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RESUMO 

Este escrito é uma reflexão/debate acerca da proposta de uma educação em tempo integral 
para a realidade educacional brasileira. Segue-se uma linha de pensamento direcionada ao 
âmbito educacional propiciador de formação multidimensional e voltada a uma compreensão 
de mundo crítica e holística. Dialogamos com limites e possibilidades de um sistema de 
educação em tempo integral em nosso país. Procuramos o conceito: educação integral, a partir 
de concepções escolanovistas e nos perguntamos se esta proposta de ensino poderá contribuir 
para uma aprendizagem significativa na escola pública. Buscamos compreender o perfil de 
individuo que se pretende formar implicando compreender o homem com o conceito de 
omnilateralidade.  Através de estudo bibliográfico elencamos as principais categorias em 
torno dos princípios norteadores de uma educação em tempo integral.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Integral; Escola Pública; Homem omnilateral 

 

 

ABSTRACT 
 
This writing is a reflection / discussion about the proposal to a full-time education for the 
Brazilian educational reality. It follows a line of thought directed to the educational training 
enabler focused on a multidimensional understanding of the world critically and holistically. 
We discussed with the limits and possibilities of a system of full-time education in our 
country. We look for the concept: full education from New School conceptions and we 
wonder whether this proposal will contribute to teaching for significant learning in public 
schools. We seek to understand the profile of an individual who intends to form implying 
understand the man with the concept of omnilaterality. Through literature study lists the main 
categories around the guiding principles of a full-time education. 
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INTRODUÇÃO 

  

O presente trabalho visa analisar e discutir a relevância de uma educação em 

tempo integral na escola pública. Na tentativa de levantar questionamentos para compreender 

de que forma referida proposta de ensino se organiza e se estrutura procuramos através de 

estudo bibliográfico verificar os principais teóricos e tendências pedagógicas que 

possibilitaram o desencadeamento desse modelo educacional e qual sua contribuição para um 

ensino mais significativo. 

Nessa perspectiva buscamos desenvolver este ensaio bibliográfico levando em 

consideração o contexto histórico social, o pensamento pedagógico, as práticas de ensino que 

possibilitaram o surgimento de uma educação inovadora, e direcionar um olhar sobre  o 

movimento da Escola Nova, precursora em propor uma educação voltada aos interesses do 

aluno e que lançou luz ao aparecimento de um ensino em tempo integral. 

Para a compreensão mais acurada, fizemos também um breve levantamento dos 

centros de ensino integral que foram implantados no Brasil, e qual a repercussão que têm 

causado na educação de nosso país, além de entender a viabilidade desse modelo de ensino no 

que concerne aos recursos financeiros. 

Em meio a esta discussão ressaltamos a importância deste estudo para a análise 

das propostas metodológicas e curriculares que estão em voga nos centros de ensino integral. 

A partir dessa perspectiva propomos reflexões no sentido de compreender uma concepção de 

educação que envolva o educando em todos os aspectos e direcione a sua prática para a 

formação integral do aluno.  

Além disso, as instituições que adotam essa modalidade de ensino devem perceber 

o papel que está desempenhando na sociedade e investigar se os seus objetivos estão sendo 

alcançados de acordo com o que se propõe para os centros de ensino integral. Deve não só 

instruir os alunos, mas, sobretudo incutir-lhes uma nova postura cidadã, reflexo de uma 

formação crítico-reflexiva, contribuindo para sua integração social. 

Ao referir-se a educação integral importa compreender que essa proposta norteia-

se a partir da ideia de perceber o homem como um ser de múltiplas capacidades, que se 
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encontra envolvido em um contexto social e político e, portanto, deverá desenvolver 

capacidades e habilidades para tornar-se um indivíduo integrado ao seu meio. É nesse sentido 

que a proposta de uma educação integral procura organizar as atividades da escola, 

objetivando formar pessoas com uma visão holística. Baseado nesse ideal surgiram os Centros 

Integrados de Educação Pública, que visando a construção de uma escola pública de 

qualidade incentivaram uma educação em tempo integral, em que o aluno passasse mais 

tempo na escola. Atualmente, extinguiram-se esses centros de ensino e uma nova proposta de 

educação integral tomou corpo.  

