação com 
a natureza, entre eles mesmos, entre os pais e os avós. As crianças sempre estavam juntas, 
brincando e cuidando umas das outras: este é um modo de ser criança guarani. Certa 
vez, observei três crianças brincando: as duas mais velhas empurravam o irmãozinho 
mais novo que estava dentro de um carrinho, giravam e corriam continuamente, todos 
juntos. Passaram o carrinho do bebê por cima de um carrinho de brinquedo e quebraram, 
olharam-se e deram uma risada compartilhada. Nenhum adulto falou ou reclamou de 
nada. Isto é uma prática constante, de não interferir na brincadeira das crianças. A 
atitude dos pais é de proximidade e atenção relaxada, que reflete um estar atento à 
natureza das crianças.

Reconhecer que a criança indígena tem um papel muito importante dentro 

de sua sociedade particular, é assumir que ela é um ser completo em suas 

atribuições, é um ser ativo na construção das relações em que se engaja, sendo 

parte integrante da sociedade, participante e construtora de cultura. A partir de 

sua interação com outras crianças (brincadeiras, jogos, afazeres domésticos, 

caminhadas, cumprimento de rotinas) elas acabam por constituir seus próprios 

papéis e identidades.

Nessa mesma direção podemos afirmar que as brincadeiras infantis têm-se 

mostrado de grande importância na transmissão cultural. Por meio delas, a criança 

está experimentando o mundo e as reações, tendo assim elementos para desenvolver 

atividades sem a intervenção de um adulto. Entre si, estabelecem um lugar: 

identitário, material e simbólico (Nascimento, 2009).
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Podemos considerar que a pedagogia tradicional guarani, muito próxima do 

que hoje está sendo proposto oficialmente como política pública de educação integral, 

foi historicamente relegada e deixada de lado pelo processo de colonização e tentaram 

impor, no seu lugar, o modelo de escola formal, que, na atualidade, “a duras penas”, 

está aos poucos sendo ressignificada e assumida pelos próprios atores, como escola 

indígena específica e diferenciada. Este processo, é óbvio, acontece de forma 

dinâmica, repleta de ambivalência, como é o próprio ser humano. Neste sentido, é 

comum observar nas aldeias a circulação dos pais no contexto das escolas. Integram-

se ao ambiente como se aquele espaço fosse a continuação da aldeia. Muitas vezes 

ficam na janela observando o andamento da aula sem que isto perturbe o professor, 

pois entende esta necessidade, por ser ele índio também daquela aldeia.

Na sequência, aproximamo-nos um pouco mais da atual realidade das 

comunidades guarani e kaiowá localizadas no sul do Estado de Mato Grosso do Sul.

Os Guarani e Kaiowá em Mato Grosso do Sul

No Brasil, conforme Egon Schaden (1962), o povo Guarani está representado 

por três parcialidades linguísticas e culturais: Ñandeva, Mbya e Kaiowá. No Estado 

de Mato Grosso do Sul encontram-se os Kaiowá, com aproximadamente 32 mil 

pessoas e os Ñandeva (mais conhecidos apenas como Guarani), com cerca de 11 mil 

pessoas (Brasil. Funasa, 2010). A grande maioria está confinada em pequenas porções 

de terra (reservas) ou em periferia de cidades, com explosiva densidade demográfica 

e uma particular densidade cultural que se manifesta no enfrentamento e na luta 

pelo fortalecimento de sua autonomia interna, ao mesmo tempo em que busca 

negociar com outras culturas, construindo diálogos entre fronteiras, resistindo ao 

processo de assimilação e de homogeneização (Nascimento, 2010).

O território tradicional Guarani, conhecido como ñande retã (nosso território), 

localiza-se no sul do Estado de Mato Grosso do Sul, ocupando uma ampla extensão de 

terra situada entre o rio Apa, a Serra de Maracaju, os rios Brilhante, Ivinhema, Paraná, 

Iguatemi e a fronteira com o Paraguai. Agrupavam-se nesse território, segundo Schaden 

(1962), especialmente em áreas de mata, ao longo dos córregos e rios, em pequenos 

núcleos populacionais, integrados por uma, duas ou mais famílias, que mantinham entre 

si inúmeras relações de casamento, tendo à frente os chefes de família mais velhos, 

denominados de tekoaruvicha (chefes de aldeia) ou ñanderu (nosso pai). Esses termos 

designavam as chefias de família. Cabiam-lhes atribuições nas esferas política e religiosa. 

Essas expressões incluem, hoje, as pessoas iniciadas nas práticas rituais e dirigentes de 

grupos de reza que podem, ainda, ser denominadas, genericamente, de caciques ou 

rezadores, sendo estes os termos mais recorrentes nas falas dos indígenas (Brand, 1997).

A aldeia para os Kaiowá e Guarani é o espaço para a continuidade do seu 

modo de ser. Tradicionalmente cada aldeia era composta por:

Um complexo de casas, roças e matas, que manteve até muito recentemente 
características semelhantes especialmente no que se refere à distribuição e organização 
socioeconômico-político-religiosa. Esses núcleos familiares eram relativamente 
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autônomos, caracterizando-se pela mobilidade que, ao mesmo tempo em que se constituía 
como estratégia de manejo ambiental, evitando o esgotamento dos recursos naturais, 
era, também importante recurso para a separação de conflitos decorrentes, entre outras 
causas, de acusações de feitiço e disputas políticas. (Brand, Nascimento, 2006, p. 4). 

A história que marca os Guarani e Kaiowá possui como características relevantes 

as constantes invasões das frentes não indígenas de ocupação e o confinamento – 

transferência sistemática e forçada da população indígena das diversas aldeias guarani 

e kaiowá para dentro de oito reservas demarcadas pelo governo entre 1915 e 1928 – em 

mínimas parcelas de seus territórios (Brand, 1997). O confinamento e o consequente 

comprometimento dos recursos naturais dificultam sua reprodução cultural e questionam 

suas propostas de autonomia. Segundo Brand e Nascimento (2006, p. 5),

As primeiras frentes não indígenas adentraram pelo território kaiowá e guarani, a partir 
da década de 1880, após a guerra do Paraguai, quando se instala na região a Companhia 
Matte Larangeira. Esta Companhia,2 embora não questionasse a posse da terra ocupada 
pelos índios, nem fixasse colonos e desalojasse comunidades, definitivamente, das suas 
terras, foi, contudo, responsável pelo deslocamento de inúmeras famílias e núcleos 
populacionais, tendo em vista a colheita da erva mate. 

Com a decadência da economia ervateira, a partir de 1930 tem início uma 

nova política de desenvolvimento batizada de “Marcha para o Oeste”. Essa política, 

criada no governo do Presidente Getúlio Vargas, foi responsável pela formação da 

Colônia Agrícola Nacional de Dourados (Cand), na década de 1940. Neste sentido, 

Brand (1997, p. 78) observa que:

A implantação da Colônia em áreas de aldeias kaiowá marcou o início de uma longa 
e difícil luta dos índios pela manutenção e recuperação de suas terras. Negavam-se 
deixar estas terras, que foram vendidas pelo governo aos colonos. Estes, por sua vez, 
buscavam constantemente obter a expulsão dos índios, através de ações na justiça, ou 
através de meios mais escusos. 

Durante o período de 1915 a 1928, o Serviço de Proteção ao Índio (SPI) demarcou 

pequenas extensões de terra para a população indígena. No entanto, sabemos que essas 

demarcações tinham por objetivo confinar os indígenas dispersos em amplo território 

no sul do atual Estado do Mato Grosso do Sul e, dessa forma, liberar as terras para a 

ocupação dessa região do País, nos anos seguintes. A chegada dos novos colonizadores, 

a partir da década de 1940 e, em especial, no final da década de 1960, impulsionou um 

grande crescimento populacional na região e a instalação de empreendimentos 

agropecuários no Estado. Nesse contexto, os Guarani e Kaiowá foram compulsoriamente 

confinados em pequenas extensões de terra, fazendo com que seu território seja, na 

atualidade, completamente inadequado para sua sobrevivência sustentável.

O professor Eliel Benitez, da aldeia de Caarapó, confirma as reflexões acima 

ao registrar que o processo de confinamento resultou em dois grandes problemas: 

o da degradação ambiental e a desorganização social destes povos.

2 A Cia. Matte Larangeira instala-se em todo o território ocupado pelo povo Guarani e Kaiowá, em Mato Grosso do Sul, 
após a Guerra do Paraguai, tendo em vista a exploração dos ervais nativos, abundantes em toda a região. Antes disso, 
em 1767, o governo português instalara, às margens do rio Iguatemi, em pleno território kaiowá, o Forte Iguatemi 
(Povoação e Praça de Armas Nossa Senhora dos Prazeres e São Francisco de Paula do Iguatemi), de curta duração.
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Vivemos um momento de reconstrução: uma nova direção depois do desastre do 
confinamento; percebemos a urgência da questão da terra, nossas reservas são pequenas 
e estão degradadas. É necessário políticas que saibam lidar com todas as diferenças até 
de aldeia para aldeia, não continuando com ações isoladas. Políticas de reorganização 
da comunidade através de capacitação técnica da comunidade e a partir da visão da 
comunidade. A união da comunidade foi desestruturada; a própria comunidade não 
tem clareza do que quer. Favorecer as comunidades a repensar suas próprias vidas. 
Essa organização tem que ser forte para se relacionar com a comunidade envolvente. 
A preparação no sentido de fortalecer os conhecimentos indígenas. Não transportar 
os conhecimentos indígenas para o sistema do branco, mas construir o sistema do 
conhecimento indígena. Só assim se constrói a sustentabilidade. (Benitez, 2005).

Nos tempos atuais, ainda dentro do contexto do confinamento, o aumento 

populacional e a proximidade dos centros urbanos vêm gerando novas formas de 

conflitos entre os Guarani e Kaiowá e a sociedade não índia, como é o caso do 

assalariamento nas usinas de biocombustíveis, a violência familiar causada 

particularmente pelo consumo de bebidas alcoólicas, o aumento da dependência das 

políticas assistenciais do governo, a fragmentação da família fruto da desorganização 

social e a ausência masculina com a consequente reformulação do papel da mulher 

e da liderança, entre outros.

Como parte desse contexto sociocultural, a educação escolar indígena tem sido 

uma das apostas dos Guarani e Kaiowá, assumida como estratégia na tentativa de 

reverter esse quadro desfavorável, em prol de uma sociedade mais autônoma e consciente 

de seus valores e história cultural, particularmente a partir das novas gerações.

É concretamente, a partir desse contexto histórico e cultural que vimos, até 

o momento, problematizando a proposta de estender a política de educação integral 

para as aldeias indígenas. Antes a escola era tida como elemento que favorecia a 

dominação e forçava o processo de integração/homogeneização (assimilação segundo 

alguns) dos povos indígenas na sociedade nacional; na atualidade, assumida pelos 

índios, mesmo com suas limitações, a escola é vista como instrumento de 

fortalecimento dos símbolos e códigos culturais, entre eles, a língua, o canal de 

comunicação das representações sociais e da cosmovisão de suas crianças. 

Depreende-se daqui um último questionamento: será possível realizar a 

ressignificação desta escola, valorizando os saberes e a pedagogia tradicional, ao 

mesmo tempo em que se propõe a ampliação do período escolar nas aldeias, 

buscando, sobretudo, o reconhecimento desta mesma pedagogia indígena?

Considerações Finais

Sabemos, de antemão, que as escolas criam e recriam constantemente uma 

cultura específica de práticas que, apesar dos determinantes legais, das propostas 

impositivas e das políticas adotadas, fazem com que possa funcionar como um corpo 

de conhecimentos, de ações e de atitudes que lhe são peculiares. Dessa forma, 

mesmo ressignificada pelas comunidades indígenas, a escola será sempre uma 

presença “alienígena”, ou seja, estranha.

Retomando uma vez mais Vitor Paro (2009, p. 15), deparamo-nos com o 

imenso desafio que é não apenas reproduzir o mesmo modelo, simplesmente 

ampliando o tempo escolar:
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O que fazer com essa escola ruim? Ela precisa de mais tempo? – Não, ela já possui todo 
o tempo do mundo, ela não precisa ser estendida, não precisa de tempo integral. Se é 
para fazer essa coisinha ruim que está fazendo, continue assim. Esta é uma concepção de 
educação que não nos interessa. Afinal, se for para pensar uma educação de tempo integral 
(...) não há necessidade disso – multiplicar a ruindade que está aí não ajuda em nada.

Assim, para que haja alguma possibilidade de que as propostas de ampliação do 

período escolar possam dar certo nas aldeias, é preciso, antes de tudo, que estas ações 

sejam explicitadas para a comunidade, com respeito às realidades diversas de cada povo, 

para que as propostas pedagógicas venham ao encontro da realidade das crianças, jovens 

e adolescentes indígenas. Ou seja, considerando os aportes legais conquistados pelos 

movimentos indígenas para a reinvenção da escola, no que diz respeito ao caráter 

epistemológico e metodológico de suas propostas pedagógicas, a “escola de tempo 

integral” descentralizaria o currículo. Na verdade, isto consta na proposta do Governo 

Federal: “a educação que este Programa quer evidenciar é uma educação que busque 

superar o processo de escolarização tão centrado na figura da escola” (Brasil. MEC. Secad, 

2008, p. 5), que é na verdade, o risco também da educação indígena nas aldeias: “A 

escola, de fato, é o lugar de aprendizagem legítima dos saberes curriculares e oficiais 

na sociedade, mas não devemos tomá-la como única instância educativa”. 

Para os povos indígenas, a escola é apenas mais um espaço de aprendizagem, 

onde deveria exercitar-se o diálogo de saberes. Neste sentido, segue o documento, 

“integrar diferentes saberes, espaços educativos, pessoas da comunidade, 

conhecimentos... é tentar construir uma educação que, pressupõe uma relação da 

aprendizagem para a vida, uma aprendizagem significativa e cidadã” (Brasil. MEC. Secad, 

2008, p. 5), que é o que se busca, também com a prática da educação indígena nas 

aldeias. Porém, como a escola indígena ainda se encontra atrelada aos sistemas de 

educação, via redes estaduais e/ou municipais, muitas vezes sendo submetida aos 

instrumentos de avaliação, em nível nacional, que descaracterizam o “uso da língua 

materna e dos processos próprios de aprendizagem” (Constituição Federal 1988; LDB 

9.394/1996). O contraturno do período integral poderia ser uma alternativa para práticas 

pedagógicas que levassem em consideração lógicas muito específicas de cada cultura, 

como o conceito de tempo, de cronologia, de espaço, de produção, sustentabilidade, 

arte, lazer, formas tradicionais de conhecimento, bricolages, sistemas linguísticos/

semióticos, econômicos e transcendentais, entre outros, fundamentais para a cosmologia 

(filosofias, visões de mundo) de cada povo e que são muito enfatizados na maioria dos 

cursos de formação de professores indígenas.

Reclamam esses professores de que é muito difícil estender esta aprendizagem 

nas escolas, por terem ainda que responder às exigências burocráticas e pedagógicas 

controladas pelos sistemas que mantêm as escolas nas aldeias. Quase tudo que 

realizam nesse sentido é considerado como atividades extracurriculares, que não 

são motivo de avaliação do desempenho do professor nem do desempenho escolar 

do aluno. Pensar nessa alternativa, talvez, desse a condição para que 

o currículo escolar indígena ganha[e], assim, caráter de permanente movimento ondular 
entre o “núcleo comum ou a base universal do conhecimento escolar” e os conjuntos de 
conhecimentos representados como indígenas, ou étnicos, culturalmente fundados na 
tradição e na memória coletiva daquele grupo humano particular. (Monte, 2001, p. 66).



147

Em Aberto, Brasília, v. 25, n. 88, p. 135-149, jul./dez. 2012

Paulo Freire (1991, p. 16) chegou a afirmar que “a escola não é só um espaço 

físico. É um clima de trabalho, uma postura, um modo de ser”. Por isso acreditamos 

que a escola, seja ela de tempo integral ou não, deverá ser escola de “educação 

integral”, que favoreça a expansão e a diversidade das vivências e experiências de 

aprendizagem, a circulação em torno do maior número de ambientes diversificados 

de aprendizagem, e que contribua para a construção da tão sonhada autonomia dos 

povos indígenas. Que, mesmo considerando, as condições materiais e sociais, em 

especial, do povo Guarani e Kaiowá de Mato Grosso do Sul, o “tempo integral” não 

seja mais uma forma de confinamento (perda de seus espaços de construção de 

cultura e de vivência étnica), historicamente opressor desses povos.

Referências bibliográficas

BENITEZ, Eliel. Seminário Sustentabilidade em Terras Indígenas. Campo Grande: 
UCDB, 2005.

BRAND, Antonio J. Os desafios da interculturalidade e a educação infantil. 
In: CRUZ, Héctor Muñoz (Org.). Rumbo a la interculturalidad em educación. 
México: Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2002.

BRAND, Antonio J. O impacto da perda da terra sobre a tradição kaiowá/guarani: 
os difíceis caminhos da Palavra. 1997. Tese (Doutorado em História) – Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), Porto Alegre, 1997.

BRAND, Antonio J.; NASCIMENTO, A. C. A escola indígena e sustentabilidade: 
perspectivas e desafios. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL EDUCAÇãO 
INTERCULTURAL, MOVIMENTOS SOCIAIS E SUSTENTABILIDADE, 3., 2006, 
Florianópolis. Anais do III... Florianópolis, 2006.

BRASIL. Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010. Dispõe sobre o Programa 
Mais Educação. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/decreto/d7083.htm>.  

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Diário Oficial da União, Brasília, 16 jul. 1990. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei8069_02.pdf>. 

BRASIL. Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/
L9394.htm>.

BRASIL. Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm>.

BRASIL. Fundação Nacional da Saúde (Funasa). Brasília, 2010. Disponível em: 
<www.sis.funasa.gov.br>. Acesso em: 21 jul. 2010. 

BRASIL. Ministério da Educação (MEC), Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade (Secad). Educação integral: texto referência para o 
debate nacional. Brasília, 2009. 



148

Em Aberto, Brasília, v. 25, n. 88, p. 135-149, jul./dez. 2012

BRASIL. Ministério da Educação (MEC), Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade (Secad). Programa Mais Educação, passo a passo. 
Brasília, 2008.

COELHO, Lígia M. C. da Costa (Org.). Educação integral em tempo integral: 
estudos e experiência em processo. Petrópolis, RJ: DP et Alii; Rio de Janeiro: 
FAPERJ, 2009.

COHN, Clarice. Antropologia da criança. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991.

MENEZES, Ana Luísa Teixeira. A alegria do corpo-espírito saudável: ritos de 
aprendizagem guarani. 2006. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.

MONTE, N. L. Textos para o currículo escolar indígena. In: SILVA, A. L. da; 
FERREIRA, M. K. L. (Org.). Práticas pedagógicas na escola indígena. São Paulo: 
Global, 2001.

NASCIMENTO, A. C. A cosmovisão e as representações das crianças Kaiowá-
guarani: o antes e o depois da escolarização. 2006. [Não publicado]. 

NASCIMENTO, A. C.; AGUILERA URQUIZA, A. H; VIEIRA, C. M. N. As 
representações das crianças Guarani e Kaiowá acerca dos conceitos locais. In: 
CONGRESSO INTERNACIONAL COTIDIANO, 3., 2010, Niterói. Anais do...: 
diálogos sobre diálogos. Niterói, 2010.

NASCIMENTO, A. C.; BRAND, A. J.; AGUILERA URQUIZA, A. H. A criança 
guarani/kaiowá e a questão da educação infantil. Série Estudos, Periódico do 
Mestrado em Educação da UCDB, Campo Grande, n. 21, p. 11-23, jul/dez. 2006.

NASCIMENTO, A. C. et al. A cosmovisão e as representações das crianças kaiowá 
e guarani: o antes e o depois da escolarização. In: CONGRESSO DA ASSOCIAÇãO 
INTERNACIONAL PARA A PESQUISA INTERCULTURAL (AIRIC), 12., 2009, 
Florianópolis. Anais... Florianópolis: Ed. da UFSC, 2009.

NUNES, Angela. No tempo e no espaço: brincadeiras das crianças A’uwe-Xavante. 
In: LOPES DA SILVA, Aracy; MACEDO, A. V. L. da Silva; NUNES, Angela (Org.). 
Crianças indígenas: ensaios antropológicos. São Paulo: Global, 2002.

PARO, Vitor H. Educação integral em tempo integral: uma concepção de educação 
para a modernidade. In: COELHO, Lígia M. C. da Costa (Org.).  Educação integral 
em tempo integral: estudos e experiência em processo. Petrópolis, RJ: DP et Alii; 
Rio de Janeiro: Faperj, 2009.

PEREIRA, Levi. M. No mundo dos parentes: socialização das crianças adotadas 
entre os Kaiowá. In: LOPES DA SILVA, M. Aracy; MACEDO, A. V. L. da Silva; 
NUNES, Angela (Org.). Crianças indígenas: ensaios antropológicos. São Paulo: 
Global, 2002.

SCHADEN, Egon. Aspectos fundamentais da cultura guarani. 2. ed. São Paulo: 
Difusão Europeia do Livro, 1962.



149

Em Aberto, Brasília, v. 25, n. 88, p. 135-149, jul./dez. 2012

Antônio H. Aguilera Urquiza, doutor em Antropologia pela Universidade de 

Salamanca, é docente da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

hilarioaguilera@gmail.com

Adir C. Nascimento, doutora em Educação pela Universidade Paulista Júlio 

de Mesquita Filho, é docente da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

adir@ucdb.br





151

Em Aberto, Brasília, v. 25, n. 88, p. 151-162, jul./dez. 2012

Escola Vivência Infantil, Lazer e 
Aprendizagem (Vila): experiência 
de educação integral
Ana Cristina Gomes Bezerra

Resumo

A Escola Vivência Infantil, Lazer e Aprendizagem (Vila) de ensino fundamental, 

da rede particular de Fortaleza (CE), foi objeto de estudo durante minha pesquisa 

de mestrado na Universidade Federal da Bahia em 2001; depois tornou-se a escola 

que escolhi para meus filhos e, hoje, é onde atuo profissionalmente como 

coordenadora pedagógica. Este ano, a sua proposta comemora 30 anos. Neste artigo, 

trago, principalmente, os fundamentos e as categorias mais marcantes experienciados 

pela escola e que possibilitam o trabalho com a educação integral.

