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EDUCAÇÃO INTEGRAL EM UMA ESCOLA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA: 

DESAFIOS E POSSIBILIDADES – UM ESTUDO DE CASO. 

 

Aluno Felipe Nascimento Gomes 

 

RESUMO 

O centro de atenção do presente trabalho foi compreender proposta educacional de política de 

governo intitulada Educação de Tempo Integral. Essa proposta educacional é um programa da 

Prefeitura Municipal de Vitória, Estado do Espírito Santo. Neste estudo de caso na escola alvo 

são atendidos sessenta alunos no contra-turno, trinta de manhã e trinta de tarde. Nosso estudo 

tem como objetivo demonstrar a importância da educação de tempo integral, notadamente para 

estudantes em situação de vulnerabilidade social. Justificamos nosso estudo na medida em que 

procuramos contribuir com o processo de conscientização dos estudantes em relação ao descaso 

do poder público para com a educação infantil, fundamental e ´media nas escolas públicas. 

Palavras chaves: Política Pública, Educação Integral, Inclusão 

 

INTRODUÇÃO 

Tempo integral é um programa mantido pela Prefeitura Municipal de Vitória 

por meio de órgãos articulados entre diversas secretarias estão a SEME e outras 

entidades sociais, que caracterizam uma prática socioeducativa não formal. O programa 

visa garantir aos estudantes uma jornada ampliada(LDB – Lei de Diretrizes e Base da 

Educação Nacional), proporcionando aos estudantes acesso a outras vivencias sócio 

educativas. 

Na escola Eliane Rodrigues dos Santos, constatamos a partir de observações 

e pesquisas com os profissionais que integram a equipe de Educação em Tempo 

Integral, que são atendidos 60 estudantes no contra-turno de suas atividades formais do 

ensino regular, sendo 30 atendido de manhã e 30 de tarde. Os estudantes são 

acompanhados nas atividades diárias por um integrador social responsável por 

acompanhados e pelo desenvolvimento das atividades. No programa são trabalhadas 

várias linhas de atividades. Tem o eixo do esporte, que trabalha com atividades como 

jogos cooperativos, valorizando os jogos de equipe, que trabalha a socialização entre 

eles. Também são realizadas atividades na área da arte-cultura, como artesanato, visita a 
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museus, teatro e poesia. 

O programa tempo integral tem como um de seus objetivos realizar uma 

complementação pedagógica, fazendo a intervenção e trabalhando com os estudantes 

naqueles pontos em que encontram mais dificuldade, proporcionando a eles um 

acompanhamento maior em suas atividades. 

A maioria das atividades realizadas no programa é voltada para o 

crescimento do aluno enquanto sujeito de direito que precisa ser entendido na sua 

totalidade de uma maneira integral. A ideia do programa é garantir que o aluno seja 

visto como um ser completo, que aprende com o outro, com o meio, que traz um 

conhecimento não escolarizado. 

No programa tempo integral existem alguns núcleos temáticos bem 

diversificados. Corpo e Movimento, visa ampliar as oportunidades de aprendizagens 

curriculares, por meio de atividades que envolvem a a cultura corporal  do movimento 

com jogos e práticas esportivas, que estimulam a disciplina, a iniciativa e a criatividade, 

além de articularem conhecimentos de diferentes componentes curriculares, como: judô, 

karatê, capoeira, jogos de quadra, ginástica rítmica, tênis de mesa, xadrez, vôlei, jogos 

cooperativos, como, queimada, piques e outros. 

Outro núcleo temático é o da Linguagem Artístico Cultural, que tem como 

objetivo: ampliar as oportunidades de aprendizagem curricular, por meio de atividades 

musicais, científicas, plásticas e corporais, que estimulam a criatividade e articulam 

conhecimentos de diferente componentes curriculares, trabalhando a 

interdisciplinaridade, com atividades como: Circo, Dança, Desenho, Pintura, Grafite, 

Mosaico, História em quadrinhos, Artesanato, Teatro, Percussão: Banda, Congo, Flauta, 

Violão, Canto, Coral, Hip hop e outro. 

No núcleo de Comunicação e Inclusão digital, trabalha com atividades que 

envolvem conhecimentos de tecnologias, edição e composição, comunicação em 

diversos formatos, linguagem cinematográfica, e outros. E articulam conhecimentos de: 

Fotografia, Cineclube, Vídeo, Informática, Rádio, Escola, Jornal escolar, Jogos digitais, 

História em quadrinhos e outras tecnologias digitais. 