  

A FORMAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DO HOMEM 

 

Com a difusão das propostas da escola nova no Brasil em meados da década de 30 

é que vão surgir maiores reflexões à respeito de uma educação voltada para o 

desenvolvimento integral do educando, bem como tem repercutido o ideal de uma educação 

que proporcione uma formação do indivíduo como um ser da e na sociedade, posto que na 

visão de Libâneo sobre a escola nova “a escola não é uma preparação para vida, é a própria 

vida; a educação é o resultado da interação entre o organismo e o meio através da experiência 

e da reconstrução da experiência. (LIBANEO, 1992, p. 62).    

A Escola Nova surgiu no início do século XX, como um movimento de renovação 

da educação. Em contraposição à Escola Tradicional, que centrava as atividades escolares no 

professor, a Escola Nova deslocou o centro do processo de ensino para o aluno, propondo um 

modelo de educação ativa, em que o professor é apenas um incentivador da aprendizagem e o 

aluno procura aprender por si próprio, através das suas reais necessidades. O movimento 

escolanovista influenciou o surgimento de outras correntes que adotaram certos princípios da 

renovação educacional, destacando-se a corrente pragmatista.   

Com a influência da pedagogia Pragmatistaii de John Dewey surge a concepção de 

uma educação baseada no desenvolvimento da aprendizagem através de situações 

experienciais, que leve o aluno a aprender através dos seus interesses e necessidades, em que 

“Dewey defende uma educação pela ação [...]. A atividade escolar deve centrar-se em 

situações de experiências onde são ativadas as potencialidades, capacidades, necessidades e 

interesses naturais da criança” (Id.; Ibid.). 

Em meio a essas ideias é que se começa a repensar as políticas educacionais e a 

instituição educacional sob nova perspectiva – a de uma educação integral – e no Brasil esse 

novo pensamento surge com o movimento dos pioneiros da escola nova, que tem na figura de 



   4 

 

Anísio Teixeira seu maior representante. É este adepto das ideais escolanovista que vai 

inspirar a criação dos Centros Integrados de Educação Publica (CIEPs), em que segundo 

Gadotti: 

Os CIEPs foram criados na primeira gestão do governador Leonel Brizola, 
no Estado do Rio de Janeiro (1983 a 1987), com o fim de oferecer educação 
integral à criança. Trata-se de complexos escolares que incluem gabinete 
medico e odontológico, biblioteca, quadras de esporte, refeitório. O projeto 
pedagógico é de Darcy Ribeiro que se inspirou em seu mestre Anísio 
Teixeira. (GADOTTI,1997, p.31)           
 

A proposta da criação dos CIEPs é oferecer aos alunos de escola publica, além de 

uma educação de qualidade, assistência e possibilidade de se desenvolver como seres sociais e 

politizados, capazes de interferir na sua própria realidade. Devem-se oferecer atividades 

diversificadas, direcionadas para um ensino integral e significativo que leve em consideração 

as múltiplas capacidades do educando. Isso implica dizer que: 

 
 Nos CIEPs o aluno é estimulado através de atividades esportivas ou 
assistidas a permanecer na escola em tempo integral para garantir melhor 
desempenho (...). Não são apenas escolas, mas centros de atenção integral, 
englobando no mesmo espaço educação escolar, saúde, cultura, esporte, 
educação para o trabalho e desenvolvimento comunitário. (GADOTTI,1997, 
p. 32)    

 

Vale ressaltar que esse modelo de educação torna-se caro ao orçamento público, o 

que muitas vezes o torna inviável. De inicio, pode parecer uma modalidade de educação 

elitista, assim como aconteceu com a escola nova, que por se “organizar basicamente na 

forma de escolas experimentais ou como núcleos raros, muito bem equipados e circunscritos a 

pequenos grupos de elite, implicou custos bem mais elevados do que a escola tradicional”. 

(SAVIANI, 2008).   

Um contraponto a este modelo dos CIEPs é o fato de que sua estrutura planejada 

na década de 1980 e sua proposta que se tornou desfocada já não atende aos objetivos da nova 

perspectiva para uma educação em tempo integral para os dias atuais, uma vez que as crianças 

que faziam parte daquele sistema ficavam fechadas e isoladas na escola o dia inteiro, dessa 

forma ficavam impossibilitadas de serem parte da vida da comunidade em que estavam 

inseridas.   