Palavras-chave: Escola Vivência Infantil, Lazer e Aprendizagem; Escola Vila; 

educação integral; pedagogia de projetos; Fortaleza (CE).
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Abstract
“Children’s Experiences, Leisure and Learning” School: an experience of integral 

education

“Children’s Experiences, Leisure and Learning” School (Escola Vivência Infantil, 

Lazer e Aprendizagem – Vila) is a school for the first nine years of schooling, part of the 

private network of Fortaleza, Ceará State, and was the subject matter of my master 

thesis at the Federal University of Bahia in 2001. Then Vila School became the school I 

chose for my children, and today, it is the place where I work as pedagogical coordinator. 

In the last ten years or more I spent working with that pedagogical proposal, I shall try 

to share as much as possible of this thirty years old experience of integral education. I 

bring for the debate mainly the most striking fundamentals and categories experienced 

in the school that make possible integral education in the school.

Keywords: “Children’s Experiences, Leisure and Learning” School; Vila School; 

integral education; pedagogy of projects; Fortaleza (CE).

A Escola Vivência Infantil, Lazer e Aprendizagem (Vila) é uma instituição de 

ensino fundamental que em 2011 comemorou 30 anos de existência. Ao longo desses 

anos, todo um projeto de educação se gestou, aprofundou-se e vem se enriquecendo. 

Hoje é considerada uma escola de referência, citada em publicações acadêmicas de 

estudiosos da educação, como Maria Cândida Moraes (2008), da Universidade Católica 

de Brasília, e Saturnino de La Torre, da Universidade de Barcelona, e recentemente 

foi convidada a participar da Conferência Internacional dos Sete Saberes Necessários 

a Educação do Futuro – evento promovido pela Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

A Escola Vila iniciou em 1981, a partir de um grupo de mães que se reuniam 

para trabalhar e brincar com os próprios filhos em colônias de férias. Cada mãe 

desenvolvia sua experiência com teatro, música, costura, reciclagem de materiais, 

sucatas e recreação. Depois, o trabalho tomou outra dimensão e foi aberto para 

outras crianças. Após dois anos, por solicitação dos pais que frequentavam as colônias 

de férias, formou-se uma equipe com uma pedagoga, uma psicóloga e um grupo de 

professores, e assim nasceu a Escola Vila, que iniciou com 120 alunos e funcionou 

durante seus primeiros dez anos somente com educação infantil. 

Atualmente, atende de berçário ao ensino fundamental, estando matriculados 

um total de 350 alunos. Dispõe de uma grande área verde, com muitas árvores 

frutíferas, um bonito jardim, um espaço aberto com árvores e areia, duas quadras, 

um galpão, uma sala de música, uma sala de artes plásticas e uma de artesanato, 

uma carpintaria, duas cozinhas, horta e farmácia viva, biblioteca, laboratório de 

informática e um pequeno curral onde ficam os animais. Cada um desses espaços 

integra estruturalmente o currículo da escola.
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Aplicamos inicialmente o programa de unidade da escola tradicional, que trabalhava as 
datas comemorativas. Esse programa estava muito distante da filosofia de trabalho que 
queria implantar na Vila, mas a cobrança dos pais, que era de um referencial já existente, 
era grande. (Limaverde, 1999, p. 26). 

Ao elaborar seu programa e currículo, de início aplicou um programa mais 

tradicional, já vigente em outras escolas. No entanto, já havia por parte dos 

responsáveis uma preocupação em trabalhar o currículo e o programa com uma 

abordagem diferenciada e menos tradicional. O principal impedimento que precisou 

ser trabalhado processualmente foi a resistência dos pais.

Foi muito difícil para os pais aceitarem sair do tradicional e desapegar-se dos valores 
que a instituição escola plantou [...] passamos dois anos para podermos implantar 
mudanças nas unidades de estudo. Lentamente fazíamos discussões na necessidade 
de ampliarmos o Programa das Unidades com uma visão de mundo mais atualizada e 
global. (Limaverde, 1999, p. 27).

É visível na maneira como se estruturam as atividades e o currículo uma 

preocupação primordial em dar às crianças muito mais que uma formação conteudista. 

A escola desenvolve toda uma filosofia de trabalho muito orientada para questões 

relacionadas às problemáticas ambientais, sociais, sempre contextualizada e 

participativa e dentro de uma visão integral do ser humano. Os alunos interagem 

com os conteúdos através de vivências por toda a escola, não somente em sala de 

aula, mas também em locais de aprendizagem coletiva. No espaço chamado Quintal, 

faz parte da rotina de atividades diárias a presença simultânea de turmas de Infantil 

1 ao Infantil 3 na primeira metade da manhã e de Infantil 4 ao 1º ano na segunda 

metade da manhã. Os alunos interagem com outros de idades diferentes. 

A Vila trabalha com inclusão desde seu surgimento – todas as turmas dispõem 

de vagas para acolher alunos com necessidades especiais. O objetivo, além de 

contemplar essas crianças, socializá-las, é trabalhar suas dificuldades para que 

possam levar uma vida mais independente. A convivência entre os alunos é 

importante e enriquece muito o aprendizado social e afetivo de toda a turma.

Currículo na Vila

A presença das disciplinas no currículo das crianças é apenas parte de um 

trabalho mais amplo desenvolvido pela escola. Há uma valorização do currículo para 

além da chamada grade curricular. Isso porque, além do espaço/tempo dedicados 

às disciplinas tradicionais, uma série de outras atividades e conteúdos são ministrados 

e vivenciados na escola de maneira transdisciplinar.

Sempre sentimos a necessidade de desenvolver o ser humano integralmente e não só apenas 
seu intelecto. Não foi fácil nosso regimento ser aprovado, era muito diferente e causava 
conflito. Mesmo assim conseguimos colocar na grade curricular todas as nossas atividades. Foi 
preciso aumentar uma hora por dia, pra seguir as instruções das horas aulas das disciplinas 
convencionais que o Conselho de Educação exige. Fizemos muitos estudos e ampliamos o 
conteúdo curricular, sempre fazendo a ponte da nossa realidade com o conteúdo e a aplicação 
na nossa vida. Aplicamos nossos conteúdos em atividades práticas. (Limaverde, 1999, p. 42).
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Essa perspectiva de educação integral se aplica ao currículo da escola através 

do trabalho por projetos e da contextualização dos conteúdos por meio não só dos 

temas dos projetos, mas das realidades vividas pelos alunos, pela comunidade escolar 

e local, assim como questões sociais maiores que sempre são absorvidas pela escola. 

Essas questões sociais e políticas são contempladas e há sempre uma atuação, por 

exemplo, manifestações, passeatas fora da escola, cartas e abaixo-assinados enviados 

a órgãos públicos, políticos e instituições, seminários aberto ao público e lutas como 

a do “SOS Cocó”1 e “Acidentes nucleares nunca mais”.2 As galerias de artes abertas, 

as festas, as visitas a órgãos e instituições são exemplos de atividades que envolvem 

toda a escola com as questões sociais e entrelaçam o fazer pedagógico com a realidade 

de vida dos alunos, ampliando este fazer para além dos muros da escola, gerando 

processos participativos, incluindo a família, realizando intervenções e formando 

cidadãos conscientes.

O trabalho envolve o currículo obrigatório aliado às questões sociais, tecnológicas, 
ecológicas, políticas e econômicas do planeta, além de todas as atividades que achamos 
interessantes, para o desenvolvimento do ser na sua totalidade. (Limaverde, 1999, p. 35).

Além de projetos e atuações sociais desenvolvidos na escola, outras 

importantes atividades integram o currículo da Vila e promovem a educação 

integral: as vivências com os elementos da mãe terra – que se realizam por meio 

de oito laboratórios (Fauna, Farmácia Viva, Saúde e Alimentação, Tecnologia 

Alternativa, Horta, Pomar, Jardim e Manutenção) – e as aulas complementares de 

artes (música, teatro, artesanato, artes plásticas) e corpo. Não se trata de atividades 

extracurriculares ou aulas extras; todas as atividades realizadas na escola têm 

importância curricular. Cada um dos espaços, atividades e tempo integra 

estruturalmente o currículo da escola. 

Através de vivências, estudos e pesquisas, os alunos trabalham e percebem a importância 
do cuidado com os recursos naturais. Com esse trabalho, experimentamos concretamente 
o que a teoria explica, trabalhando na prática os conteúdos curriculares. (Limaverde, 
1999, p. 37).

Todas as atividades dos laboratórios são desenvolvidas com frequência por 

todos os alunos da escola e o enfoque é proporcionar um aprendizado mais voltado 

para a prática. 

Na Farmácia Viva, os alunos conhecem todas as plantas medicinais da escola, 

seu nome científico, suas utilidades, modos diferentes de preparo (chás, unguentos, 

lambedores, cremes capilares). Os alunos fazem os canteiros, plantam e acompanham 

o crescimento das ervas, fazem xaropes e utilizam as plantas como compressas, 

chás, etc. 

No laboratório de Horta é feito o estudo do valor nutritivo das hortaliças, o 

plantio nas sementeiras e o transplante para terra; as crianças aprendem o cuidado 

1  O Parque Ecológico do Rio Cocó é uma área de conservação, um parque estadual da vida natural localizado na cidade 
de Fortaleza, Ceará.

2 Campanha promovida na escola após os acidentes nucleares no Japão e que propõe o consumo consciente de eletricidade 
e se posiciona contra a construção de novas usinas nucleares no Brasil.
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necessário para o desenvolvimento, a época da colheita e como preparar alguns 

pratos. 

No laboratório de Jardim, as plantas são observadas e classificadas segundo 

a época do plantio, de floração. O trato e o cuidado necessários com cada planta, a 

criação de mudas e transplante também são realizados. Nesse mesmo sentido, 

desenvolvem-se os estudos no laboratório de Pomar, utilizando as árvores frutíferas 

que existem na escola. Observa-se o tempo de floração e frutificação, colhem-se 

frutos, preparam-se polpas, doces e geleias. 

No laboratório de Saúde e Alimentação, os alunos estudam os diversos tipos 

de alimentação (macrobiótico, vegetarianismo), o valor nutritivo dos alimentos, os 

processos de industrialização, a relação destes com a saúde humana e o preparo de 

diversos pratos culinários. 

Em outro laboratório, o de Manutenção, os alunos fazem o estudo de diversas 

técnicas de limpeza, manutenção de pequenas redes elétricas e hidráulicas, noção de 

carpintaria e acabamento em construções. Os próprios alunos realizam pequenos 

consertos necessários na escola. Para tanto, existe uma carpintaria que é um espaço de 

sala de aula com os materiais a serem utilizados neste laboratório e também em outras 

atividades, até mesmo de artes. Essa prática desenvolve no aluno um sentido de 

organização, cuidado e responsabilidade para com os espaços por ele utilizados na escola.

Em Tecnologia Alternativa, os alunos pesquisam e conhecem técnicas 

alternativas de agricultura, reciclagem e obtenção de energia solar. Produzem 

equipamentos, geradores de energia, fornos solares, sistemas de irrigação, 

biodigestores, reaproveitando materiais recicláveis. A Vila estimula a reciclagem 

por parte das famílias, recebendo plástico, vidro, papel e metal. Uma parte é 

aproveitada na própria escola por professores e alunos nas oficinas de sucata e de 

artes e nas atividades dos laboratórios. Outra parte é doada a instituições locais de 

catadores de lixo.

Na Vila existe um pequeno curral com alguns animais, onde são desenvolvidas 

as atividades do laboratório de Fauna. Os alunos acompanham a criação, o nascimento 

e o desenvolvimento de cada espécie. Os alunos alimentam os animais e fazem a 

manutenção do espaço do zoológico.

Todos os alunos, da educação infantil ao ensino fundamental, desenvolvem 

atividades nesses laboratórios. De acordo com a idade, o programa de cada laboratório 

fica mais avançado e diversificado. São atividades em que os conteúdos são 

contemplados de uma maneira bem prática, voltados para necessidades do dia a dia 

das crianças. Por exemplo, os alunos pesquisam especificidades e benefícios de uma 

determinada erva no laboratório de Farmácia Viva, depois vão à cozinha – adaptada 

para as crianças – e preparam e bebem o chá; em outra atividade do mesmo 

laboratório estudam outra erva, preparam sachês aromáticos e costuram integrando 

aulas de artesanato.

Além dos laboratórios, outras atividades integram o currículo: são as aulas 

complementares de corpo, música, teatro, artesanato e artes plásticas. 

As aulas de corpo têm como objetivo conhecer o próprio corpo, tomar 

consciência das suas possibilidades e limites, entendê-lo como instrumento de 
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expressão, de saúde preventiva e da relação da sua saúde com a alimentação. 

Trabalham com técnicas orientais e ocidentais, como o do-in, a yoga, o tai-chi-

chuan, a shantala, a respiração, a meditação e o relaxamento. Fazem parte das 

aulas de corpo: a biodança, a expressão corporal, a dança e os jogos de 

psicomotricidade. Essas aulas são iniciadas a partir da educação infantil e 

continuam até o 9º ano. O conteúdo é estudado e planejado de acordo com a 

faixa etária.

Nas aulas de música, é desenvolvida a ambientação musical para os alunos 

de um a cinco anos. Dos seis aos oito anos, eles começam a estudar flauta doce e 

iniciam o aprendizado da partitura. Os alunos de nove e dez anos participam do coral 

da escola; de onze anos em diante, realizam oficinas de percussão, violão e 

composição. Nas atividades de teatro, as peças são escolhidas conforme as unidades 

de estudo, e as formas de apresentação variam de acordo com a criação. 

Nas aulas de artesanato, utilizam-se diversos materiais como couro, madeira, 

costura, bordados, miçangas, pintura, macramê, crochê, tricô.

O criar, o construir passou a ser trabalhoso, e a solução é pegar tudo pronto. Isso tem 
negado a capacidade que temos de criar. É muito importante a criança desenvolver a 
criatividade, e poder usar todo o seu potencial na construção de um objeto. A sensação 
de realizar e ser capaz de construir é muito prazerosa. (Limaverde, 1999, p. 63)

Nas artes plásticas várias técnicas são desenvolvidas, como pintura em tela, 

xilogravuras, pinturas em tecido, criação de projetos em ferro, madeira, papel machê 

e argila. As aulas complementares contam com profissionais especialistas em cada 

área. Essas atividades são trabalhadas em todas as séries da escola e com 

regularidade, mostrando estarem integradas e compondo o currículo e não como 

aulas extras, opcionais ou pagas por fora. 

O trabalho de vivência com os elementos da mãe terra, de consciência corporal 

e de criação e expressão com as artes, da forma como a Vila o realiza, cria condições 

para que se integrem os conteúdos com as dimensões afetivas, emocionais, artísticas 

e espirituais da criança e, principalmente, possibilitem o autoconhecimento e 

autorrealização.

Considero essa organização curricular da escola uma evidência do seu 

compromisso com uma formação mais integral e não somente conteudista. Essa 

ampliação do currículo, mediante atividades de laboratório e aulas complementares, 

é desenvolvida dentro da perspectiva da Pedagogia de Projetos e da transdisciplinaridade.

Esse modelo representa um enfrentamento ao modelo curricular, fragmentado 

e desconexo, com que tradicionalmente se produz e se transmite o conhecimento e 

nos impõe, enquanto educadores, como ressalta Morin (1999, p. 11), “a necessidade 

de repensar o currículo escolar com a finalidade de construir uma visão integral dos 

saberes, reconhecendo sua complexidade”.

A Pedagogia de Projetos, se bem compreendida, pode representar uma nova 

maneira de transcender a disciplinaridade, porque tem como pressuposto o 

redimensionamento da organização estrutural da escola no nível do currículo, dos 

processos educacionais e administrativos e de seu tempo e espaço. 
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A Pedagogia por Projetos na Vila

A preocupação da Vila em imprimir ao currículo uma abordagem mais próxima 

das vivências cotidianas dos alunos e de contextualizar os conteúdos disciplinares 

levou a escola a reformular logo no início sua proposta curricular. 

Quando a gente iniciou eram unidades de estudo estanques, e não tinham relação uma 
com a outra. A escola trabalhava com educação infantil, a unidade, a escola, depois a 
família, corpo, datas comemorativas de maneira estanque. Nós iniciamos com o propósito 
de unir uma a outra e de criarmos um sentido dentro das atividades a serem trabalhadas. 
(Limaverde, 1999, p. 25).

A Pedagogia de Projetos trabalha questões e situações-problema em ambientes 

reais, ou seja, exprime uma situação de vida real e estimula a formação do raciocínio 

aplicado às realidades e não às informações memorizadas. O ponto de partida dos 

projetos se baseia nos propósitos pessoais dos alunos, em sua realidade e em suas 

experiências, conhecimentos e contexto de vida, resgatando seu interesse e 

consequente esforço na realização e desenvolvimento das atividades. “A valorização 

das experiências e vivências dos alunos é uma garantia de motivação, assim como 

uma expressão de uma situação de vida real” (Hernandez, 1998, p. 81).  Abre-se, 

assim, toda uma via de conexões entre os saberes que, no atual nível da educação, 

são compartimentalizados em disciplinas, criando uma infraestrutura curricular que 

em nada favorece um projeto educacional mais integral. 

A Escola Vila organiza seu currículo por projetos em duas unidades. Ao longo 

do ano são desenvolvidos alguns projetos que integram cada uma delas. Cada unidade 

e seus projetos específicos são orientados por alguns objetivos mais gerais. A primeira 

unidade é “O Ser na sua Totalidade”, que tem como objetivo situar os alunos por 

meio de vivências e informações quanto à importância da sua participação dentro 

do processo social, econômico, político, ecológico e tecnológico do planeta, focalizando 

os fatos reais e sua ligação com o resgate da história, além de contemplar todo o 

conteúdo curricular. Nessa primeira unidade, são desenvolvidos quatro projetos que 

vão compondo os objetivos traçados pela escola.

O primeiro deles é o projeto “O Ser no Social”, que tem como objetivo vivenciar 

o respeito, o amor e a solidariedade como valores fundamentais, resgatar e valorizar 

a família e a atenção aos avós. Nesse projeto, todos se envolvem numa campanha 

de arrecadação de doações para instituições que atendem idosos, a qual finaliza no 

Dia do Idoso com o evento “Encontro de Gerações” em que são convidados todos os 

familiares, avós e algumas instituições de idosos. Também faz parte do projeto a 

visita das crianças com os seus pais a tais instituições.

O segundo projeto, “O Ser na Descoberta de seus Valores e suas Raízes”, tem 

como objetivo a construção pelos alunos de sua história, por meio de um resgate 

das tradições indígena, africana e dos povos colonizadores nos costumes e na cultura. 

Esse projeto culmina por volta do Dia do Índio, do Dia Contra a Discriminação Racial 

ou do Dia da Terra. Ao longo desse projeto, uma das riquíssimas interações que 

ocorrem é entre os alunos e as comunidades indígenas da grande Fortaleza, como 

os índios Pitaguary da Pacatuba, os Jenipapo Kanindé de Aquiraz e os Tapebas da 
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Caucaia. Os alunos visitam essas localidades quando têm aulas de campo, assim 

como recebem na escola esses povos que sempre trazem suas manifestações 

culturais, havendo na interação de saberes um rico diálogo de culturas, integrando 

conhecimentos tradicionais e atuais.

O terceiro projeto, “O Ser na Natureza”, tem como objetivo principal trabalhar 

com os alunos a consciência de que são parte da natureza.

Essa coisa do ser na natureza é a gente colocar que não existe o homem e a natureza, o 
homem é a natureza. O aluno cresce sabendo que cada coisa que for mexida, ta mexendo 
com a vida do ser humano. Então, se você pensa dessa forma sua responsabilidade 
com a vida vai ser diferente. Sai um engenheiro e vai construir algum edifício, ele já 
vai ter cuidado com o impacto ambiental. Então, dar para os alunos ferramentas que 
eles possam criar coisas com responsabilidade e usar dentro da sua profissão, usar 
o conhecimento que eles tem em favor da vida. Não é querer que o planeta vire um 
santuário, mas que se eu preciso desmatar que eu ache uma forma de reflorestar. 
(Limaverde – pesquisa direta).

Existe na escola um trabalho intenso de consciência ecológica e uma 

preocupação em conectar os conteúdos a outras questões mais amplas. Esse terceiro 

projeto culmina no dia 5 de junho, na Semana do Meio Ambiente.

O quarto projeto, “O Ser na Tradição”, tem como objetivo resgatar a história, 

as origens do povo brasileiro, a mistura das culturas, as religiões e as tradições, o 

conhecimento e as crenças populares, os costumes, os mitos, a medicina caseira, o 

resgate do folclore e das manifestações artísticas, com apresentações que representam 

a história do País. A conclusão desse projeto é realizada ao final do mês de agosto 

por ocasião da Semana do Folclore.

Em setembro, a escola costuma iniciar sua segunda unidade de estudos, 

que se chama “Cuidando do Planeta Terra” e apresenta em seu objetivo geral o 

intuito de trabalhar com os alunos os valores e os direitos humanos e a 

responsabilidade com a continuidade da vida no Planeta Terra. Existe nessa unidade 

o projeto “Vigilantes do Planeta”, que tem por objetivo conhecer oito vigilâncias: 

Fauna, Flora, Habitação, Reciclagem, Saúde, Alimentação, Educação e Comunicação. 

Mediante pesquisas, entrevistas, questionamentos e estudos, cada aluno explora 

sua vigilância. Cada turma tem estudantes das oito vigilâncias. Semanalmente os 

grupos de alunos se reúnem para estudar e discutir sua vigilância. Eles fazem 

trocas de informações, discutem suas pesquisas e opiniões. Reúnem-se ainda para 

compilação dos trabalhos realizados, organizam-se, escolhem os representantes 

que farão parte da mesa redonda, juntamente com os convidados, durante a 

apresentação do Seminário “Cuidando do Planeta Terra”. O Seminário é a atividade 

de conclusão do projeto e é organizado pelos alunos, que elaboram questões para 

os debates com os convidados – muitas vezes políticos e autoridades atuantes nas 

áreas das vigilâncias.