O núcleo de Meio ambiente e Sustentabilidade, promove atividades que 
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envolvem temas como, respeito a vida, a relação homem com a natureza e outros seres 

vivos, articulando conhecimentos e vivências trabalhando na horta escolar e ou 

comunitária, jardinagem escolar, educação ambiental, com-vidas e outros. No núcleo de 

Diversidade no currículo, são realizadas atividades que envolvem ética, cidadania, 

respeito ao outro, convivência, cuidados pessoais e com a saúde, desenvolvimento 

pessoal e compromisso social, e desenvolvem atividades nas áreas: dos Direitos 

Humanos, Higiene, Saúde e qualidade de vida, Educação alimentar, Educação para o 

transito, Cultura de Paz, Empreendedorismo, Controle Social e Cidadania, Saúde do 

escolar e outros. 

Nonúcleo temático de Apoio a aprendizagem, são realizadas atividades que 

envolvem compromisso e gosto pelos estudos, estímulo a pesquisa, desenvolvimento do 

raciocínio lógico e das capacidades de leitura e produção textual, promovendo 

atividades nas áreas: das Linguagens e códigos, da Matemática, das Ciências Humanas e 

das Ciências Naturais.   

No Bahia Noroeste, que é um dos polos do programa, são realizadas 

atividades de recreação e lazer, sem foco competitivo (queimada), já em outro polo do 

programa, são realizadas atividades esportivas com o objetivo de formar atletas, como 

no remo. Dentro da escola são realizadas atividades como judô, dança, musica, futsal eu 

letramento que faz parte da complementação pedagógica. Nos intervalos das aulas e no 

recreio, também são realizadas atividades recreativas, como futsal, queimada, vôlei, 

pular corda, bolinha de gude, jogos antigos, fazem brinquedos a partir de materiais 

recicláveis e outra brincadeiras. 

Além do espaço escolar, os estudantes tem acesso a outros polos, que são 

espaços em diversos locais da cidade, proporcionando aos estudantes, passeios em 

lugares como o parque da cidade, museus, praça da ciência, fazenda camping, 

paneleiras, parque Moscoso, Clube Ítalo, e outros lugares próximos. Para que esses 

passeios aconteçam, a prefeitura disponibiliza um ônibus duas vezes na semana. 

Os estudantes atendidos são crianças a adolescentes entre 7 e 15 anos em 

situação de risco/vulnerabilidade social e econômica, tendo como grande parte dos 

alunos, atendidos pelo bolsa família. Muitos sofrem com uma desestrutura familiar, e 

não tem boas referências dentro de casa. Existindo inclusive casos de violência e abuso 
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sexual. Antes de ser um local violento, é um local violentado pelo poder público, 

notadamentequando se trata do atendimento aos direitos básicos apontados na 

Constituição de 1988: 

Art. 227.  É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

§ 3º  - O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: 

IV  - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, 

igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, 

segundo dispuser a legislação tutelar específica. 

Educação de tempo integral é um programa que procura garantir o direito 

constitucional de uma jornada ampliada, qualitativa e diversificada aos estudantes, para 

que os mesmos tenham uma educação de fato integral. O grande parâmetro analisado 

pelos educadores do programa é a resposta dos professores da escola (das disciplinas 

tradicionais) que é positiva, principalmente nas áreas comportamental, pedagógica e 

social. 

Apesar dos educadores não poderem fazer nada em relação aos maus 

hábitos que os alunos trazem de casa e da rua, o programa vem trazendo um grande 

crescimento pra esses alunos. Eles se tornam mais autoconfiantes, com o sentimento de 

igualdade, que não são nem melhores e nem piores do que ninguém, mas são capazes de 

atingir seus objetivos honestamente, sem passar por cima de ninguém. Que podem 

sonhar e se esforçarem pra realizar os seus sonhos, pois nada é impossível. Os alunos 

que participam do programa se tornam mais comunicativos, centrados, responsáveis e 

críticos com relação a sociedade e as relações humanas. 