Entretanto, a ideia de uma educação em tempo integral nas escolas públicas 

brasileiras pode tornar-se uma nova possibilidade para uma educação de qualidade, se for 

executada e/ou realizada de acordo com a proposta pedagógica e dispuser do trabalho coletivo 

dos profissionais da educação – gestores e professores. Uma vez verificado que “os resultados 
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positivos das pesquisas que relacionam o tempo e o desempenho escolar e a percepção de que 

a escola pode ser uma instituição mais eficiente em sua função socializadora, encorajam e dão 

suporte às políticas de ampliação do tempo”. (CAVALIERE, 2007, p. 1021). 

Além disso, houve uma expansão das escolas de tempo integral em nosso país. 

Hoje existem escolas com essa modalidade de ensino em várias regiões do país, podemos 

citar como exemplo Minas Gerais, alguns Estados do Nordeste, São Paulo e Paraná, algumas 

com êxito, outras tentando se estruturar. Um dado que ratifica essa tendência é o resultado 

positivo de escolas de tempo integral que mostra uma pesquisa da revista Profissão Mestre de 

dezembro de 2010, nessa pesquisa a escola de tempo integral contribuiu para o aumento do 

IDEB na cidade de Apucarana, interior do Paraná: 

 
Desde que a educação integral foi implantada em 2001, em Apucarana, no 
interior do Paraná, a cidade vem colecionando índices positivos no período 
de 2005 a 2009, o índice de desenvolvimento da educação básica (Ideb) teve 
um crescimento de 33,3%. A nota geral do município foi 6,0 , superior a 
meta de 5,4 estipulada para o Paraná(....). Os 11 mil alunos de 1ª a 4ª serie, 
das 38 instituições de ensino da rede, permanecem nas escolas das 7h30 às 
16h30, em atividades pedagógicas, esportivas e culturais nos dois turnos.   
(REVISTA PROFISSÃO MESTRE, dezembro/2010).  
 
 

 Essa modalidade que oferece uma escola que deve acolher o aluno em tempo 

integral visa à superação da marginalidade em que esse indivíduo possa se encontrar, fazendo 

com que o aluno permaneça mais tempo na escola, deve ter como objetivo e foco, 

fundamental, melhorar a educação no nosso país no que se refere ao desenvolvimento 

intelectual do aluno.    

No entanto, deve-se atentar para o fato de que não é suficiente aumentar o tempo 

dos alunos na escola se não houver atividades diversificadas para uma educação de 

desenvolvimento integral e que vise uma aprendizagem significativa. Pois Cavaliere em outra 

pesquisa constatou que: 

 
Na experiência dos CIEPs no Rio de Janeiro houve casos em que a jornada 
integral, empobrecida em sua rotina devido a falta de atividades 
diversificadas gerou o efeito contrario ao esperado. Nos CIEPs de 5º a 8º  
serie, a ocupação pouco interessante do horário integral levou a criação de 
um conceito negativo sobre essas escolas e o seu conseqüente esvaziamento. 
(CAVALIERE, 2007, p. 1019)  
 

 

Por conseguinte as atividades realizadas na escola deverão está subsidiadas por 

uma metodologia e fundamentada teoricamente, não se faz educação pautada no senso 
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comum, deve ter subsídios para estabelecer-se enquanto processo de ensino, na visão de 

Libâneo (1992) esse processo de ensino, com a intenção propriamente pedagógica, tem de ser 

sistematizado conforme níveis, tendo em vista a adequação às possibilidades das crianças, às 

idades e ritmos de assimilação dos estudos. 

Infere-se, com isso, que os centros integrados de educação pública devem ter uma 

filosofia a seguir e objetivos concretos a alcançar, e estes aspectos tem de estar bem 

especificados no projeto da escola. A exemplo da cidade de Apucarana que utilizou 

estratégias para colocar em prática a educação integral e que vale ser destacada:  

 

Algumas das estratégias usadas para colocar em prática a educação integral 
foram: realização de um pacto com a sociedade, regulamentado por lei 
municipal; elaboração de um projeto político pedagógico aprovado pelo 
Conselho Estadual de Educação; inventários de recursos (físicos, financeiros 
e humanos); plano estratégico de investimentos em curto, médio e longo 
prazo e fortalecimento das associações de pais e mestres e conselhos. 
(REVISTA PROFISSÃO MESTRE, dezembro, 2010).  

 

A partir do que foi citado, devemos perceber que um dos princípios norteadores 

da modalidade de ensino integral é entender o educando enquanto um ser multidimensional. 