O projeto de conclusão do ano, “Construindo um Mundo Melhor”, tem como 

objetivo a internalização dos valores e direitos humanos, por meio de ações sociais 

em que os alunos expressam seus sentimentos de solidariedade, respeito e 

fraternidade. Os alunos visitam com os seus pais as instituições, como asilos, 

entidades e organizações não governamentais, levando alguma apresentação artística 
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e vivenciando uma integração com todos. Há também campanhas de solidariedade 

com arrecadações dentro da escola.

Eles ouviram no jornal que os acompanhantes no hospital ficavam com as crianças a 
noite em pé porque não tinha nenhuma cadeira. Levamos cadeiras preguiçosas para os 
acompanhantes. É a historia das atitudes, nessa construção de um mundo melhor. Fluem 
deles nesse sentido de solidariedade. (Limaverde-pesquisa direta).

Há sempre, a cada projeto, uma intensa pesquisa, envolvimento e participação 

dos alunos. A movimentação e a circulação dos estudantes pelos vários espaços da 

escola – laboratórios, bibliotecas e áreas livres – são sempre intensas, em especial 

na conclusão dos projetos, a qual é marcada com um evento em que os alunos estão 

sempre empenhados em participar e organizar.

Educação integral

Existe na Vila toda uma concepção de educação e uma proposta pedagógica 

que se fundamentam na construção de um espaço de educação que contemple o 

aluno por inteiro, integre e não fragmente, contextualize os conteúdos, valorize o 

conhecimento, as vivências, a pesquisa e a realidade em que os alunos se situam; 

um espaço transdisciplinar e de autonomia. São objetivos que parecem muito gerais, 

mas que, na forma como é estruturado o currículo da escola, vêm se efetivando no 

cotidiano das atividades e das relações entre seus coletivos.  

A gestão do currículo, a partir de uma lógica não fragmentária, supõe outra 

gestão desse tempo e espaço na escola. O espaço de estudo, do ensino e da 

aprendizagem não mais se restringe ao da sala, mas em toda escola, na comunidade, 

em casa, nas redes sociais, na biblioteca, porque a organização do conhecimento e da 

aprendizagem se move pela pesquisa. A clássica sala de aula não dá conta de fornecer 

todas as fontes de pesquisa. Todos os espaços podem conter ricas fontes de pesquisa. 

A organização do tempo, por sua vez, sofre a necessidade de uma flexibilização e um 

re-planejamento em função dos trabalhos a serem realizados pelos grupos. 

Apesar de não ser fácil romper com essas estruturas espaço-temporais e com 

uma tradição pedagógica que responde a uma lógica fragmentária e racionalista, ainda 

assim, o que se busca é outro paradigma – que integre os conhecimentos relacionando 

os conteúdos, levando em conta o mundo de fora da escola, os contextos, considerando 

a realidade e a experiência dos alunos dentro de outra lógica: a transdisciplinar.

No ensino, a apreensão mediada do conceito, sua articulação com a prática e com outros 
saberes pertinentes, seu questionamento, discussão, ampliação e recriação pela pesquisa 
e experimentação, evitaria o conhecimento insular e o espontaneísmo infundados, bem 
como, o teoricismo abstrato que, em geral implementa ladainhas herméticas e estéreis, 
em quase nada majorantes e praticismos pouco ou nada reflexivos. (Macedo, 2000, p. 36).

Os conteúdos e conhecimentos, quando reproduzidos e veiculados de forma 

muito abstrata, geram dificuldades na aprendizagem e na aplicação do conhecimento 

a novas situações concretas. 
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A atitude de contextualizar e globalizar é uma qualidade fundamental do espírito humano 
que o ensino parcelado atrofia e que, ao contrário disso, deve ser sempre desenvolvida. 
O conhecimento pertinente é aquele que é capaz de situar toda a informação em seu 
contexto e, se possível, no conjunto global no qual se insere. (Morin, 1999, p. 13).

O tratamento contextualizado do conhecimento é o recurso que a escola tem 

para retirar o aluno da condição de espectador passivo, próprio do plano abstrato 

em que se dá o ensino de conteúdos, e mobilizá-lo a estabelecer relações de 

reciprocidade entre ele próprio e o objeto de conhecimento. A contextualização supõe 

a valorização das dimensões da vida pessoal, social e cultural no ensino, facilitando 

a ponte entre a teoria e a prática. Possibilita ver as relações intrínsecas dos conteúdos, 

por exemplo, da física, da matemática, da história, com fatos reais e corriqueiros, 

com suas vidas, com a sociedade, e não considerá-las como esferas dissociadas. 

Significa entender os conteúdos aplicados à vida prática, estabelecer links, conhecer 

no exercício prático da aplicação e da contextualização. Conhecimentos constituídos 

de forma contextualizada são necessários por facilitar a compreensão dos conteúdos 

disciplinares, auxiliam a dar-lhes significado, assim como compreender e repensar 

os contextos vividos. Essa aquisição de significado depende do ato da reflexão. Morin 

(1999, p. 21) ressalta a importância de propiciar aos alunos uma cultura que lhes 

permita articular, religar e contextualizar os conhecimentos que adquiriram: “Um 

saber só é pertinente se é capaz de se situar num contexto e que mesmo o 

conhecimento mais sofisticado, se estiver totalmente isolado, deixa de ser pertinente”. 

Fica claro na proposta da Vila a valorização não somente de aspectos cognitivos 

e conteudistas, mas de um cuidado com uma formação mais integral do aluno, 

contemplando em seu processo aspectos de sua inteireza enquanto ser, justamente 

por meio de uma proposta pedagógica e de uma estruturação curricular que ampliam 

os espaços de sala de aula e criam outros de vivência dos alunos – aulas de corpo, 

teatro, música, artes, laboratórios, saúde e alimentação. Tudo isto veiculado pelas 

atividades de projetos e por sua proposta transdisciplinar que promovem esse espaço 

de trocas e interações.

O trabalho da Escola Vila nunca se limitou somente à sala de aula. A gente trabalha 
no quintal3 e sempre faz rodízio de salas de música, jogos, aulas de corpo, e no horário 
de quintal os alunos interagem com outros de idades diferentes. Tudo isto, a princípio, 
assustava muito os pais. A dinâmica com os alunos, a diversidade de trabalhos e o 
rodízio de espaço no desenvolvimento das atividades, já era bastante diferente. Muitos 
pais não acreditavam que a criança pudesse aprender sem ficar sentada numa sala de 
aula. (Limaverde, 1999, p. 27).

A escola estende sua atuação para fora de seus muros, para a comunidade. 

Isso ocorre mediante passeatas pelo próprio bairro, abaixo-assinados, manifestações 

e lutas sociais. 

Aqui é interessante porque quando surge um problema, assim muito importante, a 
gente manda é muita carta pro pessoal. Já mandamos carta contra o desmatamento na 

3 Espaço de área livre da escola onde existem vários ambientes lúdicos: baú de fantasias, mesa de maquilagem (teatro), 
mesa de sucatas (reciclagem), casa na árvore, recreação etc. No quintal existem atividades programadas e integração 
de turmas e series diferentes.
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Amazônia, pro ministro da saúde, da educação, da reforma agrária, pro Bush, pro Jacques 
Cousteau, pra ONU [...] A gente vigia as partes mais importantes do nosso planeta. (Aluno 
da 5º ano da escola Vila – pesquisa direta).

A Vila tem sido uma escola atuante e engajada, sempre proporcionando aos 

seus alunos um aprendizado para a vida. Um bom exemplo é sobre a questão da 

reciclagem de lixo. No projeto “Vigilantes do Planeta”, a escola não estuda esta 

problemática fechando-a em conteúdos, mas a integra contextualizando com a 

questão mais geral de preservação do planeta, com o problema real e local do lixo 

na cidade, e estuda soluções com os próprios alunos, fazendo oficinas de reciclagem 

e usando muito material reciclado na escola. Esse projeto tem uma ampliação, 

envolve as famílias, atua socialmente no bairro, promove uma conscientização por 

meio das crianças. Tem também uma extensão, hoje a escola recebe a doação dos 

resíduos recicláveis das famílias. Esse material é utilizado na escola em atividades 

de todas as turmas, no laboratório de tecnologias alternativas e nas aulas de 

artesanato e artes, o que sobra ainda é doado para cooperativas de catadores do 

bairro. As crianças aprendem e se envolvem nesse trabalho. São atitudes, não só 

discurso. 

É um movimento interno da escola no sentido de integrar e vivenciar os 

conteúdos estudados de uma maneira real e que tenha desdobramentos no modo 

de vida dos alunos e de suas famílias. A vivência efetiva da educação integral 

possibilita essa fluidez na vivência do espaço e tempo de aprendizado, assim como 

promove o trabalho em grupo. O educando traz consigo uma história de vida, modos 

de viver e experiências culturais que são valorizados no seu processo de 

desenvolvimento. Essa valorização se dá a partir do momento em que ele tem a 

oportunidade de decidir, opinar, debater, construir sua autonomia e seu 

comprometimento com o social, identificando-se como sujeito que usufrui e produz 

cultura, no pleno exercício de sua cidadania.

O educador transdisciplinar incorpora a dialética construtivista, a escuta sensível, a 
sensorialidade e a corporalidade (além da racionalização) em suas atividades, artes, 
tradições. (Nascimento, 2008, p. 77).

Os desafios a tal concepção são muitos, pois não é simples romper com alguns 

padrões que se estabelecem hoje na estrutura educacional, por exemplo: superar o 

modelo curricular fechado e fragmentado; superar o tratamento estanque e 

compartimentalizado que se dá ao conhecimento; imprimir uma atitude transdisciplinar 

ao fazer pedagógico; contextualizar os conteúdos; tornar a pesquisa uma atitude 

frequente na escola; e, finalmente, gerar um ambiente propício ao trabalho coletivo 

e cooperativo. No entanto, é possível ir operando tais mudanças, por meio de um 

constante repensar e explicitar das escolhas feitas pela escola, do compromisso coletivo 

com tais escolhas e do incessante processo de reflexão sobre as práticas. 

Cuidar do ser é ajudar a restabelecer a aliança entre o racional e o intuitivo, o 
contemplativo e o empírico, favorecendo a integração do hemisfério direito com o 
esquerdo, no sentido de favorecer a evolução do ser humano em toda sua inteireza. 
(Moraes, 2008, p. 255).
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A educação integral está principalmente relacionada à qualidade dada ao 

tempo escolar vivido. A presença do aluno e o tempo que temos com ele nos impõem 

enquanto educadores percebê-lo e tratá-lo em sua inteireza, em sua integralidade. 

Cada criança merece ser atendida na escola, não apenas em sua dimensão cognitiva, 

mas emocional, afetiva, física e espiritual.
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As cidades como cenários de uma 
aprendizagem integradora*

Guillermo A. Rios

Resumo

As cidades oferecem a possibilidade para se construir múltiplas abordagens. 

A que aqui se propõe visa reconhecer sua dimensão pedagógica, destacando a 

potencialidade que as produções culturais e sociais têm para converterem-se em 

verdadeiros cenários educativos. Ao enfatizar a relevância desses espaços, 

salientamos o desenvolvimento de lógicas educativas em territórios que ressignificam 

os processos de ensino e aprendizagem para além dos espaços institucionais que 

chamamos de escolas. Para apropriar-se dessa dimensão, é fundamental construir 

uma proposta didática que, em termos epistemológicos, provoque um estranhamento 

do olhar e possibilite estratégias com uma forte ancoragem no território urbano. 

Nesse sentido, apresentamos a ideia da viagem pedagógica como uma instância de 

distanciamento do habitual que permite organizar ações que integrem o texto escolar 

à trama urbana.

Palavras-chave: cidades; cenários educativos; viagem pedagógica; educação 

integral.

* Traduzido do espanhol por Gesuína de Fátima Elias Leclerc e Jaqueline Moll.



164

Em Aberto, Brasília, v. 25, n. 88, p. 163-174, jul./dez. 2012

Abstract
The cities as scenarios of integrated learning

Cities offer the possibility to build multiple approaches. The one proposed here 

tries to acknowledge its pedagogical dimension, highlighting the potentiality that have 

the cultural and social productions to become true educative scenarios. By highlighting 

the importance of these spaces we are stressing the development of educating logics 

on territories re-signifying the teaching-learning process beyond the institutional spaces 

called schools. To make this dimension your own its fundamental to build a pedagogical 

proposal that, in epistemological terms, enable estrangement view and enable strategies 

with a strong anchorage in the urban territory. In this sense we find that the idea of the 

pedagogical journey, like an instance of withdrawal from the daily life, gives the possibility 

to organize actions that integrate the school text to urban net.

Keywords: cities; educative scenarios; pedagogical journey; integral education.

Notícias de uma guerra

Era uma vez um conto que começava assim: há muitos, muitíssimos anos, na 

cidade de Bagdá, vivia um jovem chamado Simbad. Ele era muito pobre e, para 

ganhar a vida, se via obrigado a transportar pesados fardos; por isso ficou conhecido 

como Simbad, o Carregador, alcunha que será trocada por Simbad, o Marinheiro, 

graças a essa potência transformadora que têm esses tipos de relatos, de intervirem 

na vida de suas personagens. Em Bagdá morava também outro jovem, de nome 

Aladim, que, por acaso, topou-se com uma lâmpada mágica, na qual vivia um gênio 

que iria mudar definitivamente seu destino.

Naquela cidade, que em nossa escala de crianças ficava longe, muito longe, 

podia se encontrar Ali Babá e os quarenta ladrões, foragidos na montanha, em sinal 

de castigo, mil e uma noites, através das quais a belíssima Sherazade nos fazia regressar 

outra vez a um território onde, nos tempos presentes, a guerra está instalada, 

ameaçando devastar esses maravilhosos cenários nos quais nossa imaginação se 

expande, devastação que implicou e segue implicando a morte de milhares de pessoas, 

assim como a sistemática desaparição de um patrimônio cultural irrecuperável. Por 

exemplo, “o subdiretor do Museu Britânico, Andrew Burnett […] estimou que o Museu 

de Bagdá sofreu nos últimos quatro anos – desde a invasão no Iraque – o roubo de 

8.000 objetos e peças arqueológicas” (Ñ, Revista de Cultura, n. 184, p. 33). 

O escritor e investigador venezuelano Fernando Báez, autor do livro História 

universal da destruição de livros: desde as tábuas sumérias à guerra do Iraque, 

deslocou-se para o Iraque em 2003, quando da invasão dos Estados Unidos, tal como 

fizeram outros especialistas que investigaram a destruição das bibliotecas e museus 

nessa nação. No informe que elaborou a posteriori pode-se ler o seguinte: 
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Quanto aos perdidos, devo assegurar que mais de um milhão de livros se queimou, ao que 
se deve ainda dizer da grande quantidade de textos perdidos […] Nas ruas, nas vendas 
de livros, pode-se conseguir volumes da Biblioteca Nacional a preços irrisórios. Às sextas 
feiras, na feira da rua Al-Mutanabbi, essas obras encontram-se à venda […] Entre outros 
livros, desapareceram edições antigas das Mil e Uma Noites, dos Tratados Matemáticos de 
Omar Khayyam, os Tratados Filosóficos de Avicena (em particular seu Cânon), Averroes, 
Al Kindi e Al Farabi, as cartas de Sharif Husayn de Meca, textos literários de escritores 
universais como Tolstoi, Borges, Sábato, manuais de história sobre a civilização suméria… 
É surpreendente e o digo com a maior malícia do caso, que a primeira destruição de livros 
do século XXI tenha ocorrido na nação em que teve lugar a invenção do livro, no ano de 
3200 a.C. […] Ademais sobre esta Biblioteca, houve outras perdidas em Bagdad. No Museu 
Arqueológico foram saqueadas tábuas com as primeiras mostras de escrita. Arderam mais 
de 700 manuscritos antigos e 1.500 se dispersaram na Biblioteca Awqaf, no Ministério de 
Assuntos Religiosos, cujo edifício acabou em ruínas. Na Casa da Sabedoria (Bayt al-Hikma), 
centenas de volumes foram exterminados pelo fogo. Na Academia de Ciências do Iraque 
(al-Majma’al-Ílmi al-Iraqki), 60% dos textos foram extintos. (Báez, 2004).

Acontecimentos tão dramáticos como os aqui sinalizados dão conta da relevância 

em chamar a atenção sobre as múltiplas significações associadas ao fato de se habitar 

as cidades. Do mesmo modo como impacta sobre o espaço urbano, como atualmente 

ocorre nos países em que prosseguem conflitos bélicos ou que sofrem catástrofes 

naturais devastadoras, ou em que são produzidas transformações como efeitos do 

mercado imobiliário agressivo, também se está produzindo o mesmo nos sujeitos que 

forjam suas histórias e identidades nesses territórios. Responder a essas questões 

implica reconhecer que existe um forte enlaçamento entre os espaços materiais e os 

universos simbólicos e que, no caso das cidades, esse laço deve ser considerado e 

valorizado em termos históricos e culturais, assim como no campo pedagógico. Nesse 

sentido, como afirma Andreas Huyssen (2002, p. 191), “a cidade funciona como uma 

espécie de prisma”, que permite “enfocar” uma multiplicidade de temáticas que não 

estão somente ligadas ao urbanismo ou à arquitetura, mas também às experiências 

culturais e construções simbólicas que articulam o fato concreto de se viver nas cidades. 

É assim que, de acordo com esse autor, podemos afirmar que a cidade é um texto que 

pode ser lido como um verdadeiro espaço de signos. Uma casa, um bairro, um edifício, 

os espaços públicos, as ruas e veredas e os monumentos são reservatórios de um 

tempo e de uma memória que requerem uma multiplicidade de leituras para 

transformarem-se em cenários de aprendizagens integradoras. Antes de continuarmos, 

é preciso explicitar uma questão: não se trata de opor o termo “cidade” em relação ao 

termo “campo”, em todo caso, destacamos, como o faz a ensaísta argentina Beatriz 

Sarlo (2001, p. 17) ao comentar a obra de Raymond Williams: trata-se da “produção 

de uma cenografia e de uma iconografia do ‘campo’e da ‘cidade’, não como categorias 

sociológicas e sim como espaços culturais”, produção que requer uma leitura, como 

insistimos em fazer, sob o código pedagógico. Voltaremos a tratar dessa questão. 

Ensinar e aprender nas cidades1

Nos dias atuais, para poder construir o olhar que produz algum tipo de efeito 

sobre uma concepção pedagógica que reconheça conceitos e conteúdos para a 

1 Algumas ideias centrais do presente aparte constam do trabalho de Analía Brarda e Guillermo Ríos (2000). 
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aprendizagem no território das cidades, é imprescindível estabelecer algum ponto 

de partida. Nessa direção, é importante assinalar que as cidades têm sido narradas 

de maneiras distintas. Por exemplo: Platão descreveu para cada cidade um tipo de 

governo diferente – a democracia ocorre em Atenas e a tirania, na Sicília; Santo 

Agostinho moralizou as cidades construindo uma Cidade de Deus; o filósofo Walter 

Benjamin encontrou nas cidades (fundamentalmente em Berlim e Paris) uma maneira 

de implicar formas materiais e simbólicas; o arquiteto francês Le Courbusier imaginou 

as cidades, desenhou-as e reorganizou-as; outro arquiteto, desta vez catalão, fará 

que uma cidade como Barcelona se reconfigure esteticamente, deixando uma pegada 

identitária inconfundível – nos referimos a Antonio Gaudí. No Brasil será Oscar 

Niemeyer o encarregado de transformar as linhas em curvas, revolucionando assim 

o conceito de arquitetura urbana, configurando um novo relato que mobilizará novas 

pesquisas em todo o continente. Sua obra permite muitas leituras, como assinala 

Adrián Gorelik (2005): “as arquiteturas (por exemplo) de Brasília são monumentais: 

porque, como os verdadeiros monumentos, tornam presentes materialmente o 

acontecimento e a vontade que as produziram, representações acabadas de uma 

modernidade que supôs ser estética, política e cultural”. 

Esta trama que tem configurado o texto das cidades não somente tem ancorado 

na pedra como também se tem tecido ao atravessar por campos diversos. Recordemos 

que desde a filosofia política até a literatura tomam as cidades como tema ou pano de 

fundo; o fazem também a modelagem, os meios audiovisuais, a antropologia, a 

sociologia urbana ou os recentes estudos culturais. As cidades invisíveis do escritor 

italiano Italo Calvino, ou Buenos Aires de Borges e os personagens atribulados de 

Roberto Arlt (claramente porteños/habitantes de Buenos Aires), ou a Bahia de Jorge 

Amado, os rostos e cenários capturados pela câmara fotográfica de Cartier Bresson 

ou as sobrevoadas pelo cineasta alemão Win Wenders, assim como os fenômenos 

urbanos destacados pelo antropólogo argentino, radicado no México, Néstor García 

Canclini, etc., constituem um fabuloso registro das distintas leituras possíveis de 

construir sobre as cidades. Entre essas se encontram os debates sobre modernidade 

e pós-modernidade, ou a relação antagônica entre a natureza e a cidade na literatura 

do século 19, na qual a cidade era entendida como o âmbito das aventuras iniciáticas 

ou das experiências humanas mais dramáticas (Victor Hugo e Charles Dickens são 

exemplos disso) e a natureza era algo a descobrir. Nesse sentido, é notável a inversão 

que se tem produzido na última década: a cidade se tornou inóspita e o campo, o lugar 

para onde a burguesia se mudou. Paradoxalmente, é um retorno aos espaços verdes 

nos quais os arames e os muros produzem novas cercas e fragmentações do social. 

Para além das diferentes leituras/interpretações que se poderiam realizar, 

queremos chamar a atenção para o laço indissolúvel entre as dimensões material e 

simbólica que as cidades representam, assim como sua potencialidade para o campo 

pedagógico. Para desenvolver um processo de ensino e de aprendizagem integrador, 

não podemos nos deter nos espaços demarcados e recortados nas aulas. Ensinamos 

e aprendemos inscritos em uma trama de significantes mais amplos.