Como diria Paulo Freire no livro Educação e Mudança: 

A tradição pedagógica insiste ainda hoje em limitar o pedagógico á sala de aula, á 

relação professor - aluno, educador - educando, ao diálogo singular ou plural entre 
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duas ou várias pessoas, Não seria essa uma forma de cercear, de limitar a ação 

pedagógica? Não estaria a burguesia tentando reduzir certas manifestações do 

pensamento das classes emergentes e oprimidas da sociedade a certos momentos 

exercendo sobre a escola um controle não apenas ideológico (hoje menos ostensivo 

do que ontem), mas até espacial? Abrir os muros da escola para que ela possa ter 

acesso a rua, invadir a cidade, a vida, parece ser ação classificada como “não – 

pedagógica” pela pedagogia tradicional. A conscientização sim (até certo ponto), 

mas dentro da escola, dentro dos “campi” das universidades (FREIRE, P. Educação 

e mudança. São Paulo: Editora, 1997. p. 15). 

OBJETIVOS 

O artigo em questão tem como objetivos, por um lado demonstrar a importância 

da educação não formal em tempo integral para a formação humana, principalmente de 

alunos em situação de risco / vulnerabilidade socioeconômica que são violentados pelo 

Sistema. Por outro lado expressar minha indignação quanto o descaso do poder público 

com esses alunos. O investimento do Governo  no programa é ridículo. 

JUSTIFICATIVA 

Justificamos o presente estudo por procurar contribuir de alguma forma com a 

conscientização das pessoas em relação ao descaso do poder público com essas crianças 

e adolescente que em muitos casos vivem em lares desestruturados e com péssimas 

referências. Justifica-se ainda por afirmar que a história de vida do aluno conta muito. 

Nenhum ser humano se torna antissocial no nada, se ele é a figura que é hoje é por conta 

de um processo, no qual ele recebe influencias da família, do meio social e das 

condições sociais em que vivem. 

MÉTODO 

Tentando dirimir uma pequena confusão, devo dizer que como deve ser do 

conhecimento dos intelectuais acadêmicos:  

As palavras que terminam com logia apresentam uma característica peculiar: logia 

significa a ciência ou estudo de algum fenômeno, mas, em virtude de um curioso 

processo de inversão, as palavras assim terminadas passaram, em muitos casos, a 

significar o fenômeno estudado, mais do que o conhecimento sistemático do próprio 
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fenômeno. Assim, por exemplo, metodologia significa o estudo do método, mas é 

normalmente empregado hoje em dia para referir-se ao próprio método (EAGLETON, 

T. Ideologia. - uma introdução. São Paulo: Editora Unesp / Boitempo, 1997.  p.  65). 

Apalavra método significa o processo ou um conjunto de processos que permite 

o pesquisador conhecer determinada realidade, produzir objetose/ou desempenhar 

algum tipo de comportamento. Na universidade, método é, quase sempre, confundido 

com noção de processo e meio empregado na consecução de determinado objetivo.  

Penso que o método coincide com a noção de saber fazer ou de técnica 

empregada para alcançar um objetivo pré-estabelecido (CORBISIER, R. Enciclopédia 

filosófica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1987). 

Acontece que em todas as atividades humanas, sejam elas teóricas ou práticas, 

produtivas ou não, a noção de método está indissoluvelmente ligada à noção de 

trabalho. Com outras palavras, “mesmo em suas formas mais toscas, rudimentares e 

primitivas, a obtenção e a transmissão do conhecimento envolve o emprego, consciente 

ou não, de um método, de uma técnica” (CORBISIER, 1987, p. 206). 

E mais. O método é inseparável do trabalho, portanto, enquanto processo de 

construção de algo, ele corresponde a exigência de adequação rigorosa entre meios e 

fins. Na verdade, o método é o próprio trabalho humano, enquanto procurar tornar-se 

cada vez mais racional, mais compreensível e necessário à manipulação da realidade 

com o propósito de conhecê-la para transformá-la, descobrindo a racionalidade do 

pensamento e da atividade humana. 

Postas as palavras iniciais sobre o método, devo dizer que para a realização do 

presente trabalho a escolha recaiu sobre a entrevista (coloquial) com algumas perguntas 

pré-definidas, sem, no entanto serem rígidas, pois se tratava como já dito de uma 

conversa entre duas pessoas (o entrevistador, crianças e adolescentes) com a finalidade 

de discutir questões tendentes a lançar luz sobre uma dúvida a partir de opiniões 

diversas, notadamente das crianças envolvidas no programa de governo Educação 

emtempo integral. 

COMENTÁRIOS CRÍTICOS 
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A entrevista foi levada a termo com alguns alunos e alunas do programa, com 

perguntas como: (1) o que eles acham do programa, (2) quais as atividades que mais 

gostam, (3) do que não gostam no Programa, (4) o que mudou na vida deles depois que 

passaram a participar do programa, (5) qual o seu maior sonho dentre e outras. 

