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Educar é possibilitar que a escola se renove na
direção de uma integralização de experiências
e conhecimentos no processo educativo, sinto-
nizando-se com o mundo e o território em que
vivem seus alunos.
Não podemos educar pensando apenas na cons-
trução do processo, devemos educar formando
o cidadão e este só se forma transferindo valo-
res.
Neste contexto é que estão baseadas a justifi-
cativa e a necessidade do ensino em tempo in-
tegral que, neste momento, não pode ser feito
exclusivamente na escola, pois, além de não ha-
ver espaço suficiente, as oportunidades que a
cidade oferece são muito interessantes e ricas,
tanto do ponto de vista cultural, quanto do es-
portivo. Isso torna o programa mais interessan-
te, culturalmente mais rico e, ao mesmo tempo,
viável economicamente. Na realidade, é a pos-
sibilidade imediata e prática que temos para fa-
zer com que a educação aponte para o desen-
volvimento do ser humano como cidadão indi-
víduo e sujeito de sua história.
Essa proposta e a melhora da qualidade da edu-
cação formal são as mais importantes e defini-
tivas opções para que o ensino seja democrati-
zado.
Temos bons professores, freqüentemente os mes-
mos do ensino privado, e boas escolas. Entre-
tanto, o que ocorre com as crianças, do ensino
privado e do público, no contra-turno escolar
é de uma diferença abismai.

Palavra-Chave: Ensino público.

Educating is making it possible to school renew
itself towards an integration of experiences and
knowledges into the educational process, and só
getting along with the world and the space inside
which its learning staff lives.
It is impossible to educate only by thinking about
the building up of a process, for we should
educate by shaping up a citizen and he is only
liable to be shaped by transfering values.
Therefore, it is under this context that the justi-
fication and the necessity of fulltime teaching at
this moment should not be done exclusively inside
school. In fact, besides their lacking of suitable
space enough, the opportunities that the city
offers are very rich and interesting, either under
the cultural point of view or the sporting aspect.
Ali this turns the program more interesting, richer
under the cultural point of view and at the same
time economically viable. Therefore, it is the
immediate and practical possibility we have to
make education point out to development of the
human being as an individual citizen and subject
of his own history.
This suggestion and the improvement of formal
education are the most important and conclusive
options só as teaching can be democratized.
We have good teachers, who are frequently the
same of the private schools, and also good
schools.
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INTRODUÇÃO

Não só as diversas iniciativas de
políticas públicas defendem a edu-
cação integral. A maioria dos países
que fizeram da educação uma prio-
ridade, a praticam, até com obriga-
toriedade legal. Essa proposta e a
melhora da qualidade da educação
formal são as mais importantes e de-
finitivas opções para que o ensino
seja democratizado e para que se
ofereçam oportunidades iguais ou
semelhantes às das crianças que cur-
sam ensino privado, àquelas que
cursam ensino público, uma vez que
a diferença fundamental dos resulta-
dos (Figura 3) não se explica só
pelo que acontece dentro da esco-
la, mas, muito mais, pelo que ocor-
re fora da escola, ou pelo o que não
acontece no contra-turno escolar.

Temos bons professores, fre-
qüentemente os mesmos do ensino
privado, e boas escolas. Entretanto,
o que se passa com as crianças no
contra-turno escolar é de uma dife-
rença abismai. Aquelas que cursam
ensino privado, no pós-aula, recebem
reforço, estudam línguas, praticam
esportes, fazem artes, visitam mu-
seus, têm pais leitores, têm livros e

´´A educação integral e a melhora da
qualidade da educação formal são as
mais importantes e definitivas opções

para que o ensino seja democratizado``

lêem em casa, são estimulados pelos
pais a fazê-lo. As crianças do ensino
público chegam em casas vazias, pai
e mãe estão trabalhando, freqüen-
temente os genitores não são leitores,
não há livros em casa e passam a
maior parte do tempo na rua, sem
qualquer atividade pedagógica coor-
denada e proveitosa.

Neste contexto é que estão
baseadas a justificativa e a necessi-
dade do ensino em tempo integral
que, neste momento, não pode ser
feito exclusivamente na escola, pois
não há espaço suficiente e, também,
porque as oportunidades que a ci-
dade oferece são muito interessan-
tes e ricas, tanto do ponto de vista
cultural, quanto do esportivo. Por-
tanto, temos que dividir esse tempo
entre realizações possíveis e neces-
sárias na escola e no desenvolvimen-

to de atividades no entorno da es-
cola e nas oportunidades que a ci-
dade oferece. Isso torna o progra-
ma mais interessante, culturalmente
mais rico e ao mesmo tempo viável
economicamente. Na realidade, é a
possibilidade imediata e prática que
temos para fazer com que a educa-
ção aponte para o desenvolvimento
do ser humano como cidadão indi-
víduo e sujeito de sua história.