Nessa direção, ensinar e aprender nas e com as cidades implica reconhecer 

estes verdadeiros textos urbanos onde se configuram nossas identidades e se 
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desdobram nossas biografias. Tal como afirma Huyssen (2002, p. 213), as cidades 

são “um texto codificado de maneira heterogênea que se enche de vida graças à 

práxis cotidiana de seus habitantes”, no qual, por exemplo, um edifício se “escreve 

em linguagem arquitetônica”, mas também oferece uma leitura por meio dos códigos 

da modelagem, da história, da antropologia e, sobretudo, um relato acerca de nós 

mesmos. Ler um edifício pode resultar em uma experiência pedagógica perturbadora, 

desde que nos disponhamos a penetrar as diferentes camadas de sentido que o 

constituem. É nessa operação que nos reencontramos com a história e a memória, 

ou como no poema de Bertold Brecht, com os construtores das portas de Tebas: 

Quem construiu a Tebas das sete portas?

Nos livros constam os nomes dos reis. Por acaso os reis arrastaram os blocos de pedra?

E a Babilônia tantas vezes destruída? Quem a ergueu outras tantas?

Em que casas da Lima radiante de ouro moravam os construtores?

Para onde foram os pedreiros na noite em que ficou pronta a Muralha da China?

A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os levantou?

Sobre quem triunfaram os Césares?

A decantada Bizâncio, por acaso só tinha palácios para seus habitantes?

Mesmo na legendária Atlântida, na noite em que o mar a engoliu, os que se afogavam 
gritaram por seus escravos. […] 

(Fragmentos de perguntas de um operário diante de um livro)

Apropriar-se de uma perspectiva como a que propomos aqui requer uma 

dupla operação; por uma parte, se trata de tomar distância (um estranhamento em 

termos filosóficos) desse lugar que transitamos cotidianamente. Isso nos possibilita 

estabelecer uma diferença radical entre olhar e ver. Em uma das cenas mais poéticas 

do filme Smoke, escrita e dirigida pelo escritor norte-americano Paul Auster, dois 

de seus protagonistas se encontram diante de vários álbuns. Estes contêm fotografias 

em preto e branco de uma mesma esquina, que foram tiradas sempre na mesma 

hora durante mais de vinte anos. Ante a perplexidade de Paul, o fotógrafo (Auggie) 

explica que se trata de sua esquina e que, apesar de ser apenas uma pequena parte 

do mundo, ali também acontecem coisas. A seguir o convida a percorrer, lentamente, 

cada uma das fotos. Diante da afirmação de seu amigo sobre as fotos serem todas 

iguais, Auggie concorda e explica: 

são todas iguais, mas cada uma é diferente de todas as demais. Tens manhãs luminosas 
e manhãs sombrias. Tens luz de verão e luz de outono. Tens dias de trabalho e finais 
de semana. Tens gente com abrigo e botas impermeáveis e gente com calças curtas e 
camisetas. Às vezes são as mesmas pessoas, outras vezes são diferentes. E às vezes as 
pessoas diferentes se convertem nas mesmas e as mesmas desaparecem. A Terra dá 
voltas ao redor do sol e a cada dia a luz do sol bate na Terra sob um ângulo diferente. 
(Auster, 1997, p. 57). 

O que aqui nos diz Paul Auster por meio do personagem do fotógrafo é que 

existem muitas maneiras de habitar uma cidade, mas o que aqui se está propondo 

é também mirá-la. 

A outra operação mais significativa na hora de ensinar e aprender na cidade 

desde uma perspectiva integradora implica a produção de um descentramento desse 
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lugar onde se realiza (habitualmente) esse processo. Se nas cidades se geram as 

tramas culturais que tecem novas formas simbólicas que possibilitam um amplo 

arco de experiências urbanas, por que construir estratégias de aprendizagem de 

costas para este universo que se cola a nós em todas as partes? Cabe assinalar que 

a apresentação de uma pintura, um slide, um filme só oferecem versões de uma 

experiência que requer, indefectivelmente, transitar por sobrevoo e não substituem 

a leitura do tipo que propomos. Em todo o caso, não se trata de simular do exterior, 

fortalecendo uma representação, um relato, produzido por outros. 

Nesse sentido, a educação – entendida como um complexo de atores, cenários, 

rituais e significados – não pode permanecer alheia às problemáticas provenientes 

do fato iniludível de se viver nas cidades. Mas para poder pensar isso é necessário 

provocar esse estranhamento, do qual fizemos referencia parágrafos atrás, 

descentrando-nos de toda concepção unívoca sobre o que significa ensinar e aprender, 

construindo assim uma nova versão que reconheça isso como algo que opera em 

múltiplos cenários. 

O que acabamos de afirmar implica, por parte dos adultos com quem temos 

assumido o ofício de ensinar, o desenvolvimento de um trabalho epistemológico que 

desconstrua uma leitura unívoca do espaço no qual as aprendizagens deveriam 

ocorrer. Isso significa que reconhecemos que a educação acontece por meio de 

numerosos dispositivos e não somente no espaço da escola. Paradoxalmente, em 

um mundo no qual a diversidade e a multiplicidade das produções culturais e 

simbólicas operam em diferentes âmbitos, continuamos postulando o estabelecimento 

escolar como o modelo hegemônico desde o qual operam a maioria das intervenções 

de ordem educativa. Cabe explicitar que, com essas afirmações, não estamos 

desconhecendo a importância que teve e tem a escola para a transmissão cultural; 

o que estamos tentando postular é que sejam visualizadas outras possibilidades para 

os processos de ensino e de aprendizagem que estão operando em um universo mais 

amplo. Desde então, enfrentar o desafio que implica transpor a linha que divide o 

dentro e o fora significa reconhecer que nos encontramos em um mundo em 

profundas mutações, que esssas mutações são um signo epocal e que não somente 

se circunscrevem no plano político e social, como também atravessam a trama urbana 

escrevendo permanentemente o texto pedagógico. 

Por meio da perspectiva da Pedagogia Urbana,2 afirmamos que o processo de 

ensino e de aprendizagem necessita reconhecer-se em múltiplos espaços que não 

seguem a significação histórica da instituição escolar (e que a enriquecem), mas 

que, por sua vez, ampliem as possibilidades de que se produzam em outros âmbitos. 

Nesse sentido, e como parte dessa operação de descentramento, a tarefa educativa 

não pode ser colocada sob a tutela de um só sujeito e sim de novos atores que 

assumam a tarefa de ensinar, para além da comprovação profissional específica. 

2 Epistemologicamente, trata-se de um construto que tem o objetivo de articular a cidade em geral, e a trama urbana 
em particular, com uma dimensão pedagógica própria; nesse sentido, não existe UM conceito de pedagogia urbana e 
sim uma série de construções conceituais e estratégias de intervenção que provém de diversos campos – da sociologia 
urbana, da antropologia cultural, do planejamento estratégico e, obviamente, da pedagogia. Começou-se a se utilizar 
mais sistematicamente com a criação da Associação Internacional das Cidades Educadoras, fato produzido na cidade de 
Barcelona em 1990, e que, na atualidade, articula uma rede com mais de 300 cidades no mundo. Para ampliar, visitar: 
<www.edcities.bcn.es>. 
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Assim, o reconhecimento de que existem outros sujeitos implica um novo suporte 

educacional sobre o que significa ensinar e aprender. Em termos de uma primeira 

aproximação histórica, recorremos a algumas imagens interessantes, como a dos 

mestres gregos caminhando com seus discípulos pelas ruas, os artesãos medievais 

com suas oficinas, os monges em seus monastérios, o ancião nas tribos, etc. Todas 

elas, para além das diferenças históricas e políticas, estão atravessadas por uma 

operação fundamental: a transmissão cultural. 

Transmitir a cidade que vivemos, construímos, nos representamos, 

imaginamos, amamos ou odiamos, territorializa (no sentido conceitual, mas também 

geográfico) a tarefa que estamos mencionando, ocupando espaços e sinalizando 

trajetos. Mas as imagens a que estamos nos remetendo implicam também uma 

relação na qual, além de um saber, se transmite um ofício. O artesão transmite a 

seu aprendiz um saber e um saber-fazer, mas esse ato também constrói saberes 

sobre esse ofício, da mesma maneira que um ancião é um repassador de uma história 

acerca de seu povo, mas, por sua vez, no mesmo momento em que está narrando, 

assinala novas aprendizagens para o presente de sua comunidade. 

Mas o processo de transmissão, cujo cenário principal e função social por volta 

do final do século 19 e em boa parte do século 20 estavam claramente estabelecidos, 

sob a ideia fundante da promoção do progresso na forma indefinida, tem adquirido 

outras características no contexto dos parâmetros contemporâneos. A transmissão 

cultural, sustentada pela relação assimétrica adulto/jovem ou mestre/adulto sobre 

a qual se construíram sistemas de educação, assim como estilos de ensinar e 

aprender, encontra-se atualmente em questionamento: em primeiro lugar, porque 

a escola não pode dar conta desse exterior que se transforma de maneira acelerada 

e, em segundo lugar, porque as posições em torno do que se sabe (e do que não se 

sabe) e a função de transmissão encontram-se permanentemente interpeladas, entre 

outras questões, pelo impacto da globalização e do desenvolvimento de novas 

tecnologias.

Desde esta leitura o texto pedagógico e a trama urbana oferecem novos 

territórios onde se entrelaçam atores que trazem uma história, que têm uma herança, 

mas que, por sua vez, são transmissores de uma (deveria se dizer de múltiplas) 

maneira de existir no espaço urbano. No cruzamento de espaços e tempos, os mundos 

institucionais delimitados nos termos do formal e do não-formal são atravessados 

por uma nova lógica que não reconhece, conforme Gilles Deleuze, as segmentações 

duras. Em um mundo múltiplo, insone, permanentemente em mudança (como 

considerava o filósofo alemão F. Nietzche), a educação não pode ser reduzida 

(insistimos) somente às ações que se levam adiante nas escolas, já que existem 

outros universos nos quais podem ser reconhecidas lógicas pedagógicas que se 

expandem e se desenvolvem nesse complexo mundo do urbano, territórios em que 

é passível de mapeamento um amplo espectro de atividades artísticas, culturais e 

políticas que envolvem os seus protagonistas na construção de uma matriz de saberes 

muito ligados ao conceito de autogestão e de participação. 

Ao reconhecer a importância pedagógica desses outros lugares, estamos 

chamando a atenção sobre um território no qual os processos de ensino e de 
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aprendizagem se ressignificam, os conteúdos se multiplicam e instituem como 

sujeitos aquelas pessoas implicadas. Mas, para poder enxergar isso, é fundamental 

reconhecer as lógicas pedagógicas que se estabelecem nesses territórios aos quais 

chamaremos de novos cenários educativos. São exemplos disso as bibliotecas 

populares, os museus, os sindicatos, os partidos políticos, as organizações não 

governamentais, as oficinas focalizadas segundo o público (crianças, jovens, adultos, 

terceira idade), os clubes, as igrejas, os movimentos sociais, etc. Cada um desses 

cenários implicam dimensões urbanas, formas de vincular-se com a cultura, assim 

como lógicas de participação diferentes, mas todas permitem experimentar esse 

estranhamento necessário para que a educação seja habitada de maneira diferente. 

Como assinalam Jaqueline Moll e Gesuína Leclerc (2010, p. 54):

A política educacional deve articular-se a uma ampla rede de políticas sociais e culturais, 
de atores sociais e de equipamentos públicos. Nisso reside a importância de se considerar 
as políticas para um município educador, articulando-se as relações entre município, 
comunidade, escola e os diferentes agentes educativos, de modo que a própria cidade 
se constitua como agente educativo.

A viagem pedagógica como estratégia de ensino

Em várias oportunidades temos aludido à necessidade epistemológica de 

produzir um estranhamento do olhar para poder construir algum tipo de estratégia 

pedagógica com uma forte ancoragem no território urbano. A esse respeito encontramos 

a ideia da viagem como instância de distanciamento que possibilita um descentramento 

(espacial e temporal) daquelas instalações nas quais geralmente o habitual tem lugar. 

Com essas afirmações, reiteramos a insistência de que o processo de ensino e de 

aprendizagem como consequência, quaisquer de suas construções didáticas não se 

produzem apenas nas aulas, mas também se produzem nos novos cenários educativos 

que se ampliam no complexo universo das cidades. Nesse sentido, a viagem pedagógica 

se constitui como um poderoso instrumento por meio do qual podemos organizar 

práticas educativas que atravessem e rearticulem as fragmentações que muitas vezes 

existem entre esses cenários, superando as linhas imaginárias que delimitam o dentro 

e o fora do universo escolar. A pedagoga argentina Sandra Carli (2004, p. 39), em um 

refinado ensaio sobre a relação entre os pintores Lino Spilimbergo e Carlos Alonso, 

mestre e discípulo, respectivamente, escreve: “em todo processo de formação se 

produz alguma forma de viagem que separa o aprendiz do próprio conhecido-familiar 

e põe em contato com o desconhecido–o estrangeiro–o mundo [...]”. É justamente 

disso que se trata, distanciar-se (ao menos por um tempo) dos territórios conhecidos, 

separar-se daquilo que nos é familiar para encontrar-se com um mundo que se nos 

apresenta como o não-conhecido, constituindo-nos, assim, como uma espécie de 

estrangeiros (Corral, 2003, p. 25). Nesse sentido, entendemos ser pertinente explicitar 

que, quando transformamos a viagem em verbo, estamos nos referindo à ação de 

deslocamento que isso implica. Essa ação pode realizar-se em múltiplos sentidos: da 

escola ao bairro, de um bairro até outros – enfim, trata-se de atravessar cenários e 

territórios, percorrendo horizontes. 
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Assim, antes de continuar, devemos fazer uma distinção fundamental. 

Referimo-nos às diferenças que existem entre viajantes e turistas. A esse respeito, 

o escritor e compositor estadunidense Paul Bowles (2006, p. 22) assinala algumas 

particularidades que nos permitem distinguir um do outro: 

[...] entre o turista e o viajante a primeira diferença reside em parte no tempo. Enquanto 
o turista, em geral, regressa à casa ao cabo de alguns meses ou semanas, o viajante, que 
não pertence mais a um lugar do que ao seguinte, se desloca com lentidão durante anos, 
de um ponto a outro da Terra. O turista aceita sua própria civilização sem questioná-la, 
e o viajante a compara com as outras e critica os aspectos de que não gosta. 

Deslocar-se, comparar, distinguir, criticar, estabelecer um critério próprio são 

algumas das operações mais importantes desse viajante, em oposição ao turista, cuja 

viagem está determinada por um tempo demarcado, no qual o retorno foi 

preestabelecido e, portanto, tem pouco a explorar; mas, além disso, se trata de um 

sujeito conformista que retorna à comodidade do conhecido. A respeito desse último, 

Silvia Alderoqui (2005, p. 9) assinala: “os viajantes são intermediários que, em seu 

movimento, comunicam lugares que se encontram separados por distâncias e hábitos 

culturais e se nutrem desses contrastes. Deslocar-se se converte assim em tomar 

conhecimento do que nos difere dos outros”. É nesse sentido que o exercício desse 

diferir torna possível construir um dialogo diferente com o mundo. Este sair do 

estabelecimento escolar também implica sair do estabelecido que nos tem feito ancorar 

em um pensamento unívoco e atomizador dos espaços. Trata-se de uma nova concepção 

do tempo que reconhece as lentidões e paradas, as incompletudes e deslocamentos 

que nunca terminam porque sempre há uma viagem que ainda está por fazer-se. 

A viagem em oposição a esta expansão do tempo e do olhar, assim como a esta 

possibilidade de diferir, propõe uma realidade já vista e enquadrada em um guia turístico 

(o manual escolar, no caso das escolas) que tem estabelecido lugares, sítios, travessias, 

percursos, sendas transitadas por outros; no caso das viagens previstas por agências 

especializadas, se trata de uma realidade ordenada e previamente organizada e que 

ademais se tem colocado em termos econômicos. Como consequência dessa realidade 

enquadrada, o relato da viagem será a transcrição da viagem anterior na repetição do 

relato por meio dos cartões postais. Por exemplo: se fizéssemos o exercício de compartilhar 

nossas fotografias com os outros turistas que realizaram a mesma viagem que nós, é 

muito provável que encontraríamos os mesmos registros dos mesmos lugares, das 

mesmas paisagens, dos mesmos monumentos, dos mesmos personagens, etc. A viagem 

turística geralmente está organizada sob um critério mercantilista e constrói uma 

taxionomia: turismo ecológico, turismo rural, turismo cultural, turismo sexual, turismo 

gastronômico, turismo patrimonial, etc. Nesse sentido, o turista é um espectador; seu 

campo visual está ordenado e enquadrado, atende dogmaticamente aos sinais (permitido 

passar, siga por ali, proibido, etc.) e sua relação com a paisagem e fundamentalmente 

com outras pessoas será escassa, como assinala o ensaísta Nicolas Rosa (2002, p. 15): 

[...] a estrutura da viagem turística se fundamenta em uma falta inicial, propícia a todo 
desejo, um desmedro próprio da viagem imaginária entre o exótico e a referencialidade 
implícita do já habitado, do já frequentado, do já explorado: uma exploração metódica 
de um mapa construído pelo desejo e o mercado capitalista da transitoriedade. 
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Uma vez estabelecidas as diferenças radicais entre viajar e fazer turismo, 

cabe-nos a aproximação com outros tipos de questões fundamentais que se referem 

ao fato de transformar-se em viajantes. Essa ação implicará, necessariamente, 

atravessar algumas instâncias, já que se constituirá em todo um ritual de passagem: 

do mundo interior ao exterior, do conhecido ao desconhecido, da vida privada à vida 

pública, do texto escolar à trama urbana, de criança/jovem a adulto. Cabe assinalar 

que estes tipos de rituais têm sido fundadores e é possível encontrá-los em nossa 

cultura – e nesse código podemos ler um sem número de expressões artísticas: a 

viagem de Ulisses, como também de Jack Kerouac, ou a do pequeno Josué, que, 

acompanhado por Dora, parte em busca de seu pai no filme Central do Brasil, de 

Walter Salles. Um detalhe: essa viagem é empreendida por uma criança acompanhada 

por uma adulta, cujo ofício está ligado à escrita. Isso nos habilita a pensar nessa 

nova relação entre professor e aluno, a partir da viagem pedagógica em que se trata 

mais de acompanhar do que de indicar, em solidarizar-se com a busca do outro e 

não de instituir-se no outro. Pensemos na personagem Dora, cujo ofício se funda 

em um engano, uma promessa que não poderá cumprir: escrever o relato de outros 

que nunca chegará ao destino. Será o encontro com Josué e o caminho de uma 

viagem (juntos) que os transformarão definitivamente. 

A pedagogia da viagem também implica a busca de algum tipo de mapa que 

nos permita a construção de algum roteiro para a ação. Nessa direção, afirmamos 

que uma das primeiras tarefas será a de trazer com aqueles que iremos empreender 

este percurso um itinerário, que, nesse caso, não significará necessariamente o 

deslocamento até outra cidade, como também a outros espaços, como o bairro, o 

centro, o rio, uma rua, uma praça. Do mesmo modo, nos propomos a pensar em 

bagagem, que estará composta, fundamentalmente, por nossa biografia (todo olhar 

se constrói com base na própria história, bem como nos processos de seleção daquilo 

com o qual nos identificamos) e pelas ferramentas que permitam nos apropriarmos 

daquilo que se nos oferece nesse transcurso da viagem. Simultaneamente, aumentam 

as estratégias que permitem a apropriação do processo de aprendizagem das regras 

da leitura e da escrita do texto urbano, no qual é possível reconhecer sinais, signos, 

bordas e seus desenlaces mais complexos. Finalmente, uma vez que tenhamos 

regressado, construiremos um relato de viagem, no qual podemos desenvolver uma 

compreensão criativa do mundo. Esse é, de algum modo, o momento mais pedagógico 

dessa viagem: estrutura-se no depois e tem a ver, fundamentalmente, com a 

possibilidade de sua reconstrução, instância metacognitiva por excelência. 

Parafraseando o filósofo Gastón Bachelard, é aqui onde se interpela a imaginação 

poética, colocando a palavra em estado de emergência: O que digo sobre esta viagem? 

Como o digo? Sob qual roupagem? Por exemplo, caminhar pela orla de Buenos Aires 

permitiu ao grande poeta argentino Jorge Luis Borges dizer “a cidade está em mim 

como um poema que não consegue deter-se em palavras”, e deslocar-se pelas cidades 

possibilitou ao pintor Antonio Berni encontrar-se com os objetos e personagens que 

se tornariam parte de sua obra. Dessa maneira, uma vez atravessada esta viagem 

pedagógica, talvez também possamos empreender nosso próprio percurso, traçar 

múltiplos itinerários e encontrar nos rincões mais inesperados da cidade que 
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habitamos uma cena que nos permita desenvolver nossa imaginação poética e 

pedagógica.
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Clima escolar e resiliência: a escola 
como lugar de paz em tempo integral
Fernando Cézar Bezerra de Andrade

Resumo

A relação entre clima escolar e promoção da resiliência, em situações 

traumáticas caracterizadas pela violência, é analisada a partir do primeiro caso de 

assassinatos em série numa escola brasileira. O clima escolar interfere na constituição 

de resiliência para o alunado, sobretudo em escolas em tempo integral, desde que 

num modelo que propicie a reflexão sobre o cotidiano escolar como fator de 

aprendizagem diante de adversidades e situações traumáticas.

Palavras-chave: clima escolar; resiliência; trauma; violência; escola em tempo 

integral.
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Abstract
Scholl climate and resilience: the school as a full time place of peace

This article discusses the relationship between school climate and resilience’s 

promotion, in traumatic situations derived from violence, by the analysis of the first 

serial murders case in a Brazilian school. It is argued that the school climate interferes 

with the formation of students’ resilience, especially in full time schools, but only when 

this model provides an environment propitious to reflection about the school routine, 

considered being a learning factor to cope with trauma and adversity.