 A primeira aluna entrevista, “C”com nove anos de idade cursando o terceiro ano, 

diz que o programa é muito legal e divertido. Ela gosta de todas as atividades, tendo 

preferência pelo Judô e pelo artesanato. Seu maior sonho é ser médica e ter uma 

irmãzinha.  

O aluno “W” com nove anos de idade está no terceiro ano, disse que gosta do 

programa porque leva as crianças para lá, faz as crianças ficarem mais felizes e com um 

futuro melhor. As atividades que ele mais gosta são: futebol, xadrez e Judô, mas disse 

que gosta de todas as outras também. “W” disse que fez muitos amigos e está 

aprendendo muitas coisas legais. Seu maior sonho é ser jogador de futebol. No final da 

entrevista ele gritou: “Eu amo vocês!”.  

O aluno “J” tem onze anos e está no quinto ano, e o que mais gosta é de ir para 

sala de informática, onde joga, faz pesquisas e aprende muita coisa. “J” não sabia jogar 

futebol antes de entrar para o programa, agora ele sabe, também aprendeu a mexer no 

computador e a respeitar os colegas e ouvir. Antes ele ficava atoa, sem fazer nada, agora 

ele tem muita coisa pra fazer o dia todo. Seu maior sonho é trabalhar com gás, assim 

como seu pai.   

O aluno “H” foi sucinto, resumido, lacônico, dizendo que seu maior sonho é ter 

um carro de luxo. 

A aluna “N” tem quinze anos e está na sétima série, é a aluna mais antiga do 

programa. As atividades que ela mais gosta são futsal, judô e antigamente quando tinha 

aula de dança, mas gosta de todas as atividades. Ela disse que passa mais tempo no 

programa do que em casa, e que a vida dela mudou muito com o programa. Antes ela 

não falava nada, hoje a realidade é outra, se tornou bastante comunicativa. Também 

melhorou o seu vocabulário e escrita.  

Outra aluna “Y”, também com quinze anos de idade, comentou em tom negativo 

a diminuição do investimento no programa por parte da prefeitura. Antes da mudança de 
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governo, Lula era presidente, o programa atendia uma quantidade maior de alunos e 

tinha mais recursos humanos. Depois que Dilma assumiu a presidência, a verba 

destinada ao programa Tempo Integral, foi reduzida. 

Uma entrevista que não tinha sido escolhida previamente. Entrevistamos a 

Coordenadora do programa, que está desde 2008 trabalhando no mesmo, ela nos disse 

disse em conversa informal que, no governo anterior do PT, eram oferecidas 80 vagas 

para os alunos, sendo 40 vagas pro matutino e 40 para o vespertino, e mesmo assim era 

muito pouco (seriam necessárias umas três escolas só pra trabalhar com Educação em 

Tempo Integral), mesmo sendo muito pequena a quantidade de alunos atendidos, com a 

mudança de Governo houve muitas perdas, entre elas podemos citar, a diminuição do 

numero de vagas de 80 para 60, diminuindo também os Recursos Humanos e 

consequentemente as possibilidade de atividades e a qualidade no atendimento. 

Pensando em porque aconteceu a redução de investimentos públicos no 

Programa examinado, é conveniente apontar, sem muita delonga, que a parte do 

orçamento geral da União destinada à educação em geral tem sido muito pequena não 

ultrapassando a casa dos 4%, quando no mesmo Orçamento o governo federal destina 

mais de 40% para pagamento de juros os banqueiros internacionais. (Dados disponíveis 

em http://www.auditoriacidada.org.br/e-por-direitos-auditoria-da-divida-ja-confira-o-

grafico-do-orcamento-de-2012/). 

Orçamento Geral da União (Previsto para 2014)Total =  2,383 TRILHÕES 

 

Conforme mostra o Dividômetro da Auditoria Cidadã da Dívida, no ano 

de 2014, apenas até 11 de setembro, o governo federal já gastou R$ 825 bilhões com 

http://www.auditoriacidada.org.br/e-por-direitos-auditoria-da-divida-ja-confira-o-grafico-do-orcamento-de-2012/
http://www.auditoriacidada.org.br/e-por-direitos-auditoria-da-divida-ja-confira-o-grafico-do-orcamento-de-2012/
http://www.auditoriacidada.org.br/
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juros e amortizações da dívida. Este valor representa 51% de todos os gastos federais 

até aquela data.Para confirmar os dados, ver a página do Senado Federal na 

internet:http://www8a.senado.gov.br/dwweb/abreDoc.html?docId=4434925. 