A experiência
paulista do PROFIC

As atividades voltadas para a
Educação Integral têm uma longa tra-
jetória entre as ONGs brasileiras e há
algumas experiências históricas na
política pública de educação, como
as Escolas-Parque de Anísio
Teixeira, o Ensino Vocacional nos
anos 60, os GESPs. A elas acrescen-
to o PROFIC - Programa de Forma-
ção Integral da Criança, da Secreta-
ria da Educação do Estado de São
Paulo, que colocou 514 mil crianças
em tempo integral nas escolas do Es-
tado (Figura 1), durou cerca de sete
anos, foi avaliado e teve resultados
excepcionalmente bons. As crianças
para o tempo integral eram escolhi-
das dentre aquelas que tinham mais
dificuldades pedagógicas e compor-
tamentos inadequados. Na avaliação,
essas crianças tiveram um desempe-
nho sensivelmente melhor que as de-
mais, tanto na questão do aprendiza-
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do como na questão comportamental
e de desenvolvimento de habilidades
sociais (Figura 2), mostrando que o
tempo integral pode resolver essas
diferenças e que é absolutamente ne-
cessário, não só para essas crianças,
participantes do Programa, como
para todas as crianças.

Gastar bem com o
que é necessário

É possível ampliar concretamen-
te o tempo de escola - é o que fize-
mos - com o mesmo orçamento. Evi-
dentemente, é preciso um pouco de
engenhosidade, criatividade e, tam-
bém, redirecionamento do orçamen-
to: gastar menos nas áreas de menor
prioridade, para focar o ensino e a
criança ou jovem. O que foi feito no
ano de 2005 demonstra essa possi-
bilidade, ou seja, enxugamos uma sé-
rie de despesas da Secretaria, cons-
truímos com 30% menos de recur-
sos, todos os contratos de seguran-
ça e limpeza tiveram uma economia
de 20%, sem diminuição dos traba-
lhos, os uniformes foram comprados
com significativo desconto, o leve-lei-

´´Não podemos educar pensando
apenas na construção do processo,

devemos educar formando o cidadão
e este só se forma transferindo valores``

te economizou de 30 a 40 milhões de
reais em um ano. Enfim, foi feita eco-
nomia suficiente para que pudésse-
mos aplicar mais recursos nos proje-
tos pedagógicos essenciais, como o
LER E ESCREVER e SÃO PAULO
É UMA ESCOLA.

As despesas adicionais não são
tão grandes quanto se imagina e são
todas "do bem". Elas ocorrem princi-
palmente na merenda (mais alimentos
para crianças) na readequação de al-
guns espaços, na contratação de
oficineiros e estudantes universitários
(oferta de empregos) e em alguma des-
pesa adicional de transporte para os
alunos se locomoverem e poderem usu-
fruir as oportunidades culturais da ci-
dade. Portanto, não são tão significati-
vas, uma vez que utilizamos o entorno

da escola para a maioria das ativida-
des, além de se poder utilizar o trans-
porte coletivo com passe especial.

Cidade Educadora

Há alguns consensos quando se
discute educação: ela não pode ficar
restrita à escola; tem que estar pre-
sente a vida inteira; a educação pú-
blica vai mal; não houve progresso
nos últimos quinze anos em que pe-
sem os esforços, a qualidade dos pro-
fessores os recursos vinculados e as
tentativas de aplicação de teorias pe-
dagógicas diferentes e boas. Do ou-
tro lado, a cidade, que se tornou cada
vez maior, mais importante, com um
percentual crescente e até exagera-
do de pessoas a tem, quer queiram
ou não, um papel no processo de
educação pois, é nesse produto físi-
co, político e cultural complexo que
as pessoas vivem; que estão expres-
sos os nossos valores; que se opera
uma atividade social, funcional com
toda participação cívica; que é um
mega encontro. Com tudo isso a ci-
dade deveria ser a escola de cidada-
nia. O que está faltando hoje para
tornar a cidade uma sala de aula que
complemente a escola para crianças
e adultos é, apenas, a
intencionalidade, uma vez que a cida-
de já ê um agente educador e
equilibrador, que ante a tendência de
concentração do poder, pratica (ou
pode praticar) a opinião pública e a
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liberdade, que ante a tendência do
realismo expressa o pluralismo; que
na presença de uma distribuição de-
sigual de possibilidades defende a ci-
dadania universal; que contra a ca-
racterização do individualismo se es-
força por praticar a solidariedade.
Não é difícil, quando se pratica a
intencionalidade, de transformar a ci-
dade numa cidade educadora e for-
mar pessoas sensíveis, tanto a seus
deveres quanto a seus direitos.