Keywords: school climate; resilience; trauma; violence; full time school.

A letra da música “Faz escuro, mas eu canto”, de Monsueto e Thiago de Mello, 

inspirada no poema “Madrugada camponesa”, do próprio Thiago de Mello, fala de 

esperança na transformação de um contexto difícil, sofrido e desesperador:

Faz escuro, mas eu canto,
porque a manhã vai chegar.
Vem ver comigo, companheiro,
vai ser lindo
a cor do mundo mudar.
Vale a pena não dormir
para esperar
a madrugada cantar.
Já vem vindo o dia, 
com a luz da liberdade,
vai lavar de amor o chão malvado.
Quem sofre fica acordado
defendendo o coração
Madrugada da esperança,
já estou vendo uma criança
trazendo a aurora na mão.

Os versos desse poema-canção recorrem a metáforas sempre renovadas por 

sua força expressiva: a noite que se muda em dia traz cores e música, luz, liberdade 

e amor para lavar o chão malvado. Nesse poema, o eu lírico põe-se de frente para 

os primeiros sinais do novo dia, aos quais se agarra com a força dos sobreviventes 

a um período de desamparo, solidão e dor representado pela ausência de visão 

própria ao escuro da noite (“faz escuro, mas eu canto/porque a manhã vai chegar”). 

A noite do sofrimento e o dia da alegria são oposições que na metáfora são articuladas 

por um eu que convida outros iguais a ele (“vem ver comigo, companheiro”) a 

ultrapassar o momento presente em razão de uma diferença que se avizinha (“quem 

sofre fica acordado/defendendo o coração/Madrugada de esperança”). É a criança, 

por fim, o símbolo que, vindo na direção de quem espera, traz o novo dia e tudo o 

que ele comporta de novo e bom (“já estou vendo uma criança/trazendo a aurora na 

mão”).
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Ao proclamar a esperança, essa poesia sugere um tema importante: o da 

resiliência, entendida como “a capacidade humana para enfrentar, vencer e ser 

fortalecido ou transformado por experiências de adversidade” (Grotberg, 2005, p. 15). 

Ante a escuridão, a feiúra e a maldade, o poeta canta e alimenta a esperança, afirmando, 

como que para transmitir aos que sofrem, essa sua capacidade de resistir e aprender 

com a dor: “quem sofre fica acordado/defendendo o coração”. Melillo (2001, p. 11) 

lembra que tal poder de resistência resulta, na história individual marcada pela dor, 

do “apoio irrestrito de algum adulto significativo, familiar ou não”.

Vê-se, então, a importância, em episódios de violência, de que adultos capazes 

de alimentar a esperança em si mesmos acolham crianças e adolescentes marcados 

pela violência – seja de modo sistemático, seja de modo circunstancial, mas 

fortemente doloroso –, para que essas crianças e adolescentes possam superar o 

traumatismo inerente à situação (“lavar de amor o chão malvado”).

Na escola, a resiliência em contextos sistemáticos ou ocasionais de violência 

pode ser promovida mediante o clima escolar, o que tem mais oportunidade de 

ocorrer num regime de escola em tempo integral, desde que essa escola corresponda 

a certos critérios ideais para a formação da democracia. Esta é a ideia central deste 

texto, que discute a capacidade humana de superar traumas a partir do contexto 

escolar – pensado como espaço para a elaboração do sofrimento, quando exercita, 

por meio de dispositivos pedagógicos, o reconhecimento, pela fala, do sofrimento e 

sua superação através de ritos rotineiros.

Este artigo se divide em três partes: na primeira, apresentam-se os conceitos 

de clima escolar, resiliência e violência na escola. Adiante, à luz desses conceitos, 

discutem-se os prováveis efeitos, sobre o clima escolar, de um caso de violência física 

extrema, como o do massacre de alunas e alunos na escola Tasso da Silveira, tão 

recente quanto brutal. A partir dessa ilustração, são apresentados alguns princípios 

de ação que podem, em contextos semelhantes, ser empregados como orientadores 

para a definição de estratégias de reconstituição de uma atmosfera de paz nas escolas. 

Por fim, esses princípios servem como mote para uma relação que apenas é sugerida 

e se mantém aberta, como um tema a desenvolver-se em outra ocasião: a da relação 

entre propiciação de condições para a resiliência e a escola em tempo integral.

Clima institucional e violência na escola

Toda instituição supõe uma teia de relações em torno das quais processos 

grupais são estabelecidos: vínculos afetivos, padrões de interação social (como 

competição, colaboração) e identificações são alguns entre eles. Dessas relações 

produz-se – a partir de uma rotina de ações conjuntas, mais ou menos orquestradas 

em torno de objetivos compartilhados e de uma disciplina para a convivência – o 

clima institucional, capaz de determinar os rumos individuais dos integrantes da 

instituição e, consequentemente, afetar a própria instituição.

Cunha e Costa (2009, apud Brito e Costa, 2010, p. 501) apresentam uma 

definição que resume o antes afirmado: o clima de uma instituição consiste num 
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“conjunto das expectativas recíprocas compartilhadas pelos indivíduos em um 

ambiente institucional”. Cornejo e Redondo (2001, p. 16) são mais minuciosos quando 

conceituam: “o que define o clima social de uma instituição é a percepção que têm 

os sujeitos acerca das relações interpessoais que estabelecem no contexto escolar 

(em nível de aula ou de toda escola) e o contexto ou marco em que estas interações 

dão-se”.

Com a escola não é diferente. O clima escolar está associado aos modelos de 

relacionamento em contatos sociais (muitas vezes aprendidos fora da escola), aos 

tipos de percepção sobre o espaço, o tempo e as atividades (a organização escolar), 

às condições materiais (infraestrutura, tamanho do prédio, posse e uso do material 

de consumo e de recursos audiovisuais, disponibilidade de merenda para o intervalo 

etc.), no sentido que se dá a essas ações na escola (a percepção e as expectativas 

antes citadas). Em uma instância ideal, esse clima deve caracterizar-se “um bom 

relacionamento coletivo, produtivo e prazeroso” (Rocha, Perosa, 2008, p. 431).

Reconhece-se, portanto, que o clima escolar é efeito determinado tanto por 

elementos objetivos quanto por outros de natureza intersubjetiva e mesmo subjetiva. 

Estes dois últimos fatores – dizendo respeito, particularmente, à qualidade das 

interações – podem ser capazes de compensar eventuais (ou mesmo sistemáticas) 

falhas materiais e são promovidos, no cotidiano, por pequenas e constantes ações 

orientadas pelos educadores e educadoras, tanto mais quanto conseguirem trabalhar 

em grupo.

Uma vez cobertas de uma dotação mínima de recursos, são os processos psicossociais e as 
normas que caracterizam as interações desenvolvidas na instituição escolar (considerada 
como um sistema social dinâmico, com uma cultura própria) o que realmente diferencia 
umas escolas de outras, em sua configuração e nos efeitos obtidos sobre a aprendizagem. 
(Cornejo, Redondo, 2001, p. 13).

Ora, aqui se trata da cultura escolar e de seu conteúdo, de que, para autores 

como Schein (apud Hernández y Hernández, Sancho Gil, 2004), o clima escolar é a 

expressão mais imediata. Ainda que o clima escolar diga de uma atmosfera psicológica 

e a cultura de práticas rotineiras, muitas vezes inconscientes e capazes de promover 

a unidade do grupo, ambos estão intrinsecamente ligados. Alguns indicativos de um 

bom clima escolar são, portanto:

O respeito às opiniões do corpo docente, em estruturas escolares não autoritárias; 
o compromisso; a vocação; a liderança pessoal; o apoio individual ao aluno; o 
compartilhamento das responsabilidades; demonstrações de afeto e tratamento pessoal; 
baixo grau de flutuação de professores (ou seja, manutenção do mesmo professor durante 
todo o período letivo) e as altas expectativas em relação aos alunos foram elementos-
chave das escolas bem sucedidas. (Gomes, 2005, p. 290).

Como se vê, o clima escolar é medido pelo grau de bem-estar experimentado 

por quem trabalha ou estuda na escola. Mas, cabe lembrar, escolas com bom clima 

também se abrem à comunidade e às famílias do seu alunado e se tornam lugar de 

convivência entre amigos. Do lado dos discentes, esse conjunto ideal de fatores promove 

consequências positivas sobre sua aprendizagem: uma escola que oferece um bom 

clima permite melhor desenvolvimento socioemocional do alunado; mais chances para 
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a assimilação e memorização de conteúdos novos, garantindo um rendimento mais 

alto que aquele em outras condições (Cornejo, Redondo, 2001, p. 17).

Tudo isso é efeito da intervenção docente e também do trabalho de outros 

profissionais que, atuando na escola, colaboram para a constituição dessa espécie 

de estima positiva pelo lugar de trabalho: “Do ponto de vista do ensino (não da 

aprendizagem), os efeitos dos colegas, tanto ao nível da escola quanto da turma, 

afetam apenas a probabilidade de diversas alternativas de ensino-aprendizagem 

ocorrerem e, ainda assim, tais efeitos seriam indiretos” (Gomes, 2005, p. 297). É 

ainda o próprio Gomes quem lista algumas das intervenções habituais para contribuir 

com um clima escolar favorável: clareza de metas e normas, clareza do ensino 

(segundo o nível cognitivo do alunado), flexibilidade do planejamento, motivação, 

capacidade autocrítica, criatividade para oportunizar momentos motivadores e 

participativos para o alunado, administração adequada de consequências ao 

comportamento de alunos.

É óbvio, então, que o clima escolar possa ser afetado por variações eventuais 

desses componentes materiais, sociais e psíquicos. Isso é ainda mais verdadeiro 

quando se trata de situações de violência mais ostensiva.

De um lado, deve-se reconhecer com diversos autores (Abramovay, Rua, 2002; 

Adorno, 2002; Charlot, 2002; Waiselfisz, 2004, entre outros) que a sociedade 

brasileira é marcada, historicamente, pela violência, por sua impunidade e clara 

tolerância – a ponto de ter sido ela invisível por muito tempo na maior parte dos 

domínios sociais (inclusive na escola). Parte dessa violência, caracterizada como 

padrão social para resolução de conflitos numa cultura desigual, competitiva e 

armada, invade periodicamente a escola: é o caso da violência na escola, como a 

define Charlot (2002), própria a invasões de traficantes e assaltantes, por exemplo, 

ou ainda de comportamentos agressivos, física e verbalmente, aprendidos fora da 

escola e no seu interior reproduzidos, com vista à delimitação de lugares de poder. 

Assim se dá com o bullying e com outros tipos de agressão, não só entre alunos, 

mas entre adultos e profissionais.

De outro lado, a literatura aponta para ocorrências em que a violência é 

intencionalmente dirigida contra a escola, a fim de impedir seu funcionamento, 

afetando-lhe parcial ou inteiramente: a depredação do patrimônio, a agressão a 

profissionais e alunos que lá trabalham e estudam. Esse tipo de situação, antes mais 

rara, repete-se com mais frequência nas últimas décadas – para muitos autores, 

como Debarbieux (2001) e Peralva (1997) – por conta da depauperação material e 

simbólica da instituição escolar, diante da defasagem entre as demandas atuais do 

capitalismo e a capacidade da escola em responder eficazmente a tais exigências.

Por fim, a violência da própria escola, identificada e criticada por autores como 

Foucault (1993), Bourdieu e Passeron (1982), é aquela pela qual a instituição, por 

sua própria lógica interna, implicitamente promove o adestramento individual e a 

seleção social, impedindo variações comportamentais que fujam ao padrão esperado 

e preparando para a divisão social e econômica. Nessa categoria, encontram-se 

também as violências simbólicas praticadas por profissionais da escola contra o 

alunado – como agressões verbais, ofensas e humilhações.
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Se é necessário entender, a partir dessas três categorias descritivas, que a 

violência fez e faz parte da escola, sem dúvida também se deve admitir que a escola, 

em geral, não foi ou é lugar de episódios de extrema agressão física – como aquele 

ocorrido na Escola Municipal Tasso da Silveira, no dia 7 de abril de 2011, em que 

12 crianças foram assassinadas e mais de 20 pessoas foram feridas, a partir da 

investida solitária de um ex-aluno, Wellington Oliveira, que, suficientemente armado, 

atirou para matar a queima roupa tantas pessoas quantas pudesse.

Se histórias semelhantes já são conhecidas em países como os Estados Unidos 

(onde mais de um morticínio já ocorreu), a Alemanha e a Finlândia, no Brasil esse 

massacre fez abrirem-se os olhos para o fato de que nenhum lugar em que haja 

condições infraestruturais de acesso às armas e a endereços com aglomeração de 

pessoas está isento do risco de explosões de fúria que só se explicam por crises de 

evidente psicopatologia.

Por sua extensão, intensidade e subitaneidade, esse provavelmente foi o mais 

traumático de que se tem notícia, em se tratando de violência física armada no Brasil, 

com consequências que perdurarão por anos, particularmente nas vidas tanto de 

quem conseguiu escapar à morte quanto de quem perdeu alguém nessa tragédia.

Trauma e clima escolar: sofrimento e resiliência

A psicologia explica o trauma como um “evento no qual uma pessoa 

testemunha ou vivencia uma ameaça a sua própria vida ou segurança física ou a de 

outros e experimenta medo, terror ou impotência”, de modo que “desafiam a visão 

do mundo de um indivíduo como lugar justo, seguro e previsível”, particularmente 

os causados por comportamento humano (American Psychological Association, 2010, 

p. 992). Ele geralmente se transforma em gerador de uma doença psíquica, de um 

distúrbio emocional (Braconnier, 2006).

Tal é, exatamente, o caso vivido por alunos, alunas, professoras e professores 

da Escola Tasso da Silveira: os dados coletados e divulgados pela imprensa sobre a 

sequência de ações do atirador demonstram a precisão e a intencionalidade que 

caracterizam a violência em seu mais alto grau, quando a outra pessoa é transformada 

em puro objeto e destituída de sua alteridade (no exemplo, transformada em alvo 

para os tiros). Mantidas impotentes, fugiam as que podiam, jogavam-se ao chão as 

que não podiam fugir, diante do homem que não queria reféns, mas o reconhecimento 

por meio da vingança. Suas vidas foram ameaçadas e as de 12 colegas foram tiradas, 

pondo não só essas crianças e adolescentes em altíssimo grau de risco, mas 

provocando toda a sociedade a discutir as causas e consequências da matança, cujo 

horror foi especialmente acentuado pelo cenário em que se deu — uma escola de 

paz, tradicionalmente ainda associada a um lugar protegido.

Ora, interessa aqui entender o trauma no que ele ameaçou as identidades do 

alunado, do professorado e, de certo modo, de toda a sociedade. No que diz respeito 

ao alunado e ao professorado, vários depoimentos noticiados pela imprensa já 

apontam para os efeitos deletérios sobre suas vidas. Alguns alunos não conseguem 
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falar, outros não conseguem se entregar ao sono, outros não se alimentam, não saem 

de casa ou não conseguem esquecer as cenas sanguinolentas em que viram morrer 

seus colegas, outros ainda não conseguem voltar à escola de que gostariam de 

afastar-se ao máximo – todas essas reações num esforço psíquico repetido de 

controlar, minimamente que seja, os efeitos subjetivos que a situação provocou: 

num primeiro tempo, ameaça à integridade de suas vidas; depois, ameaça a seu 

psiquismo, a seus autoconceitos e, finalmente, à sua própria condição de alunos e 

professores.

Os alunos, mais que seus professores, estiveram expostos à força do 

acontecimento, dada sua imaturidade psíquica, mas não se pode pretender que os 

adultos não estejam marcados profundamente – quem perdeu filhas e filhos, como 

Noeli Rocha, mãe de Mariana assassinada aos 12 anos, não consegue ver sentido na 

retomada das atividades pela escola: “Não me deram conforto, nem tranquilidade 

[na primeira reunião de pais e mestres após a tragédia]. [...] Se eu tivesse poder, eu 

derrubava essa escola” (Volta às aulas na Escola Tasso da Silveira preocupa pais, 

2011).

Mas é claro que educadores e funcionários presentes na escola no momento 

da mortandade também experimentaram a impotência e a vulnerabilidade, sendo 

afetados. Esses profissionais tiveram posta em questão sua função de transmissores 

do saber às vidas de seus alunos e alunas, ante a força bruta que anula, ao menos 

temporariamente, a validade da mediação simbólica dos conflitos pelo saber. Em 

outras palavras, não só a integridade física correu risco, mas a autoimagem 

profissional pode ter sido duramente ferida. Além disso, viram-se penosamente 

ameaçados em seu lugar de trabalho, de modo a estarem sujeitos ao estresse pós-

traumático laboral – como é o caso de uma professora que chora e se sente culpada 

por ter autorizado a entrada de Wellington na escola, em razão das palestras de 

ex-alunos pelo quadragésimo aniversário da instituição. Por isso, todos vêm 

recebendo apoio psicológico e foram envolvidos na tarefa de reconstituir a imagem 

da escola, drasticamente afetada junto a alunos e seus familiares (Leal, 2011; 

Moratelli, 2011).

A população, por sua vez, reagiu perguntando-se pelas causas que permitiram 

tanta dor. Isso só foi antecedido pelo ódio dos moradores vizinhos à escola, que 

queriam linchar o atirador (e que, estando ele já morto, depredaram por dois dias 

seguidos sua casa). O assassino rapidamente foi tachado de “monstro”, num esforço 

imaginário de diferenciá-lo de todo o resto – por sua loucura e, ao mesmo tempo, 

por sua aparente semelhança que não levou ninguém a prever o mal que se praticaria. 

Bom exemplo da repulsa coletiva encontra-se na fala do coveiro que enterrou o corpo 

do psicótico, ao descobrir ter sido designado para essa tarefa: “O sentimento foi de 

ódio. Acho que um cara desses não merecia ser enterrado” (Lorenzi, 2011).

Considerando que o enterro é simbolicamente o representante de um cuidado 

para com alguém que teve certa dignidade quando vivo, esse ódio claramente 

assumido expressa a mistura de impotência – diante do absurdo da ação que, em 

última instância, permanecerá impune (já que o autor está morto) – com demonização 

de Wellington Oliveira, para rapidamente o desumanizar. Certamente que no sentido 
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mais elogioso o assassino não foi humano, mas no sentido antropológico e psicológico 

ele não era senão humano e os motivos da ignomínia de seu ato não podem ser 

afastados do mais recôndito interior da subjetividade humana, comum a todos.

No entanto, algo muito importante deve ser considerado, na contramão do que 

poderia levar a um discurso determinista e fatalista: diante do sofrimento provocado 

pelo trauma, muitas pessoas conseguem ser resilientes, ou seja, são capazes de se 

restabelecerem psíquica e socialmente diante de uma experiência de sofrimento, 

intenso ou, senão, duradouro, sem adoecerem de modo permanente ou grave durante 

esse processo e mantendo vínculos sociais saudáveis e produtivos. São capazes, 

igualmente, de aprenderem com essa experiência, de modo a criarem dispositivos e 

estratégias que, de um lado, previnam a redução do risco de novamente serem expostas 

a situações traumáticas e, de outro, promovam o aumento das condições para resistirem 

bem ao trauma — se o sofrimento for, em última instância, impossível de controlar-se 

em todas as suas variáveis causais (Assis, Pesce, Avanci, 2006; Grotberg, 2005).

A resiliência, segundo especialistas, é recente, mas o fenômeno é tão antigo 

quanto o manejo do sofrimento humano. Nomeada a partir de uma noção oriunda 

da Física, no campo psicossocial a capacidade de “metamorfosear as adversidades 

da vida” (Assis, Pesce, Avanci, 2006, p. 17) é entendida pelo prisma da preservação 

da saúde e da aprendizagem diante do sofrimento. Como lembra Grotberg (2005), 

a resiliência depende, sobretudo, do momento da vida em que o sofrimento é vivido 

pela pessoa — envolvendo, em diferentes etapas, habilidades, motivações e 

sentimentos decorrentes de processos como o desenvolvimento da autoconfiança, 

da autonomia, da iniciativa e da identidade —; das mudanças ocorridas nas condições 

adversas eventualmente causadoras de trauma; e da rede de relacionamentos 

socioafetivos em que se insere a pessoa traumatizada (suporte social).

Consequentemente, a resiliência caracteriza-se como um processo muito 

aberto, interativo e dinâmico, mas também relativamente mensurável e previsível, 

associado não só ao sofrimento mas, em seu sentido mais amplo, à própria saúde 

mental, de modo a ser possível identificar três elementos-chave para o reconhecimento 

dessa capacidade (Infante, 2005, p. 26): a situação adversa, a adaptação positiva à 

situação (ou mesmo a superação dessa situação) e o processo próprio à “dinâmica 

entre mecanismos emocionais, cognitivos e socioculturais que influem no 

desenvolvimento humano”.

Reconhecendo, então, que o suporte social é um componente decisivo para 

promover a resiliência, pode-se compreender o valiosíssimo papel da escola nesse 

processo. Condição social compulsória para crianças e adolescentes, as instituições 

de ensino constituem-se em núcleos de convivência cujo clima pode propiciar algumas 

condições fundamentais para a resiliência ou, por outro lado, negligenciá-las. Já se 

destacou a relevância de um bom clima escolar para a aprendizagem, parecendo 

lógico associar igualmente bom clima escolar e resiliência. Sobre a relação entre 

esta e educação, afirma Melillo (2005, p. 88) que

os pais constroem resiliência quando mantêm com crianças ou adolescentes uma relação 
baseada no amor incondicional (o que não significa falta de limites adequados), que se 
expressa em seus atos, quando favorecem a autoestima e a autonomia, estimulam a 
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capacidade de resolver problemas e de manter um bom astral em situações adversas 
e instalam um clima de afeto e alegria. Também acontece no caso de professores [...], 
quando incluem em sua tarefa condutas como as mencionadas, quando se preocupam, 
mais do que com seu trabalho, com os destinatários.