Então, considerando as ideias de Cavaliere (2002), a educação integral deverá dar conta do 

processo de formação intelectual do aluno, mas também é responsável pelo desenvolvimento 

moral e pelo despertar do pensamento reflexivo que leve a atitudes práticas de adaptação e 

reconhecimento do ambiente em que está inserido.  

Nessa perspectiva busca-se entender o homem como um ser omnilateral, que 

necessita de um “desenvolvimento total, completo, multilateral, em todos os sentidos das 

faculdades das forças produtivas, das necessidades e da capacidade da sua satisfação” 

(MANACORDA,1996, p.78). Ao que podemos inferir a educação integral deverá inclinar-se 

para a exigência da omnilateralidadeiii, ao passo que a proposta de ensino é articular uma 

educação intelectualizada, com o objetivo de instrução do indivíduo, com uma educação que 

prepare esse mesmo indivíduo para a descoberta das suas potencialidades, a fim de que 

descubra o mundo que se afigura a sua frente e seja capaz de se adaptar e se perceber nesse 

mundo. Nesse sentido LIBÂNEO (2007, p.24 ) também ressalta o modelo de educação 

onilateral como sendo aquela “em que a escola apanhe as dimensões física, afetiva, 

intelectual, moral, estética, e se quiser algo mais, a dimensão ambiental”.  

 

AS IMPLICAÇÕES DO PENSAMENTO ESCOLANOVISTA PARA A EDUCAÇÃO 

INTEGRAL NO BRASIL             



   7 

 

 

Por intermédio das discussões postas anteriormente, há que se fazer um paralelo entre 

a proposta de uma educação em tempo integral e a perspectiva da escola nova em possibilitar 

uma educação integral do educando. Nesse ponto interessa-nos compreender o impacto que as 

ideias escolanovistas representaram para a educação brasileira no limiar de sua difusão em 

meados da década de 20 e o que tem repercutido nos dias de hoje. 

A perspectiva de ideias que perpassaram as políticas educacionais no Brasil na década 

de 1920 estava nitidamente envolvida com o ideário escolanovista. A perspectiva para essa 

nova tendência era tanta que a chamaram de “otimismo pedagógicoiv”.   

Deve-se todo esse entusiasmo ao fato de que a Escola Nova propôs reformas 

inovadoras e ideias que se adequassem ao novo contexto e à realidade de inovações 

tecnológicas e científicas em âmbito internacional e político no contexto brasileiro 

(Revolução de 30), em que “alguns dos reformadores educacionais da década anterior 

passaram a ocupar cargos importantes na administração do ensino. Procuraram, então, colocar 

em prática as ideias que defendiam” (PILETTI & PILETTI, 2002, p. 206). Esse novo modelo 

enfatizava a necessidade de tornar a educação pública e acessível a todos sob a 

responsabilidade do Governo Federal.  

Assim, passou a configurar no novo cenário educacional brasileiro um sistema 

nacional de educação articulado, com um programa educacional baseado nos ideais esboçados 

pela Escola Nova, difundidas no Brasil através do manifesto dos pioneiros da educação nova, 

ao que consta nessa nova política educacional verifica-se no esboço de um programa 

educacional extraído do manifesto que o: 

 
I – estabelecimento de um sistema de educação, com uma estrutura orgânica, 
conforme as necessidades brasileiras, as novas diretrizes econômicas e 
sociais da civilização atual e os seguintes princípios: a) a educação é 
considerada em todos os graus como função social e um serviço 
essencialmente público que o Estado é chamado a realizar com a cooperação 
de todas as instituições sociais [...] b) o sistema escolar deve ser estabelecido 
nas bases de uma educação integral; em comum para os alunos de um e 
outro sexo e de acordo com as suas aptidões naturais; única para todos e 
leiga [...]. (AZEVEDO, Fernando de et alii.1932. p. 113-7) 

 
 

É possível perceber através desse programa que se pretendia formular uma educação 

integral que privilegiasse aspectos sociais e culturais relevantes para a vida do discente, em 

suma, o que se propunha era um ensino significativo engajado com a realidade do aluno, ao 

mesmo tempo em que se pretendia promover a universalização do ensino. 
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Atualmente, o que verificamos é que a universalização do ensino possibilitou o acesso 

à educação ao passo que aumentou as vagas nas escolas públicas, deixando assim de ser a 

educação um privilégio da elite. Entretanto, essas novas políticas não possibilitaram uma 

educação de qualidade a todos. Um relatório da pesquisa do boletim da educação no Brasil 

realizado pelo Iêmen demonstra que: 