Temos que educar para o futuro

Educação é possibilitar que a es-
cola se renove na direção de uma
integralização de experiências e conhe-
cimentos no processo educativo, sinto-
nizando-se com o mundo e o território
em que vivem seus alunos. Não pode-
mos educar para o passado, temos que
educar para o futuro. Não podemos
educar transferindo informações, temos
que educar formando as crianças. Não
podemos educar pensando apenas na
construção do processo, devemos edu-
car formando o cidadão e este só se
forma naquela direção transferindo va-
lores. A convivência, o dia inteiro, com

essas crianças é que permitirá esse tipo
de educação. Essa mudança é neces-
sária e urgente, até porque estamos há
10 anos derrapando em maus resulta-
dos. Basta verificar as avaliações rea-
lizadas (SAEB, SARESP, PISA,
UNICEF, etc.) (Figura 3).

Não delegar políticas públicas

Tenho uma visão muito clara da
questão da participação das ONGs e

da iniciativa privada nas políticas pú-
blicas essenciais. Não vejo inconveni-
ente nesse relacionamento, desde que
não se delegue totalmente a política
educacional, de saúde, etc. Existe
uma linha muito fácil de ser percebida
daquilo que podemos delegar, do que
não podemos nem devemos delegar.
Na educação, mantemos, claramente,
a política educacional nas mãos do
Estado e do Município. Não há qual-
quer inconveniente das ONGs coope-
rarem, dentro das políticas educacio-
nais definidas pelos órgãos públicos.
Infelizmente, às vezes, as ONGs vão
se agrupando em torno das secretari-
as, dos ministérios e definindo essas
políticas, que são direito e obrigação
do poder público.

Aumentar tempo, espaço
e interdisciplinaridade

São necessárias e viáveis as ini-
ciativas concretas de educação inte-
gral que articulam projetos de dife-
rentes secretarias da área social. Na
Secretaria municipal de Educação em
2005, a praticamos com muita fre-
qüência: nos clubes e balneários mu-
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nicipais, integramo-nos com a Secreta-
ria de Esportes; nos telecentros, com
a Secretaria de Participação e Parce-
ria e com os agentes das Subprefei-
turas, na inserção das atividades peda-
gógicas no entorno da escola. Esse au-
mento do tempo e do espaço da edu-
cação deve, também, aumentar sua
interdisciplinaridade. Outros exemplos
podem ser citados como a Secretaria
do Verde e do Meio Ambiente com os
parques e com o planetário; outra
integração bastante boa é com os mu-
seus públicos e privados. Quando am-
pliamos o espaço da educação para a
cidade, há necessidade de múltiplos
agentes, preferencialmente, de agentes
públicos municipais.

Figura 6 - Pesquisa por amostragem do
Programa São Paulo é uma Escola na Zona
Sul da Cidade de São Paulo

91 % pais satisfeitos
95% estudantes satisfeitos
70% melhora na aprendizagem
64% melhora no comportamento

N=2.527
Pesquisa por amostragem - janeiro 2006

Qualidade, tempo integral
e universalização

A universalização do ensino não
colide com a educação integral. Ao

contrário, a educação integral evita o
abandono da escola. Em São Paulo,
de certa forma, já conseguimos a
universalização no ensino fundamen-
tal e de parte do ensino infantil. Al-
gumas vezes, há alguma dificuldade
de locar as crianças próximas às suas
casas, mas não faltam vagas para as
crianças que querem estudar. Só no
ano de 2005,aumentamos 51 mil va-
gas no ensino fundamental e 12 mil
vagas no ensino infantil. A questão da
falta de universalização existe, prin-
cipalmente, na faixa etária de O a 4
anos de idade. Esse é um problema
que enfrentamos das mais diferentes
formas, inclusive, com algum grau de
sucesso, principalmente na construção
de novos CEIs, no aumento dos con-
vênios e na concretização e garantia
de uma Lei de 1943 que não é cum-
prida, que obriga as empresas a ofe-
recerem e pagarem a creche para as
funcionárias que têm filhos de O a 3
anos. A dívida com a educação em
São Paulo é muito grande e não po-
demos fazer uma coisa de cada vez.
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Figura 8 - Diferença na média de anos de escolaridade das pessoas entre 21 e 30 anos
de idade entre 20% mais ricos e mais pobres, 1995 e 2000

Temos que trabalhar para a melhoria
da qualidade do ensino, imple-
mentação eficaz do tempo integral
e universalização, ao mesmo tempo,
e é absolutamente necessário que
tenhamos sucesso. A prova dessa
possibilidade é que, em 2005, avan-
çamos em todas as direções e co-
locamos 190.000 crianças no SÃO
PAULO É UMA ESCOLA (Figu-
ras 4 e 5).