O enfoque no cultivo de uma boa qualidade da relação com o alunado é 

fundamental: “Dessa maneira, instaura-se um tipo de relação com o aluno, 

estimuladora da sua autoestima, ponto de partida para a construção da resiliência” 

(Melillo, 2005, p. 100). Além desse cuidado basilar, para o clima escolar promotor 

de resiliência, também é necessário considerar a organização da escola e a inclusão 

da vida e dos conhecimentos discentes no processo de ensino, envolvendo familiares 

e comunidade na unidade de ensino. Organização institucional, abertura pedagógica 

e curricular e suporte social são os eixos que na escola promovem a resiliência, como 

resume Bonnie Benard (apud Melillo, 2005, p. 100-101):

Quando as escolas são lugares onde há apoio, respeito e a sensação de pertencer a um 
grupo, fomenta-se a motivação para a aprendizagem. O carinho mútuo e as relações 
baseadas no respeito são fatores críticos e determinantes para o estudante aprender 
ou não, os pais começarem e continuarem envolvidos com a escola, um programa ou 
estratégia surtir efeito positivo, uma mudança educativa ser de longo prazo e, por último, 
para que um jovem sinta que tem um lugar especial na sociedade. Quando uma escola 
redefinir sua cultura, construindo uma visão com um compromisso que se estenda à 
comunidade escolar inteira e que se baseia nesses fatores críticos de resiliência, terá força 
para ser um “escudo protetor” para todos os seus alunos e um guia para a juventude de 
lares em perigo e/ou comunidades pobres.

Se esse escudo protetor não é capaz de impedir que todo tipo de adversidade 

penetre na escola, poderá reduzir o impacto de experiências aversivas. As escolas 

que promovem tais condições em seu espaço institucional não estão imunes a 

conflitos, como a violência, nem conseguem poupar inteiramente que seu alunado 

os experimente – pois os alunos pertencem a famílias e comunidades que são por 

vezes alvos de situações de violência (podendo também nela estar implicados, 

inclusive, como seus autores) –, mas tais instituições de ensino terão mais chances 

de reagir positivamente aos efeitos deletérios do trauma.

Podem servir como exemplo disso, em relação a situações de violência, as 

experiências escolares apresentadas por Abramovay et al. (2003), que argu-

mentam: quanto mais escolas integrarem estratégias de intervenção em face da 

violência de modo sistemático no seu cotidiano, agindo inclusive para o 

melhoramento do clima escolar, maiores as chances de sucesso na gestão de 

situações. Essas são as “escolas boas”, nos discursos de alunos, reproduzidos 

em itálico pelos autores:

Quem consegue arranjar uma escola boa tem mais oportunidade do que os outros, que 
acabam entrando nas drogas. Ainda que tal opinião mereça ser relativizada, é possível 
reconhecer que traduz, de alguma forma, um sentimento de que caberia em grande parte 
à escola a responsabilidade pelo destino daqueles que por ela passam. A existência de um 
“bom clima” transparece em observações que destacam a sintonia entre a expectativa dos 
alunos e o cumprimento da função de ensinar da escola, como aponta um entrevistado 
que, ao ouvir de jovens estudantes de estabelecimentos de outros bairros que havia 
colegas que portavam armas, retrucou: Nossa, na minha escola não, o pessoal leva um 
livro, caderno... (Abramovay et al, 2003, p. 325).
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O rumo adotado por uma escola no manejo de seus conflitos e, em particular, 

das situações de violência determina, assim, se a instituição promoverá ou não mais 

resiliência entre seus alunos e alunas. Se as ações forem pontuais, por exemplo, 

tenderão a perder de vista o caráter processual que define tanto o trauma quanto a 

resiliência (já que ambos são complexos, dependem das significações dadas pelos 

envolvidos e mudam ao longo do tempo). Já se as estratégias implicarem o 

envolvimento da estrutura institucional e dos atores escolares – direção, corpo 

técnico, docentes, todos articulados aos discentes, suas famílias e comunidades – 

haverá mais chances de que as práticas pedagógicas modifiquem o clima escolar 

para melhor ou, se não, o conservem suficientemente forte para elaborar os abalos 

decorrentes de situações traumáticas.

A (re)constituição da escola como lugar de paz: em tempo integral?

Como se pode identificar os esforços no sentido da resiliência, diante do vivido 

pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Tasso da Silveira — às voltas com o 

problema de retomar o trabalho e fazer face à horrível matança de seus alunos e 

alunas? A mídia (Caetano, Vieira, 2011; Giraldi, 2011; Vieira, 2011) tem acompanhado 

várias iniciativas adotadas na unidade de ensino que podem ser classificadas em 

três grupos, cujas metas estão imbricadas: a parada inicial, o retorno às atividades 

e o apoio psicossocial às pessoas envolvidas — tratando de promover o luto, a 

elaboração da dolorosa memória e a reorganização do cotidiano e da imagem da 

própria escola atingida.

A parada da escola, diante do choque, por dez dias, foi automática, inevitável 

e, depois, assumida como necessária para uma mínima recomposição dos afetos e 

da tranquilidade, bem como para que se inicie um tipo de luto pela perda da imagem 

de segurança que parecia haver entre os seus membros. Após a imediata e abundante 

divulgação de notícias e a exploração, pela mídia, de possíveis razões para o ocorrido, 

a repercussão da tragédia levou várias instâncias oficiais a marcarem esse luto, que 

na escola apenas começou a ser vivido muito gradualmente, mediante cerimônias 

e ritos que lembraram os mortos (flores, orações, usos de cartazes) e que insistiram, 

alguns dias após, na preservação da unidade de ensino – como no abraço à escola, 

dois dias depois das mortes.

Já o retorno às atividades foi pensado por meio de estratégias que envolveram 

o uso de um prédio reformado, em que algumas marcas físicas foram alteradas – 

nova pintura, novo emprego das salas em que as crianças e adolescentes foram 

mortos – e outros espaços foram criados para começar a narrar-se outra história – 

um mural, um grande aquário –, sempre com a preocupação de sugerir a superação 

gradual do sofrimento e a revalorização do espaço físico da escola, na recuperação 

da rotina. “O passado tem que ficar para trás nas nossas mentes. O importante é 

pensar no hoje para ter um futuro melhor. Quero voltar a estudar e ter uma vida 

normal”, afirmou um aluno de 10 anos, presente na escola durante o massacre. 

Também os gestos prévios ao retorno às aulas – como os discursos em prol da 
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continuidade do funcionamento da escola – e a recepção aos alunos, no último dia 

18 de abril, por professores e professoras, para atividades não curriculares, foram 

organizados em função da revitalização institucional: dois meses de readaptação são 

previstos, com atividades artísticas e lúdicas.

Por sua vez, o cuidado com as pessoas direta ou indiretamente envolvidas 

com as atividades da instituição mostrou-se a partir da garantia governamental em 

dispor, na escola, para alunos e familiares, assistentes sociais, psicólogos e outros 

profissionais de apoio; as pessoas encontram-se tanto para lembrar os mortos como 

para planejar a nova direção dada a suas vidas e à própria escola. Além disso, 

interromperam-se as atividades na rede municipal, por duas horas, no dia 13 de 

abril, para discutir o futuro de todas as escolas. No retorno, em 18 de abril, além 

dos professores, uma centena de pessoas buscou receber os alunos às portas da 

escola.

Como entender as medidas adotadas para a proteção e a retomada da escola? 

Tanto o luto das perdas humanas, materiais e simbólicas quanto o reinvestimento 

da imagem escolar, por meio do cuidado das pessoas, acompanhado, em parte, pela 

reconfiguração, em parte pelo restabelecimento de rotinas de trabalho, são garantidos 

por momentos de fala e escuta, de expressão do próprio sofrimento e do desejo de 

recomeçar, assim como pelo gesto e pela valorização dos vínculos entre aqueles e 

aquelas que sobreviveram ao trauma e têm a tarefa de aprender com ele.

Da perspectiva psicológica, portanto, todas essas providências orientam-se 

pelo esforço de dar algum sentido ao horror e novo significado à rotina escolar e ao 

trabalho por ela organizado. Evidentemente, isso dependerá das identificações 

mútuas que as pessoas conseguirem em função de terem sido submetidas aos 

mesmos impactos, mas também dos ideais que as vinculam à escola em questão.

Ora, uma das alternativas que incentivam a formação dessa identificação pode 

estar na escola em tempo integral. Como em boa parte dos países desenvolvidos, o 

alunado que passa mais tempo numa escola com bom clima escolar tem mais chances 

de ser protegido e de tornar-se resiliente, já que essa escola tende a tornar-se, de 

fato, um lugar de formação mais ampla – não apenas no plano intelectual, mas 

também relacional e afetivo.

Mas para tanto, como adverte Cavaliere (2007), é necessário que essa escola 

se diferencie da convencional. Estudar numa escola em tempo integral que tenha 

um clima escolar aversivo é estender os fatores de risco à violência, sobretudo aquela 

que se dá entre iguais. Por isso a pergunta: que escola pretender em tempo integral? 

E, mais especificamente em relação ao problema deste artigo, que escola em tempo 

integral pode promover um bom clima, capaz de garantir condições para a formação 

pacífica segundo critérios que também sejam democráticos e democratizantes? 

Afirma essa autora:

Numa escola de tempo integral, as atividades ligadas às necessidades ordinárias da vida 
(alimentação, higiene, saúde), à cultura, à arte, ao lazer, à organização coletiva, à tomada 
de decisões são potencializadas e adquirem uma dimensão educativa. Diferentemente, a 
rotina otimizada e esvaziada de opções em uma escola em turno parcial, imediatamente 
centrada nos conteúdos escolares, dificilmente pode propiciar esse tipo de vivência. 
Nesse sentido, ou seja, entendendo-se mais tempo como oportunidade de uma outra 
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qualidade de experiência escolar, é que a escola de tempo integral pode trazer alguma 
novidade ao sistema educacional brasileiro. (Cavaliere, 2007, p. 1023).

Numa perspectiva mais emancipatória e menos assistencialista e autoritária, 

essa concepção de escola em tempo integral é a que mais se aproxima, na prática, 

das condições favoráveis à constituição de um clima escolar motivador e propício à 

aprendizagem e à convivência.

[...] a estabilidade de uma instituição organizada, rica em atividades e vivências é o que 
pode fazer da escola um ambiente de formação para a democracia. Nesse modelo, o 
espaço escolar é o centro de referência, mesmo que eventualmente algumas atividades 
sejam feitas fora dele. Os professores pertencem à escola, da mesma forma que os 
alunos. Há um corpo social, há uma instituição com identidade própria, com objetivos 
compartilhados e que pode se fortalecer com o tempo integral e com uma proposta de 
educação integral. (Cavaliere, 2007, p. 1031)

.

Não é à toa que a escola em tempo integral converge para as pretensões de 

uma instituição cujo clima concorra para a resiliência e a paz. Se tal clima pode ser 

constituído em escolas com apenas um turno, mais verdade ainda na escola em 

tempo integral acima caracterizada, pois no mesmo prédio não haverá três escolas 

distintas (uma por turno), mas uma somente. Ainda que esse modelo integral deva-

se em parte provavelmente a outros fatores não especificamente pedagógicos 

(Cavaliere, 2007), suas razões pedagógicas são mais fortes e melhores que as do 

modelo brasileiro tradicional.

Se aquelas estratégias forem pensadas no modelo da escola democrática 

deweyana, compreende-se a afirmação anterior: o tempo dedicado à escola por 

discentes e docentes serve como substrato para reforçar ainda mais os vínculos 

interpessoais. Quanto mais tempo se passa junto, mais se pode conhecer o outro, 

envolver-se com ele, aprender a partir da convivência a resolver pacificamente 

conflitos — tudo isso concorrendo, entre o alunado, para a valorização dos vínculos 

escolares. Para os educadores, em particular, esse tempo, num paradigma ideal, 

aumenta as chances de que se possa dar atenção individualizada aos alunos, conhecê-

los, além de trabalhar em grupo e pensar as dificuldades de cada aluno e turma num 

espaço coletivo; foro mediador para aprendizagem de estratégias e posturas a serem 

adotadas por todos em situações de conflito. Se essa escola não está isenta de expor-

se à violência mais brutal, nesse enquadre, o luto, a elaboração de novos sentidos 

para a escola e o atendimento a necessidades individuais e grupais, certamente, 

ficam bem mais possíveis.

Não parece ser por acaso, afinal, que seja a extensão do uso das escolas e de 

seu tempo em atividades extraescolares (esportivas, artísticas etc.) e a abertura do 

espaço escolar à comunidade nos finais de semana o que caracteriza várias 

experiências bem-sucedidas de gestão da violência e de constituição de um bom 

clima institucional (Abramovay et al, 2003), um pouco na direção daquilo que 

Cavaliere (2007) denomina “concepção multissetorial de educação integral” — ou 

seja, uma escola que se multiplica em outros turnos, com atividades complementares, 

ou mesmo em lugares complementares de acesso à cultura (museus, estádios etc.), 

com todos os riscos e ganhos que essa proposta traz consigo.
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Numa situação ideal, e a partir das experiências consideradas, pode-se afirmar 

ser essa escola, até agora, a mais favorecedora das identificações que tecem a rede 

relacional que, por ter mais tempo, dá suporte aos atores escolares em ocasiões 

traumáticas, de modo a permitir que quem veja, em momentos de escuridão, a 

aurora, ainda delicada como uma criança, possa manter-se em pé, para ajudar 

companheiros a ficarem acordados e defenderem o coração, cantando juntos.
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ALMEIDA, Marlúcia Ferreira Lucena de. O xadrez no ensino e aprendizagem em 

escolas de tempo integral: um estudo exploratório. 2010. 139 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Universidade de Brasília, Brasília, 2010. Disponível em: 

<http://repositorio.bce.unb.br/bitstream/10482/8563/1/2010_MarluciaFerreira 

LucenadeAlmeida.pdf>.   

A prática do xadrez por alunos do ensino fundamental em escolas de tempo 

integral em Palmas (TO) é analisada a partir de um referencial teórico pautado em 

estudos que demonstram a importância no contexto escolar da inovação do professor 

como agente de mudança, do lúdico e da criatividade. O objetivo da pesquisa foi 

verificar a importância da prática do xadrez como um recurso pedagógico para o 

processo de aprendizagem, a formação do caráter e de qualidades como autocontrole, 

vontade, disciplina, autoconfiança, concentração, entre outras. Na metodologia, 

adotou-se a abordagem qualitativa, por entender-se ser ela adequada para a 

investigação educacional. Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizadas 

a entrevista semiestruturada e a análise documental. A investigação demonstrou 

que a prática do xadrez, além dos benefícios citados ao longo do referencial teórico, 

é um instrumento pedagógico que auxilia nas disciplinas de alfabetização e 

matemática. Esse resultado contribuirá para a inclusão da prática do xadrez em 

outras escolas e para investigações futuras dos benefícios do xadrez a outras 

disciplinas do currículo. 
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ANTUNES, Ângela; PADILHA, Paulo Roberto. Educação cidadã e educação integral: 

fundamentos e práticas. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2010. 123 p.   

Uma escola que seja estatal quanto ao financiamento, comunitária e 

democrática quanto à gestão, pública e popular quanto à destinação também é 

pressuposto para a educação integral. Esse pressuposto é apresentado mediante o 

argumento de que os sujeitos da educação cidadã e integral precisam ser sustentados 

por uma prática mais vigorosa do que o enunciado de sua crítica. A cidadania como 

convergência e fundamento dessa relação explicita-se na pedagogicidade dos espaços, 

para além da sala de aula. Destaca-se a Rede Município que Educa, vivenciada por 

meio das relações institucionais do Instituto Paulo Freire (IPF), com foco na garantia 

de direitos em toda a municipalidade e no acompanhamento permanente da gestão 

pública. Apresenta reflexões que sugerem eixos para a educação cidadã e integral, 

em diálogo com os instrumentos práticos da política educacional, principalmente 

com o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

BARROS, Kátia Oliveira de. A escola de tempo integral como política pública 

educacional: a experiência de Goianésia-GO (2001-2006). 2008. 189 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Universidade de Brasília, 2008. Disponível em: <http://

repositorio.bce.unb.br/handle/10482/3798>.    

A abordagem qualitativa com um “olhar dialético” foi a metodologia utilizada 

para compreender como os sujeitos (docentes, discentes, pais, gestor, coordenador 

pedagógico e funcionários) envolvidos em uma escola do município de Goianésia 

(GO) percebem os limites e possibilidades da experiência de escola de tempo integral 

como política pública voltada para a melhoria da prática social da educação, no 

período de 2001 a 2006. A investigação empírica utilizou a observação, a análise 

documental e entrevistas semi-estruturadas. Três eixos analíticos foram evidenciados 

nos discursos e na literatura pertinente: o uso do tempo na escola, como a escola 

desenvolve a educação para a democracia e como a escola direciona suas ações para 

a oferta de uma educação de qualidade. A pesquisa traz reflexões acerca da 

possibilidade de a escola de tempo integral tornar-se uma oportunidade única de 

reinventar a escola pública, visto que essa escola, como patrimônio essencial da 

sociedade, pode ser instrumento para melhoria da democracia e para a inserção de 

conhecimento intensivo na sociedade, beneficiando todas as classes sociais. 

BRANCO, Verônica. O desafio da construção da educação integral: formação 

continuada de professores alfabetizadores do município de Porecatu (PR). 2009. 222 

p. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Paraná, 2009. Disponível 

em: <www.ppge.ufpr.br/teses/D09_branco.pdf>.     

Relata a pesquisa-ação realizada por pesquisadoras da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) quanto às superações dos docentes das séries iniciais do ensino 
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fundamental para com profissionais da educação da rede pública de ensino municipal 

de Porecatu, cidade situada na região norte do Estado do Paraná. O trabalho considerou 

como prioritária a formação continuada dos professores, tendo como embasamento 

teórico os conteúdos de Didática, Psicologia da Educação e Língua Portuguesa: 

Alfabetização e Letramento. A formação teve como objetivo principal orientar no 

planejamento e no desenvolvimento do ensino nas escolas de educação integral em 

tempo integral daquele município e foi executada nos anos de 2005 a 2007. Os resultados 

revelam as possibilidades e as dificuldades de aprenderem os conteúdos focados. Este 

trabalho apresenta também um conjunto de materiais de ensino e aprendizagem, de 

estratégias didáticas e de metodologias desenvolvidas com os participantes no decorrer 

do processo de formação continuada, além de testar materiais previamente concebidos 

pelas pesquisadoras dentro da instituição UFPR. Acredita-se que esses materiais podem 

servir como subsídio para a formação continuada de um número maior de professores, 

instrumentalizando-os para a implementação da educação integral em tempo integral.

BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Secretaria de Educação Continuada e 

Diversidade (Secad). Educação integral: texto referência para o debate nacional. 

Brasília: MEC/Secad, 2009. 52 p. (Série Mais Educação). Disponível em: <http://

portal.mec.gov.br/dmdocuments/cadfinal_educ_integral.pdf>.   

Desde o final de 2007, e ao longo do primeiro semestre de 2008, um grupo de 

trabalho convocado pelo MEC reuniu-se periodicamente e produziu o texto-referência 

para o debate nacional que acompanha as ações indutoras da política de educação 

integral. O texto evidencia um panorama em que a educação integral é debatida como 

reconhecimento e alargamento de direito, parte das políticas de enfrentamento das 

desigualdades e de combate à pobreza, no contexto de políticas de avaliação dos 

sistemas de ensino, com foco na aprendizagem dos estudantes. Essa condição de 

política pública é apresentada em perspectiva histórica, como experiência institucional, 

por meio dos marcos jurídicos, de financiamento e do acúmulo conceitual, que 

contribuíram para que a temática seja parte da agenda política nacional. A posição 

afirmada nessa agenda destaca a construção da proposta de educação integral em 

tempo integral como um conjunto de tarefas que devem: 1) alargar saberes, currículos 

e aprendizagens; 2) evidenciar o protagonismo dos poderes públicos e da sociedade 

civil para que o Estado assegure o direito à educação, implemente ações intersetoriais 

que potencializem a oferta de serviços públicos, espaços educadores sustentáveis 

dentro e fora da escola, para e com as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias; 

3) intensificar a relação entre as comunidades e as escolas.

CASTRO, Adriana; LOPES, Roseli Esquerdo. A escola de tempo integral: desafios e 

possibilidades. Ensaio: Avaliação de Políticas Educacionais, Rio de Janeiro, v. 19, n. 

71, p. 259-282, 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010

440362011000300003&script=sci_arttext&tlng=pt>.   
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No Estado de São Paulo, no ano de 2006, foram implantadas mais de 500 escolas 

de tempo integral, no ensino fundamental da rede pública estadual, com o objetivo de 

ampliar as possibilidades de aprendizagem dos alunos. A jornada discente foi estendida 

e o currículo básico foi incrementado com as oficinas curriculares. Este artigo analisa a 

correlação entre os objetivos arrolados pela política educacional e os dados da experiência 

concreta, a fim de compreender os avanços, desafios e limites da proposição de uma 

educação pública de melhor qualidade a partir da Escola de Tempo Integral. Trabalhou-

se com dados coletados em um estudo de caso. Entre suas principais conclusões, pode-

se afirmar que a extensão da jornada discente não pode ser apenas uma questão de 

ampliação de tempo, mas de uma organização escolar que contemple e qualifique as 

atividades obrigatórias e as atividades de livre escolha do aluno.

CELLA, Rosenei. Educação de tempo integral no Brasil: história, desafios e 

perspectivas. 2010. 94 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de 

Passo Fundo, 2010. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/

DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=190287>.     

Entre as principais experiências brasileiras em educação de tempo integral e 

que têm servido de base para a concretização de novos modelos de escola, está a 

Escola-Parque da Bahia, idealizada por Anísio Teixeira, na década de 1950, como 

também os Centros Integrados de Educação Pública (Cieps) do Rio de Janeiro, no 

governo Brizola. São elencadas também políticas públicas atuais direcionadas para 

o financiamento da ampliação da jornada escolar nas escolas públicas brasileiras, 

com destaque para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e o Programa Mais Educação. 