Diante deste quadro, outro desafio que os educadores têm que enfrentar é 

em relação a segurança. Apesar de ter um grande potencial, a região de São Pedro não 

oferece equipamento público para o atendimento nem segurança. Existe uma Praça na 

Ilha das Caieiras que daria um excelente espaço para se levar os alunos, no entanto isso 

não é possível por conta de uma guerra entre gangues que está ocorrendo no local. O 

poder público deixa muito a desejar, mas os educadores fazem a parte deles. A falta de 

proximidade entre escola e família também acaba sendo um problema. Muitos pais 

colocam os filhos no programa para tirá-los das ruas, e em alguns casos jogam pra cima 

da escola a responsabilidade de educá-los. Quem perde com essa falta de envolvimento 

e participação dos pais nas vidas dos alunos são os próprios alunos. 

CONSIDERANDOS FINAIS 

Mesmo não podendo proporcionar a esses alunos tudo aquilo que eles 

necessitam, a Escola Eliane Rodrigues dos Santos é um espaço acolhedor para eles. Os 

alunos se sentem muito bem dentro da escola, em especial todos aqueles estudantes 

contemplados com o programa “Tempo Integral”. Vale salientar haver casos de alunos 

que faltam aulas do ensino formal, mas não faltam no Tempo Integral. Talvez por que 

no programa em questão seja posta em prática uma dinâmica diferente da existente na 

sala de aula na educação tradicional. 

É muito comum um aluno não gostar de assistir aula que transcorrem como 

processo tradicional, muitas vezes esse aluno assume um comportamento negativo, mas, 

contraditoriamente, gosta e se sente bem nas atividades realizadas no programa 

alternativo de tempo integral. 

Quando eles saem do espaço muitas vezes opressor que é imposto dentro da 

sala de aula coma “Educação Bancária”, e se veem em diferentes espaços vivenciando 

atividades diversificadas, eles se sentem muito bem é como se estivessem em outro 

lugar fora da escola tradicional. Principalmente por se tratar de uma via de mão dupla, 

onde o conhecimento trazido pelo aluno do seu contexto sócio – econômico e suas 

vivências durante a vida, são muito valorizados. 

http://www8a.senado.gov.br/dwweb/abreDoc.html?docId=4434925
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Nesse tempo que estive observando e interagindo com os alunos e 

educadores do programa, pude perceber que existe um diferencial nessa escola, 

começando pelo Diretor, que trata os alunos com o maior amor e respeito, construindo 

assim, uma relação de igualdade com eles. Em muitos casos os educadores do programa 

são as melhores referências que os alunos tem. Alunos que tem uma família 

desestruturada e que passam por muitas dificuldades, acabam enxergando no programa, 

uma luz no fim do túnel. Às vezes o aluno é violentado, física e moralmente e além de 

passar fome em casa são desencorajados pelos próprios parentes com palavras negativas 

e desanimadoras. 

Todavia, esse mesmo aluno quando chega ao programa recebe tratamento 

diferenciado, são tratados com amor e respeito, e incentivados / estimulados o tempo 

inteiro pelos educadores, que procuram se aproximar ao máximo dos alunos, conhecê-

los bem, ouvi-los bastante, pra que assim possam saber por quais problemas esses 

alunos passam, e dessa forma procuram acrescentar valores e perspectivas positivas a 

esses alunos. 

Por ser um programa de Governo, o programa Tempo Integral deveria entrar 

entre as prioridades, mas infelizmente isso não acontece. É um programa que está na 

pasta da educação, por tanto, teoricamente, deveriam existir parcerias de outras 

secretarias. Apesar dos muitos benefícios proporcionados aos alunos que são atendidos, 

o programa é muito limitado. 

Seria muito bom se o programa Tempo Integral se tornasse uma política de 

Governo. Que a educação em tem integral passasse a ser uma prioridade, criando uma 

estruturas suficientes para atender a todos que precisem. Que esse não seja um programa 

pra receber verba, nem um programa eleitoreiro. Que não seja só um programa pra fazer 

numero, e sim um programa pra fazer a diferença nas vidas desses alunos. O Poder 

Público tem que pensar nessas crianças como seres que necessitam e que têm direitos. 
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