Uma pesquisa inicial dos resul-
tados revelou melhora do aprendiza-
do e satisfação de pais e alunos (Fi-
gura 6)

A Avaliação do PREAL (2006)

Não há um só político que não
priorize nos seus discursos a educa-
ção. Presidentes e Governadores elei-
tos o fizeram e ao assumirem cons-
tróem escolas, treinam e retreinam
professores* aceitam modificações de
teorias educacionais dos pedagogos,
compram equipamentos e novamente
colocam no discurso toda a quanti-
dade de coisas feitas mas, ano após
ano a qualidade não melhora, ouso di-
zer que têm piorado, e quando se

mostra esse desastre, a reação é a
mudez, às vezes a surdez.

Recentemente um documento do
Preal (Programa de Reforma Edu-
cativa da América Latina) em cola-
boração com os Bancos Mundial e
Interamericano mostra o retrato da
Educação no Brasil, e países da Amé-
rica Latina, Europa e América do
Norte, de 1995 até 2005. A compa-
ração do aprendizado em matemáti-

ca, leitura e escrita nos põe durante
toda a década nas três ultimas colo-
cações (Figura 7)

As variáveis que medem discri-
minação mostram que colocamos três
vezes mais recursos para alunos bran-
cos que para negros e indígenas e o
dobro de recursos para os mais ricos,
quando comparamos com os mais
pobres.Temos 7 anos a menos de es-
colaridade quando se compara os
20% mais pobres com os 20% mais
ricos e isso não variou na década ana-
lisada (Figura 8).

O gasto com um aluno do ensino
básico brasileiro é 8 vezes menor do que
na Espanha e aqui utiliza-se 5 vezes mais
recursos com um aluno de ensino supe-
rior do que com aquele do básico en-
quanto na Espanha gasta-se igualmen-
te. Os nossos professores têm uma for-
mação melhor do que na maioria dos
países porém, seu salário é 5 vezes
menor do que na Coréia e a metade
daquele do México. Houve apenas um
ganho no Brasil que foi o aumento de
matrículas escolares porém, sem qual-
quer melhora na qualidade.

A pergunta é: se o professor é

46



bem formado, a grande maioria de
alunos está na escola, as crianças nas-
cem iguais e as escolas são boas, por-
que os resultados do ensino público
são tão ruins e se mantêm inalterados
há l0 anos?

É fácil perceber por esses da-
dos do Preal que temos uma educa-
ção elitista, com recursos escassos,
mal gastos e mal distribuídos (Figu-
ra 9), professores que ganham salá-
rios indignos (Figura 10) e resulta-
dos precários (figura 3) e o que é pior,
imutáveis nestes últimos 10 anos,
apesar dos esforços dos bons pro-
fessores e dirigentes, bem intencio-
nados, das políticas educacionais que
acabam garantindo uma qualidade de
ensino satisfatória dentro da sala de
aula mas que - e aí está a questão -
claramente não é suficiente para
bons resultados de aprendizados e,
são os resultados que interessam.
Com esse diagnóstico e com esse
raciocínio propedêutico e teleológico
não fica difícil ver o caminho da so-
lução. É preciso remunerar digna-
mente os professores para não se-

´´A dívida com a educação em
São Paulo é muito grande e não

podemos fazer uma coisa de cada vez-
Temos que trabalhar para a melhoria da

qualidade do ensino, implementação
eficaz do tempo integral e universalização,

simultaneamente, e é absolutamente
necessário que tenhamos sucesso. A prova

dessa possibilidade é que, em 2005,
avançamos em todas as direções e

colocamos 190.000 crianças
no SÃO PAULO É UMA ESCOLA"

rem obrigados a ter três empregos
para sobreviver e manter as crian-
ças o dia inteiro sob o guarda-chuva
da educação, dentro ou fora da es-

cola, trazendo para ajudar no pós-
aula do ensino básico, os estudantes
universitários como auxiliares ("resi-
dentes") dos professores titulares.
Não bastam três horas por dia de
aula, quando as crianças do ensino
público ao sair da escola vão para a
rua, não têm pais leitores, nem livros
ou computadores em casa. Onde se
tomou medidas como essas, deu
comprovadamente certo. Porque não
universalizar essa experiência bem
sucedida, já que 10 anos de outras
medidas não resultaram em nada?
Além do mais e essas avaliações
possivelmente não captam o essen-
cial, educar é possibilitar que a es-
cola se renove na direção de uma
integralização de experiências sinto-
nizando-se com o mundo e o territó-
rio em que vivem seus alunos. Não
podemos fingir que educamos, trans-
ferindo informações, temos que for-
mar as crianças.
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Fonte: Revista de Cultura, ano. 6, n. 15, p. 41-47, 2006.