O debate sobre a qualidade da educação também perpassa este trabalho, pois os 

investimentos na educação só se justificam quando o objetivo é a garantia da 

aprendizagem e a efetiva melhoria do processo de ensino. Dirigentes municipais de 

educação de 25 Estados brasileiros foram ouvidos a respeito das possibilidades de 

implantação da educação de tempo integral nos municípios em que atuam e das 

variáveis que dificultam o processo de ampliação da jornada escolar. As respostas 

do questionário aplicado aos dirigentes municipais trazem alguns indicativos sobre 

as dificuldades encontradas pelos municípios que desejam implementar a educação 

de tempo integral em suas escolas. Conclui que grande parte dos dirigentes entende 

que a educação de tempo integral é uma alternativa pedagogicamente valorizada, 

mas existem ainda muitos entraves à sua implantação, pois a responsabilidade fiscal 

dos municípios limita determinados investimentos e contratações.

CUIABÁ (MT). Secretaria Municipal de Educação (SME). DOMINGUES, Julieta dos 

Santos Ribeiro Nunes; LUZARDO, Rosa Maria Araújo (Org.). Programa de Educação 

Integral Educa Mais: uma proposta para a rede municipal de ensino. Cuiabá: Central 

de Textos, 2009. 120 p.  
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O Programa de Educação Integral Educa Mais, que começou a ser desenvolvido 

pela Prefeitura de Cuiabá em parceria com o Governo Federal em 2008, encontra-se 

dividido basicamente em cinco partes: concepção de educação integral, proposta 

pedagógica, princípios do programa, estrutura de atendimento, acompanhamento 

e monitoramento. Perpassando essa divisão, têm-se os aspectos da organização 

curricular para propiciar o acesso a diferentes fontes de informação e linguagens e 

a incentivar a participação social. Os componentes da proposta pedagógica incluem 

fundamentação metodológica, organização e matriz curricular. A fundamentação 

está centrada na ideia de currículo integrado em relação às aprendizagens formais 

e não formais como esforço para superar a dicotomia entre atividades escolares e 

extraescolares. Ao mesmo tempo, preconiza a flexibilidade curricular, para ampliar 

as oportunidades de aprendizagem por meio de experiências socialmente relevantes 

e para favorecer o trabalho coletivo e o equilíbrio entre as diferentes experiências 

de conhecimento (científica, artística, cultural, etc.). Sua matriz curricular é 

constituída pelos componentes curriculares (linguagens, ciências naturais, ciências 

humanas) e pelos eixos estruturais (Comunicando com o mundo, Cultura viva, e 

Esporte e vida com saúde). Esses componentes suscitam a explicitação das referências 

conceituais próprias de cada eixo. São apresentados ainda os princípios, a estrutura 

de atendimento aos estudantes, engajamento dos pais, estratégia organizativa com 

os profissionais – planejamento, formação e outros. O anexo contém o Decreto nº 

4.688, de 23 de junho de 2008, que dispõe sobre o programa.

DIAS, Adriana. Avaliação das condições de conforto térmico e acústico de salas de 

aula em escola de tempo integral: estudo de caso da Escola Padre Josimo em Palmas 

(TO). 2009. 141 p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade 

de Brasília, 2009. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/

texto/cp115226.pdf>.  

A necessidade de obtenção do conforto térmico e acústico em Escolas de 

Tempo Integral (ETIs) em Palmas (TO) é analisada com base em dois parâmetros: o 

térmico, em decorrência das elevadas temperaturas constantes durante o ano, e o 

acústico, em função dos conflitos gerados pelas inúmeras atividades esportivas e 

artísticas oferecidas nas ETIs, de forma simultânea às do currículo formal. O conforto 

térmico e o acústico podem interferir positivamente no processo de crescimento 

intelectual dos alunos, pois estão diretamente relacionados ao desempenho do 

ensino-aprendizagem dos usuários das referidas escolas. Para tanto, coletaram-se 

os dados de temperatura e umidade e dos níveis de ruído no interior das salas de 

aula em horário crítico. Aplicou-se questionário aos professores e demais funcionários 

da escola, com perguntas abertas e fechadas relacionadas ao conforto térmico e 

acústico da edificação. Posteriormente, analisou-se o projeto arquitetônico, 

considerando-se a implantação do edifício, a forma e a disposição, os materiais 

aplicados e as aberturas, juntamente com os fatores climáticos de Palmas. De posse 

dos dados, cruzaram-se as informações coletadas com os parâmetros estabelecidos 
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nas Normas Brasileiras (NBRs) vigentes. Com base nesses elementos, assim como 

nos conceitos expostos por renomados autores referentes ao tema, elaboraram-se 

sugestões para projeto arquitetônico de ETIs em Palmas.

DIB, Marlene Aparecida Barchi. O Programa Escola de Tempo Integral na região de 

Assis: implicações para a qualidade de ensino. 2010. 207 p. Tese (Doutorado em 

Educação) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Marília, 2010. 

Disponível em: <http://www.acervodigital.unesp.br/handle/123456789/38868>.  

O Programa Escola de Tempo Integral (ETI), criado por meio da Resolução SE 

89/2005, se configura na primeira iniciativa de ampliação do tempo escolar no ensino 

fundamental da rede pública de ensino do Estado de São Paulo. Implantado em nove 

escolas da Diretoria de Ensino da Região de Assis, buscou-se averiguar se os alunos 

das escolas que a ele aderiram apresentaram melhorias na aprendizagem. Os dados 

foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com os envolvidos em 

sua implantação, na investigação de ações pedagógicas relevantes desenvolvidas 

nas oficinas curriculares e na análise dos resultados do Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar de São Paulo (Saresp), o qual serviu como parâmetro para 

identificar o impacto e os efeitos desse programa nas escolas. Para aquilatar a 

aprendizagem oferecida nas Escolas de Tempo Integral (ETIs), buscou-se nos dados 

do Saresp de 2005 e 2007 as médias obtidas pelos alunos nesta avaliação, 

classificando as escolas como grupo I (ETI), as escolas que aderiram ao programa, 

e grupo II (ETP – Escola de Tempo Parcial), as que mantiveram seu horário parcial 

de atendimento aos alunos, procedendo à análise comparativa dos avanços desses 

dois grupos. A partir da analise qualitativa, foram comparados os rendimentos obtidos 

entre os anos de 2005 e de 2007, o que possibilitou afirmar que o programa Escola 

de Tempo Integral, ao ser implantado e implementado na região de Assis, causou 

impacto positivo e identificável a favor da aprendizagem dos alunos das ETIs quando 

comparados aos avanços apresentados pelos alunos das ETP.

ESBJORN-HARGENS, Sean; REAMS, Jonathan; GUNNLAUGSON, Olen. The emergence 

and characteristics of integral education: an introduction. In: ESBJORN-HARGENS, 

Sean; REAMS, Jonathan; GUNNLAUGSON, Olen (Orgs.). Integral education: new 

direction for higher learning. Albany: State University of New York, 2010. 398 p.   

No capítulo introdutório, os organizadores apresentam resultados de três anos 

de interlocução realizada nos âmbitos do Instituto de Estudos Integrais da Califórnia 

e da Universidade John F. Kennedy. Eles configuram um leque de pontos de vista e 

experiências formais e não formais, metodologias de ensino e aprendizagem 

articuladoras de dimensões da subjetividade, intersubjetividade, objetividade e das 

dimensões do ser, da cultura e da natureza, pesquisa participante, expressões 

artísticas e análise empírica; combinam experiências críticas, experiências do 
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pensamento abstrato e experiências de sentimento; incluem insights da Psicologia 

do Desenvolvimento que reconhecem diferentes estágios de personalidades dos 

estudantes e dos professores; evidenciam práticas pessoais regulares de 

transformação nos diferentes engajamentos da vida de estudantes e professores; 

incluem múltiplos meios de conhecimento (cognitivo, emocional, moral, estético, 

transpessoal) e suas formas distintas de aprendizagem. O capítulo apresenta o pano 

de fundo para a compreensão de iniciativas históricas e emergentes de educação 

integral, dos fundamentos teóricos e das abordagens distintas (pedagogia integral, 

currículo integral, modos de aprendizagem e pesquisa integrais), como as de Rudolph 

Steiner, Alfred North Whitehead, Liddu Krisnamurti, Sri Aurobindo, bem como John 

Dewey, Maria Montessori e Jack Mezirow, estudos de caso associados aos contextos 

pós-secundário e de ensino superior que serão contemplados nos outros capítulos 

da coletânea.

FELÍCIO, Helena Maria dos Santos. A instituição formal e a não-formal na construção 

do currículo de uma escola de tempo integral. Educação em Revista, Belo Horizonte, 

v. 27, n. 3, p. 163-182, 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/edur/v27n3/

v27n3a09.pdf>.

A construção do currículo de uma escola de tempo integral é analisado em 

um contexto educacional formado pela parceria entre duas instituições (formal e 

não-formal), com o intuito de identificar os desafios e as possibilidades de tal 

construção que apontem para uma concepção integral de educação. A investigação 

desenvolveu-se em uma perspectiva qualitativa, compreendendo observação, análise 

documental e entrevistas com os educadores das duas instituições. Da análise 

realizada, a partir da organização e do funcionamento da estrutura curricular e do 

desenvolvimento coletivo da profissionalidade, constatou-se que os desafios e as 

possibilidades para a construção de tal currículo só se tornam possíveis quando as 

instituições superarem a distinção existente entre elas, assumirem a construção de 

um único currículo, realizarem um trabalho coletivo e se encorajarem a olhar 

criticamente para o seu cotidiano, sendo capazes de propor ações que sejam fruto 

de uma interação com a comunidade e a cultura onde atuam. 

FONSECA, Marília Massars. Resgate da história de implantação do Caic Paulo Dacorso 

Filho na UFRRJ e a perspectiva de sua transformação em um centro de ensino e 

pesquisa aplicado à educação agroecológica. 2010. 156 p. Dissertação (Mestrado em 

Educação Agrícola) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2010. Disponível 

em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_

action=&co_obra=185205>.      

Em 1992, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) implantou 

um Centro de Atenção à Criança e ao Adolescente (Caic) com o objetivo de atender 
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aos alunos dos Cursos de Licenciatura da Universidade e às crianças do município 

de Seropédica. O Centro fazia parte de um projeto do Governo Federal (Decreto nº 

539/92) com o objetivo de promover ações integradas de educação, saúde, assistência 

e promoção social relativas à criança e ao adolescente e a sua integração na 

comunidade. Foram utilizados dados qualitativos primários (entrevistas 

semiestruturadas) e secundários (documentos oficiais) para analisar o histórico da 

implantação do Caic Paulo Dacorso Filho (1994-1997) e propor a sua transformação 

em um Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado à Educação Agroecológica, administrado 

unicamente pela UFRRJ. Os principais temas abordados foram: o contexto educacional 

das décadas de 1980 e 1990, o processo de municipalização da educação escolar no 

Brasil, os programas educacionais de tempo integral de maior visibilidade nas décadas 

de 1980 e 1990, a educação integral e a agroecologia. Os temas foram selecionados 

por sua relação com este objeto de estudo. Os resultados sugerem que o modelo de 

gestão compartilhada dificultou o funcionamento do Caic, devido a mudanças de 

governo estadual e municipal e por confrontarem com o projeto pedagógico proposto 

pela UFRRJ, por exemplo, descontinuidade no fornecimento da merenda escolar, 

alta rotatividade de professores, o que dificultou sua formação continuada, perdas 

salariais para os funcionários estaduais, entre outros. O estudo propõe que os 

objetivos e diretrizes do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado à Educação 

Agroecológica estejam aliados aos interesses da UFRRJ no que se refere ao ensino, 

pesquisa e extensão, onde a vertente agroecológica seja a base das experiências 

curriculares. Propõe também que esta unidade educacional seja um local para 

formação de professores da rede municipal e estadual, bem como um campo de 

prática adicional para formação de alunos de graduação da UFRRJ. Por fim, que 

ofereça à comunidade um ensino de qualidade e contribua para a construção do 

pensamento crítico e redução das desigualdades sociais.

GALIAN, Cláudia Valentina Assumpção; SAMPAIO, Maria das Mercês Ferreira. 

Educação em tempo integral: implicações para o currículo da escola básica. 

Currículo sem Fronteiras, v. 12, n. 2, p. 403-422, maio/ago. 2012. Disponível em: 

<http://www.curriculosemfronteiras.org/vol12iss2articles/galian-sampaio.pdf>.  

Por meio da identificação do teor de algumas indicações oficiais sobre o tempo 

de permanência dos alunos nas escolas brasileiras e de experiências em torno da 

busca por uma educação integral, discute-se a ausência da necessária reflexão sobre 

a composição do currículo de uma escola com tempos alargados, discussão 

sobrepujada pelo debate sobre como fazer tal mudança. Essas são as indagações 

centrais de uma pesquisa em andamento que procura identificar concepções e 

práticas apontadas em torno de educação integral e proposições curriculares que se 

articulem a essa perspectiva. Diferentes significados encontrados nesses documentos 

permitem apontar a cultura como denominador comum nas propostas que visam 

novas abordagens transformadoras e favoráveis à formação para a cidadania. Nesse 

sentido, explicita-se a necessidade da continuidade das investigações, focalizando 
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o tratamento dispensado às questões da cultura nas propostas de Estados e 

municípios que a tomam como eixo de integração curricular.

GOMES, Maria do Carmo Rodrigues Lurial. Escola de tempo integral: redimensionar 

o tempo ou a educação? 2009. 165 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas, 2009. Disponível em: <http://www.dominiopublico.

gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=149298>.

De caráter qualitativo e exploratório, a pesquisa teve como procedimentos 

metodológicos: análise documental com foco na legislação de implantação e nas 

Diretrizes para a Escola de Tempo Integral e documentos advindos após essa 

publicação; entrevistas semiestruturadas realizadas com dois diretores e dois 

professores coordenadores envolvidos com a implantação deste projeto; questionário 

aplicado aos professores das duas escolas que atuam no currículo básico e nas oficinas 

curriculares; e realização de dois grupos focais envolvendo vinte professores das 

duas escolas. Os dados coletados foram analisados com base na Pedagogia Histórico-

Crítica, contextualizando a experiência a partir do ideal formativo dos movimentos 

anarquista e Escola Nova. Na análise e interpretação dos dados, foi possível perceber, 

tanto na legislação de implantação do projeto quanto na manifestação dos professores, 

a concepção de educação compensatória destinada à camada pobre da população 

atendida. As diretrizes fundamentam-se em concepções preconizadas pelo 

movimento escolanovista, mas as condições físicas das duas escolas, bem como os 

recursos disponibilizados e a falta de formação dos envolvidos, inviabilizam tal 

concepção. A pesquisa aponta para a necessidade de discussões, formação continuada 

dos professores e reflexões que ultrapassem a preocupação apenas com o fazer diário 

na dinâmica escolar para uma construção crítica desse processo que proporcione 

aos alunos experiências significativas mediante a garantia de acesso ao saber 

sistematizado, razão da existência da instituição escolar.

GOULART, Bia. Centro de São Paulo: uma sala de aula – experiência modelo de aplicação 

do conceito de bairro escola em São Paulo. São Paulo: Peirópolis, 2008, 120 p.   

A relação da experiência apresentada neste livro com a escola deve-se 

principalmente à formação de educadores, estratégia principal e estruturante do 

programa denominado São Paulo é uma sala de aula, vivenciado de 2005 a 2008, 

coordenado e implementado pela Prefeitura de São Paulo, Subprefeitura da Sé. Sua 

concepção resultou da necessidade de superar a resistência (medo e aversão) dos 

professores e das famílias das escolas da rede municipal participantes em relação 

às atividades fora de sala de aula, realizadas no centro da cidade de São Paulo. A 

princípio restrito às escolas do centro da cidade, o programa chegou a ser ampliado 

para toda a rede. A metodologia alternou aulas teóricas com formação itinerante, 

por meio de visitas monitoradas, aulas-passeio e construção de trilhas educativas. 

Seu principal objetivo foi possibilitar a utilização do território como conteúdo 
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pedagógico e espaço de aprendizagem. A experiência foi vivenciada como prática 

de educação integral em contextos de proposição de cidade educadora. Tem-se a 

recuperação histórica dessas práticas e do que pode se constituir como biografia de 

seu território. A principal estratégia utilizada foi a formação dos educadores, feita 

em parceria com a Associação Cidade Escola Aprendiz. Destacam-se o problema da 

insegurança em relação aos deslocamentos pelo centro da cidade, visto em relação 

aos aspectos de ameaça às crianças, e as estratégias utilizadas para efetivação da 

experiência.

KERSTENETZKY, Célia Lessa. Escola em tempo integral já: quando quantidade é 

qualidade. Ciência Hoje, Rio de Janeiro, v. 39, n. 231, p. 18-23, out. 2006. Disponível 

em: <http://www.proac.uff.br/cede/sites/default/files/TD005_1.pdf>.   

A quantidade de escolas no Brasil só é suficiente porque o tempo diário de 

permanência de seus estudantes é baixo – se a jornada escolar brasileira fosse de 

dia inteiro, ficaria evidenciado o déficit de escolas e, igualmente, o déficit de 

profissionais de educação. Afinal, o tempo diário de permanência na escola é 

importante? Intuitivamente, a jornada chilena de cerca de seis horas e a coreana de 

oito horas contribuem para a proficiência desses países, mensurada em termos da 

metodologia do Programa para Avaliação Internacional de Estudantes (na sigla 

inglesa, PISA), da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). A autora destaca a relação quantidade e qualidade em contexto de 

desigualdade social, no Brasil, em razão da importância da expansão do bem-estar. 

A defesa da escola de tempo integral tem ênfase em razões pedagógicas e para além 

delas, pois manter a organização do tempo escolar por meio dos turnos é como deixar 

solta a engrenagem da desigualdade – por isso, é urgente modificar essa realidade.

MAFFI, Marla Maria Debastiani. Políticas de educação infantil e escola em tempo 

integral: entre a formulação legal e a prática cotidiana. 2009. 89 p. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Universidade de Passo Fundo, 2009. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_

action=&co_obra=183163>.

A pesquisa objetivou verificar a plausibilidade da política de tempo integral 

para escolas de educação infantil, levantando potenciais e limites de tal política, 

caminhando entre a formulação legal e a prática cotidiana na realidade de um 

município localizado no norte sul-rio-grandense. A metodologia adotada foi a 

observação participante, realizada no contexto de uma escola municipal de educação 

infantil que recebeu o nome fictício de “Amarela”. Os instrumentos da pesquisa 

foram as memórias e caderno de campo produzidos no processo de interação diário 

e sistemático com os sujeitos de pesquisa: a comunidade escolar afeta a esta escola, 

ao longo do ano de 2008. Inicialmente, foram destacadas categorias de análise, entre 
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as quais a rotina caracterizou-se como base de discussões. Como conclusão, aponta 

que não basta ampliar o tempo de permanência discente na escola, se esse tempo 

não se fizer acompanhar por um consistente projeto educativo que permita colocar 

a centralidade da organização escolar no setor pedagógico, ou seja, nos interesses 

e necessidades da criança, sobrepondo-os aos interesses de racionalização financeira 

das administrações e do caráter “crecheiro” historicamente marcado pelo 

assistencialismo.

MASCELLANI, Maria Nilde. Uma pedagogia para o trabalhador: o ensino vocacional 

como base para uma proposta pedagógica de capacitação profissional de trabalhadores 

desempregados. São Paulo, Instituto Israelita de Estudos e Pesquisa (Iiep), 2010. 

280 p. [Tese de doutorado em Educação defendida na USP em 1999]. Disponível em: 

<http://www.iiep.org.br/sistema/arquivos/docs/pedagogia.pdf>.  

A experiência dos ginásios vocacionais é revisitada por meio da tese de 

doutorado da autora, que coordenou o Serviço de Ensino Estadual Vocacional de 

1962 a 1969. Esses ginásios foram instituições de ensino em tempo integral, para 

estudantes na faixa etária de 11 a 13 anos – para entrada –, com duração de quatro 

anos, instalados na capital, na Grande São Paulo e no interior do Estado. Mediante 

o desenvolvimento da proposta, houve a necessidade de oferecer o ensino noturno 

para atender jovens e adultos trabalhadores. A experiência foi destruída pelo regime 

militar e retomada depois de 30 anos, como objeto de estudo etnográfico. Em 1995, 

serviu de inspiração para a criação do Programa Integrar, voltado para a formação 

de trabalhadores desempregados, inicialmente por meio da parceria entre a Pontifícia 

Universidade de São Paulo (PUC-SP), a Confederação Nacional dos Metalúrgicos e a 

Central Única dos Trabalhadores (CNM/CUT); foi ampliado com a participação da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da Universidade Estadual de Campinas 

e de outras entidades. O sentido do termo vocacional que denomina a experiência 

está associado ao primado da pessoa em relação a todas as coisas, tendo o trabalho 

como mediação, condição de realização pessoal e de transformação social. A tese 

destaca os elementos que compõem a proposta pedagógica dos ginásios vocacionais 

e do Projeto Integrar e que constituem, ao ver da autora, uma proposta pedagógica 

distinta das modalidades oferecidas às populações trabalhadoras até hoje no Brasil. 

MOLL, Jaqueline. A agenda da educação integral: compromissos para consolidação 

da política pública. In: MOLL, Jaqueline (Org). Caminhos da educação integral no 

Brasil: direito a outros tempos educativos. Porto Alegre: Artmed, 2012. p. 129-146.  

O debate sobre educação integral como política pública é associado às 

proposições para oferta de educação escolar de dia inteiro e ao enriquecimento das 

possibilidades formativas dos estudantes. Ao evocar de modo conciso os legados de 

Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, considera um quadro de desafios e soluções para o 



204

Em Aberto, Brasília, v. 25, n. 88, p. 193-211, jul./dez. 2012

debate contemporâneo em relação à arquitetura, à organização espaço-temporal e 

ao urbanismo, aos conteúdos, aos profissionais, à relação escola-comunidade e às 

outras tarefas ampliadoras do tempo diário de permanência na escola. Esse quadro 

é vivenciado por meio das ações indutoras de educação integral, que expõe novos 

desafios, como a superação do paralelismo turno/contraturno e a desnaturalização 

do olhar sobre a escola organizada em turnos; ação intersetorial e articulação entre 

escola e comunidade; formação e produção de conhecimento; e universalização das 

experiências de educação integral como direito.