 
 
Educação de qualidade depende de um conjunto de fatores, entre eles 
recursos humanos e materiais, que são utilizados a fim de que crianças e 
jovens tenham não só acesso à educação, mas também para que aprendam e 
progridam em sua vida escolar. Quando o Estado não consegue prover 
educação de qualidade a toda a população, a renda da família acaba se 
tornando fator determinante para a quantidade e qualidade da educação 
recebida pelas crianças dos diferentes grupos sociais. Entre 1995 e 2005, 
houve grande inclusão dos mais pobres em todos os níveis de ensino. Mesmo 
assim, a escolarização ainda apresenta enormes diferenças entre os dois 
extremos de renda do país. (PREAL & FUNDAÇÃO LEMANN, 2009, p. 
20) 

 

A partir desse desafio de universalizar o ensino e promover uma educação de 

qualidade surgiram varias políticas educacionais, em que se verifica a necessidade de repensar 

as práticas educacionais vigentes e lançar novas propostas baseadas em uma educação 

integral, perspectiva essa, que tinha como ponto de partida os preceitos do movimento da 

Escola Nova.   

O governo federal tem promovido programas que intencionam a prática da 

educação integral, tem sido implantado nas escolas públicas de nível fundamental o programa 

Mais Educação para as escolas com baixo IDEB, este programa vem se expandindo para 

todas as escolas, mesmo as que não têm baixo IDEB vem adotando esse programa como 

alternativa para uma educação integral. Os resultados ainda são tímidos e o pouco tempo de 

implantação ainda não possibilita uma análise dos resultados e o progresso da educação a 

partir desse programa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No conjunto das reflexões apresentadas para compreender de que forma se 

articula uma educação em tempo integral nas escolas públicas e a educação integral do 

homem, percebe-se uma educação de caráter renovador, dotada de possibilidades para nortear 

um ensino significativo, que considere a realidade do educando. 
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Para isso, nessa proposta de educação integral a formação do indivíduo deve ser 

pensada sob o enfoque das dimensões externas da escola, ou seja, envolvendo os aspectos 

políticos, históricos e culturais que influenciam as atitudes e pensamentos do educando. É 

com esse olhar que o educador poderá despertar no aluno o desejo de fazer parte do processo 

educacional, já que essa escola se tornará parte inseparável da sua própria realidade. 

Além disso, espera-se que a partir das discussões abordadas possam surgir novas 

indagações para pensar o papel da escola na sociedade e proporcionar maiores reflexões 

acerca das questões pedagógicas e teóricas que embasam as propostas e práticas das escolas 

brasileiras. Ressalta-se a importância de repensar a educação na sua dimensão formadora de 

um homem integral. 

Com essa proposta de educar integralmente o aluno há a possibilidade de desenvolver 

uma educação para a transformação social e cultural do indivíduo para além dos muros da 

escola. O professor, através da sua prática, deve ser o norteador desse processo de 

transformação, uma vez que educar é um ato político e o professor é um formador de opinião.   

Deixa-se a reflexão para os que têm a possibilidade de se indignar com as condições 

de precariedade das nossas escolas e a forma reprodutivista da nossa educação. Entender até 

que ponto a educação em tempo integral possibilitará, verdadeiramente, uma educação 

integral do homem e de qualidade para que os nossos alunos descubram diferentes formas de 

conhecimento e possam compreender e analisar as relações humanas criticamente, superando 

o estranhamento a que estão submetidos pelo modelo positivista da educação. 

 

Notas: 

                                                           

 
i
 Aluna do curso de graduação em Pedagogia da Universidade Federal do Piauí - Campus Ministro Reis Velloso. 
biolyzzi@hotmail.com 
 
ii
 A pedagogia pragmática ou progressivista é uma corrente do movimento escolanovista, que se desenvolveu nos 

Estados Unidos, cujo principal representante é John Dewey.  
 
iii
 O conceito de omnilateralidade surge com Marx, ao tentar demonstrar que os indivíduos devem desenvolver-se 

como indivíduos completos, e portanto, capazes de suplantar a condição de alienados, unindo trabalho e ensino 
 

iv
 Do livro escola nova, Cristiano Di Giorgi, capitulo 9: A Escola Nova no Brasil 
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