NERI, Marcelo Côrtes (Coord.). Tempo de permanência na escola. Rio de Janeiro: 

Fundação Getúlio Vargas, 2009. 109 p. Disponível em: <http://www.fgv.br/cps/tpe/>.

A cobertura escolar é um fenômeno que vai além da variável se a criança 

frequenta ou não a escola. Ir além significa saber qual é a extensão do tempo de 

permanência na escola e seus componentes. Destaca-se a construção da metodologia 

para auferir o Índice de Jornada Escolar (IJE) de modo a fundamentar o argumento 

de que a escolha da jornada é uma das poucas variáveis da política educacional sob 

o controle dos gestores, e sua ampliação tende a melhorar o aprendizado dos 

estudantes. A pesquisa foi demandada pelo movimento Todos pela Educação, pela 

Fundação Educar Dpaschoal, pelo Instituto Unibanco e pela Fundação Getúlio Vargas, 

aplicada com base no questionário da educação da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Pnad/IBGE, 2004-

2006). 

PEGORER, Valter. Os sonhos do povo: a escalada de um padre que casou e tornou-

se prefeito três vezes – inspiração para gestores públicos e líderes comunitários na 

realização dos sonhos das pessoas. São Paulo: Textonovo, 2010. 227 p.  

O autor narra histórias sobre seu trabalho como prefeito da cidade de 

Apucarana, entre as quais oferece elementos que permitem a compreensão da 

proposta de educação integral do município. Essa proposta figura-se no pacto pela 

educação como frente de todas as políticas públicas na referida gestão municipal. 

A interlocução para esse pacto foi feita por meio da constituição de células 

comunitárias que organizam a população, metáfora derivada da biologia, conforme 

descrição do autor, ex-prefeito de Apucarana. O tema foi enredado no conjunto de 

histórias vividas e contadas pelo autor, majoritariamente guiado por um estilo 

aproximado de memorial. Destaca-se a decisão pela oferta da educação em tempo 

integral, de 7h30 às 16h30, na escola.

REIS FILHO, Casemiro dos. A educação e a ilusão liberal: origens da escola pública 

paulista. Campinas: Autores Associados, 1995. 244 p.
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Este clássico estuda a reforma republicana do ensino público paulista (1890-

1896), com a criação de escolas de todos os níveis (do jardim de infância ao ensino 

superior). Destaca-se o Programa do Partido Republicano Paulista, em seu capítulo 

referente ao ensino, que é preconizado para ser completo, profícuo, integral e 

concreto, na medida em que se constituiria na recapitulação das verdades científicas. 

A instrução deveria ser integral, tão completa quanto possível, e só terminar no 

ensino superior. A hipótese de trabalho é que esse esforço perdurou enquanto se 

manteve a crença no papel da educação integral como instrumento de reforma 

política. O esforço decorre ainda da criação de mecanismos de exercício do poder 

pela via eleitoral. Foi uma fase de confiança, inspirada nas experiências internacionais, 

sem referência nas contradições das realidades brasileiras, e nisso reside seu aspecto 

ilusório.

RIBEIRO, Elizete Gonçalves; CASAGRANDE, Rosângela (Orgs.). Diretrizes para 

educação em tempo integral na rede pública municipal de ensino de Cascavel. 

Curitiba: Assoeste, 2010. 256 p. Disponível em: <http://www.cascavel.pr.gov.br/

arquivos/25032011_diretrizes_educacao_tempo_integral.pdf>.  

O documento que se constitui em diretrizes para a educação em tempo integral 

na rede pública municipal de ensino de Cascavel foi elaborado em 2010, mas a 

implementação da política data de 2002, quando tiveram início os projetos com 

atividades complementares, no tempo diário escolar de oito horas, na forma de turno 

e contraturno. Em 2009, a experiência foi redimensionada por meio da Portaria 

004/2009, definindo-se a oferta dos laboratórios para a educação em tempo integral 

na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental: arte, artes marciais, 

ciências, educação física, língua portuguesa e matemática. O documento é 

apresentado na forma de tópicos sobre o contexto histórico, institucional e concepção 

da política; a avaliação do processo ensino e aprendizagem; e o funcionamento de 

cada um dos laboratórios e de suas respectivas atividades.

ROSA, Alessandra Victor do Nascimento. Educação integral e(m) tempo integral: 

espaços no Programa Bairro-Escola, Nova Iguaçu. 2011. 173 p. Dissertação (Mestrado 

em Educação) – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 2011. Disponível 

em: <http://www2.unirio.br/unirio/cchs/ppgedu/neephi/producoes/dissertacoes/

alessandra-victor-do-nascimento-rosa-educacao-integral-e-m-tempo-integral-

espacos-no-programa-bairro-2013-escola/view>.    

A concepção de espaço do Programa de Educação em Tempo Integral do 

Município de Nova Iguaçu, denominado comumente de Bairro-Escola, é investigada 

a partir das seguintes questões: Qual a trajetória do Programa de Educação em 

Tempo Integral de Nova Iguaçu, notadamente no que se refere à utilização dos 

espaços públicos e não públicos? Qual a concepção de espaço do programa? Como 
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está sendo a utilização dos espaços públicos e não públicos na realização das práticas 

pedagógicas? A metodologia adotada foi o estudo de caso de cunho qualitativo e, na 

análise dos dados, optou-se pela Análise de Conteúdo. O estudo foi dividido em três 

momentos: pesquisa bibliográfica e documental sobre o tema em questão; entrevistas 

semiestruturadas com dez sujeitos que vivenciaram a implementação do programa; 

e observação do cotidiano de uma escola que o colocou em prática. Os resultados da 

investigação sinalizaram que a jornada escolar de tempo integral do município foi 

criada a partir dos pressupostos do acordo das Cidades Educadoras, se insere numa 

concepção assistencialista de educação e fomenta acordos com instituições parceiras 

para a concretização do tempo integral. Além disso, foi possível constatar também 

que uma proposta de jornada escolar em tempo integral, que para a sua consecução 

precisa de espaços ociosos em torno da escola, as chamadas parcerias, tende a não se 

concretizar quando o território é carente de infraestrutura e de equipamentos sociais 

e culturais. 

SANT’ANA, René Simonato; LOOS, Helga; CEBULSKI, Márcia Cristina. Afetividade, 

cognição e educação: ensaio acerca da demarcação de fronteiras entre os conceitos 

e a dificuldade de ser do homem. Educar em Revista, Curitiba, n. 36, p. 109-124, 

2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/er/n36/a09n36.pdf>.   

Os conceitos afetividade e cognição – e suas implicações na educação – são 

discutidos a partir da ideia de que a diferença entre humanos e demais seres decorre 

da necessidade de aprender a ser, ou seja, das dificuldades de ser do homem, advindas 

desse exercício, e não o emprego puro e simples da racionalidade. Schopenhauer 

apresenta a hipótese de que as noções de tempo e espaço são resultado da 

sensibilidade e percepção acerca, respectivamente, dos fenômenos do movimento 

e das relações das coisas no mundo. Infere-se então que, das relações estabelecidas 

ao longo de suas trajetórias existenciais entre as coisas e seres, nascem os afetos, 

ou seja, os modos como as coisas (ou seres) afetam ou são afetadas em suas diversas 

manifestações. Se a razão nada mais é do que a afetividade formatada ao modo 

humano, não haveria supremacia da cognição em detrimento da afetividade, por 

serem um e mesmo fenômeno: o do entendimento da realidade, baseando-se nos 

afetos sentidos e percebidos pelo sujeito. Tal premissa pode contribuir com o 

pensamento educacional ao (re)integrar a afetividade e a cognição, ao contrário do 

que se vem praticando: um privilégio exacerbado da educação racionalista. Essa (re)

integração pode ocorrer pela conjunção da Arte, da Filosofia e da Psicologia, o que, 

de certo modo, defende a Pedagogia Waldorf, de Rudolf Steiner.

SANT’ANNA, Rejane Honório. Projeto alunos residentes: uma alternativa para a 

inclusão social através da formação socioeducativa na experiência dos Centros 

integrados de Educação Pública na cidade do Rio de Janeiro, RJ. 2010. 138 p. 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 
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2010. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.

do?select_action=&co_obra=173995>.    

Os Centros Integrados de Educação Pública (Cieps) do Estado do Rio de Janeiro 

despertaram na sociedade fluminense uma grande discussão a respeito do modelo 

de Educação Integral inspirado em Anísio Teixeira. A presente dissertação analisa 

o Projeto Alunos Residentes (PAR), um dos componentes dos Cieps, onde crianças 

e adolescentes em situação de risco recebiam um tratamento diferenciado. Além da 

escola em tempo integral, eram assistidos por uma família (pai e mãe social), podendo 

retornar para casa nos finais de semana. O objetivo do estudo é enfocar a concepção 

de educação em tempo integral desenvolvida durante o I Programa Especial de 

Educação (I PEE/1983-1986), analisando mais profundamente o PAR. Para tanto, 

foram entrevistados ex-alunos, ex-pais sociais, ex-professores, ex-diretores e 

coordenadores do referido projeto, desvelando as marcas do PAR nesses diferentes 

agentes sociais que participaram do sistema público de ensino fluminense naquele 

momento histórico, na década de 80.

SANTOS, Felipe Rocha. Os clubes escolares do Rio de Janeiro: alternativa de ampliação 

da jornada escolar. 2010. 1993 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: <http://www.educacao.ufrj.br/ppge/

dissertacoes/felipe_santos.pdf>.   

As experiências dos Clubes Escolares, datadas da década de 1990, foram 

cotejadas com as propostas dos Centros Integrados de Educação Pública (Cieps), da 

década de 1980, buscando verificar como os Clubes Escolares se moveram diante 

das políticas educacionais desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação da 

cidade do Rio de Janeiro, transformando a sua organização e seu funcionamento no 

decorrer de sua existência. Constatou-se que os Cieps aumentaram o tempo 

institucionalizado dos alunos dentro da escola e os Clubes Escolares ofereceram 

atividades esportivas e artísticas para a complementação do tempo escolar mediante 

a auto-organização dos alunos. A análise dos documentos referentes ao Clube Escolar 

e das entrevistas realizadas com professores e ex-professores compreendeu o período 

de 1993 a 2007. Recolheu-se uma amostra abrangente e significativa, alcançando 

uma população que atuou/atua em cinco clubes escolares – Clube Escolar Fundão, 

Clube Escolar Pavuna, Clube Escolar Engenho de Dentro, Clube Escolar Mangueira 

e Clube Escolar Thomaz Soares da Silva (Zizinho) – entre os treze existentes na 

atualidade. Foram realizadas entrevistas com oito professores desses clubes escolares, 

priorizando a entrevista com um coordenador e um professor de cada clube visitado. 

Quando tal não foi possível, priorizou-se a realização das entrevistas com o professor 

que ocupava o cargo de coordenador/chefia. Acredita-se que as reflexões sobre a 

organização e funcionamento do clube escolar no decorrer de sua existência poderão 

suscitar questões e reflexões sobre o aumento da carga-horária escolar no Rio de 

Janeiro e em âmbito nacional.
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SANTOS, Soraya Vieira. A ampliação do tempo escolar em propostas de educação 

pública integral. 2009. 138 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade 

Federal de Goiás, 2009. Disponível em: <http://bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_

arquivos/26/TDE-2010-04-12T154123Z-680/Publico/dissertacao%20soraya.pdf>.

A ampliação do tempo escolar por meio da implantação de propostas de escola 

integral tem sido crescente nas redes públicas no Brasil e este trabalho objetiva 

analisar como a ampliação do tempo escolar tem sido concebida em distintas 

propostas implantadas a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1996 (Lei nº 9.394/96). Para apreensão do cotidiano de uma 

escola integral, elegeu-se como locus de investigação uma escola municipal em 

tempo integral da rede de ensino de Goiânia, Estado de Goiás, onde se realizou 

pesquisa de campo por meio de análise documental, entrevistas e observação. A 

pesquisa empírica revelou que a característica central da organização do tempo 

nessa escola é a improvisação. Os resultados indicam quatro características 

fundamentais para a compreensão do tempo escolar nas propostas de escola integral, 

quais sejam: 1) certa desresponsabilização do Estado pela educação pública, ainda 

que a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola produza a aparente 

percepção de que o Estado está aumentando sua atuação; 2) ênfase na questão do 

risco social de crianças e adolescentes, de modo que a função de assistência social 

passa a ser incorporada às responsabilidades da instituição escolar; 3) distinção entre 

escola integral e educação integral, com base na ideia de que não basta oferecer 

uma escola de jornada completa, mas é preciso ofertar uma educação integral que 

extrapole o ambiente escolar; 4) busca por um “novo” modelo de escola para atender 

às novas exigências sociais. Essas características foram discutidas a partir do 

referencial teórico de Gramsci e das contribuições de Mészáros, tendo como base 

dois temas centrais: a relação entre Estado e sociedade civil e a educação integral 

na perspectiva de inovação educacional. O estudo sugere a necessidade de 

compreensão da escola como direito, na perspectiva de contribuir para o alcance de 

uma igualdade plena. 

SILVA, Edilene Maria Lopes. Implantação da educação em tempo integral no 

município de Juiz de Fora/MG: trajetória e perspectivas. 2009. Dissertação (Mestrado 

em Educação) – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

2009. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.

do?select_action=&co_obra=147639>.

Por se tratar de uma investigação baseada na Análise de Conteúdo, tomou-se 

como corpus de análise a seguinte documentação: o Plano Plurianual 2006/2009 

(Lei nº 11.060, de 5 de maio de 2006); o Plano Decenal Municipal de Educação de 

Juiz de Fora 2006/2015 (Lei nº 11.145, de 31, de maio de 2006); Escola de Educação 

em Tempo Integral e as Diretrizes das Escolas de Educação em Tempo Integral do 

Município de Juiz de Fora de 2008 (Lei 11.669, de 22 de setembro de 2008); cinco 
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questionários respondidos por profissionais envolvidos no processo de implantação 

do referido Programa. Observou-se que o processo de implantação da educação em 

tempo integral em Juiz de Fora está centrado na participação coletiva e que o respeito 

à autonomia e especificidades das escolas está sendo levado em consideração. Os 

resultados indicaram que o processo de implantação do tempo integral nas escolas 

teve a preocupação de não se sobrepor, enquanto política pública, às decisões 

coletivas da comunidade escolar. 

SILVA, Juliana Lopes da. Experimentações em cultura, educação e cidadania: o 

caso da Associação Grãos de Luz e Griô. 2009. 136 p. Dissertação (Mestrado em 

História, Política e Bens Culturais) – Fundação Getúlio Vargas, 2009. Disponível 

em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/4160/

CPDOC2009JulianaLopesdaSilva.pdf?sequence=1>.     

Analisam-se as práticas e estratégias pedagógicas da Associação Grãos de 

Luz e Griô, localizada na cidade de Lençóis, região da Chapada Diamantina, no Estado 

da Bahia, e a elaboração de um projeto nacional em parceria com o Ministério da 

Cultura, no âmbito do Programa Nacional de Arte, Educação, Cidadania e Economia 

Solidária – Cultura Viva, nomeado de Ação Griô, inspirado em sua experiência e 

metodologia. A proposta investigada busca integrar os saberes ditos comunitários 

de tradição oral em práticas educativas formais e não-formais com crianças e jovens 

tendo como referência a “Pedagogia Griô”.

SILVA, Yrila Ribeiro de Oliveira. A construção dos Cieps e da escolarização em tempo 

integral através da formação continuada em serviço: memórias de professores. 2009. 

229 p. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas, 

Campinas, 2009. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/docum

ent/?code=000448504&fd=y>.  

A pesquisa faz uma contextualização do processo de implantação dos Centros 

Integrados de Educação Pública (Cieps) no Estado do Rio de Janeiro na primeira 

metade dos anos 1980 enfatizando o seu caráter inovador, polêmico e politicamente 

comprometido com a escolarização das crianças das classes populares. Do ponto de 

vista teórico, empregou-se, com base em Pierre Bourdieu, o conceito de habitus, 

com vista à apreensão das trajetórias familiares, escolares e profissionais das 

professoras. A pesquisa de campo foi desenvolvida a partir da história oral de oito 

professoras que trabalham em Cieps, em três municípios do Estado do Rio de Janeiro, 

e vivenciaram diferentes momentos desde a sua implantação até os dias atuais. As 

principais conclusões revelam que o Ciep ainda é uma das mais relevantes políticas 

educacionais praticadas no Rio de Janeiro. Além disso, a experiência profissional 

nos Cieps e, em particular, a vivência da sua proposta de formação continuada 

tiveram e têm, até hoje, uma forte influência sobre a trajetória das entrevistadas no 
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tocante à sua autoestima profissional, à compreensão da importância estratégica do 

aperfeiçoamento continuado de sua formação, à afirmação do trabalho coletivo e 

dialógico como fundamento da prática docente, ao compromisso com a emancipação, 

pela construção do conhecimento e pelo sucesso escolar dos filhos das classes 

populares. As memórias das professoras revelam, com nitidez, que a socialização 

profissional nos Cieps produziu, nas docentes entrevistadas, um habitus 

suficientemente potente para estruturar seus modos de perceber o contexto em que 

vivem e suas práticas não apenas no âmbito profissional, mas também no plano 

político e pessoal.

SOUZA, Rosa Fátima de. Tempos de infância, tempos de escola: a ordenação do 

tempo escolar no ensino público paulista (1892-1933). Educação e Pesquisa, São 

Paulo, v. 25, n. 2, jul. 1999. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.

php?script=sci_arttext&pid=S1517-97021999000200010>.   

Para mostrar como o tempo constitui uma ordem que se experimenta e se 

aprende na escola, foram analisados a legislação e textos oficiais da administração 

do ensino paulista no final do século 19 e início do século 20. Compreende, pois, as 

primeiras prescrições detalhadas sobre o tempo constantes na reforma republicana 

da instrução pública de 1892, as regulamentações instituídas no decorrer da Primeira 

República, até o momento de criação do Código de Educação de São Paulo, em 1933, 

quando se inaugura uma nova fase da instrução pública no Estado. As análises 

incidem sobre dois aspectos: a formulação política do tempo escolar e a organização 

pedagógica e disciplinar do tempo na escola. Em relação ao primeiro aspecto, mostra 

como a ordenação do tempo pautou-se pela aspiração de uniformização e controle; 

nesse sentido, as autoridades do ensino público procuraram regulamentar a 

obrigatoriedade do ensino, a frequência, a duração do curso primário e a jornada 

escolar. Em relação à organização pedagógica e disciplinar do tempo, põe em destaque 

a ordenação minuciosa do emprego do tempo, compreendendo a racionalização 

curricular – a seleção e distribuição do conhecimento por séries, aulas e lições e a 

definição dos horários. 

TAVARES, Celma. Educação integral, educação contextualizada e educação em 

direitos humanos: reflexões sobre seus pontos de intersecção e seus desafios. Acta 

Scientiarum: Human and Social Sciences, Maringá, v. 31, n. 2, p. 141-150, 2009. 

Disponível em: <http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHumanSocSci/article/

view/5436/5436>.   

Educação integral, educação contextualizada e educação em direitos humanos 

são três práticas essenciais em um processo educativo que se fundamente na 

formação humana, compreendida como formação integral do ser humano, em que 

o ato de educar não seja sinônimo de escolarização e de transmissão de conteúdos, 
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mas entendido como práxis social. Nesta direção, os pontos de intersecção entre 

ditas práticas se fazem presentes tanto na prática pedagógica e no currículo como 

nos desafios que enfrentam para afirmar-se. Este artigo busca refletir sobre este 

tema a partir da discussão sobre uma prática pedagógica que tenha por objetivo o 

empoderamento de educandos, educandas, educadores e educadoras.

TEMPONI, Flávia; MACHADO, Lucília Regina de Souza. Políticas de educação em tempo 

integral, de intersetorialidade e de desenvolvimento local: um diálogo possível? Revista 

Brasileira de Política e Administração da Educação, Porto Alegre, v. 27, n. 3, p. 361-

588, 2011. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/rbpae/article/view/26422/15411>.

As relações entre políticas de educação em tempo integral, de intersetorialidade 

e de desenvolvimento local no município de Contagem (MG) são analisadas com foco 

no Programa de Educação Integral Integrada e nos depoimentos dos coordenadores 

locais das unidades Educartes sobre as possibilidades que vêm sendo exploradas e 

os desafios encontrados. Constatou-se que o Programa de Educação Integral 

Integrada vem se beneficiando da sinergia produzida pelas interações de esforços 

setoriais e contribuindo para o alcance de resultados na promoção do desenvolvimento 

local.

VALE, Semila Bernardi. O assentamento Dezessete de Abril e seu projeto de escola 

integral para o campo. 2011. 156 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade 

Federal de São Carlos, São Carlos, 2011. Disponível em: <http://www.bdtd.ufscar.br/

htdocs/tedeSimplificado/tde_arquivos/8/TDE-2011-05-17T153639Z-3705/

Publico/3613.pdf>.   

Um projeto de tempo integral no cotidiano escolar foi implantado em um 

assentamento onde o Movimento de Libertação dos Sem Terra (MLST) e o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) se organizaram há 13 anos, localizado 

no município de Restinga, Estado de São Paulo. O objetivo da pesquisa é verificar 

que tipo de educação tem sido oferecido para os alunos da Escola Municipal de 

Educação Fundamental (EMEF) Leonnor Mendes de Barros, quais ou qual concepção 

de educação está por trás desse projeto e, por fim, verificar se essa educação tem 

contribuído na formação desses alunos. Devido ao fato de a escola localizar-se no 

meio-rural, buscou-se discutir a necessidade ou não de uma educação específica 

para a população do campo a partir do debate do “novo rural brasileiro”, das 

formulações que os movimentos sociais e intelectuais a eles ligados realizaram sobre 

uma proposta de Educação do Campo e da concepção de educação marxista. 
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