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O objetivo deste estudo é analisar as políticas de educação integral no Brasil na atualidade. As
escolas de tempo integral têm sido apontadas como uma necessidade para a população brasileira,
assim, ganharam força no discurso dos governantes e nas propostas de educação para a atualidade.
Dessa forma, se faz necessário investigar quais os sentidos que estão sendo dados à educação integral
nos documentos oficiais do governo. Este estudo possibilitou compreender que atualmente os
programas “Mais Educação” e “Ensino Médio Inovador” buscam o fomento de práticas de promoção
da educação integral, ampliando tempo, espaços e oportunidades para os estudantes das escolas
públicas no Brasil, porém os caminhos trilhados pelas políticas de educação integral apresentam
descontinuidades, com origens de diversas ordens, em especial na conjuntura política atual de
fortalecimento das determinações do projeto neoliberal.
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INTRODUÇÃO

O debate sobre a Educação Integral é intenso no Brasil. A ampliação do tempo escolar, o aumento do
tempo de permanência dos estudantes na escola têm sido apontado como uma necessidade social que
tem alimentado o discurso dos governantes e encontra respaldo tanto na legislação educacional
brasileira, quanto nos discursos de diversos educadores.

A educação integral é tema de diversos estudos no Brasil, é uma temática que vem sendo analisada
desde o movimento da Escola Nova, pois foi com Anísio Teixeira que o Brasil tem sua primeira
experiência em educação integral, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, na Bahia.

Diversas outras experiências de educação integral surgiram no Brasil. Este estudo busca apontar o
que está colocado no discurso dos governantes, o que está posto na legislação educacional sobre a
temática e o que vem sendo defendido pelos educadores que pesquisam sobre educação integral,
trazendo diversos olhares sobre o tema, com o objetivo de responder a questão central do estudo: o
que fundamenta o discurso da formação integral nas propostas de ampliação da jornada escolar na
atualidade?

É uma pesquisa documental que investiga os documentos legais: Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Brasileira (LDB nº 9394/96); O Plano Nacional de Educação – 2014-2024 (Lei n° 13.005
de 25 de junho de 2014); O Manual Operacional de Educação Integral.

O método de análise dos documentos é o dialético, este método, não se reduz a técnicas de pesquisa,
pressupõe a relação entre sujeito e objeto, o que possibilita que o objeto seja conhecido pelo sujeito e
permite ao sujeito se apropriar das características do objeto. Além disso, tal método permite a
compreensão das diferentes determinações do objeto, pois estas “[...] são traços pertinentes aos
elementos constitutivos da realidade” (NETTO, 2009, p. 685).

EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL NO BRASIL- BREVE HISTÓRICO

Quando se trata de Educação de Tempo Integral no Brasil, de imediato a referência se localiza na
Escola-Parque e nos Centros Integrados de Educação pública, os CIEPs. A proposta surge com as
experiências difundidas por educadores brasileiros como Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, há mais de
50 anos com o movimento Escola Nova. Estas escolas tinham a proposta de trabalhar com o aluno de
forma integral, “abrangendo todas as dimensões da vida da criança” (SANTOS, 2009, p.14).

O movimento escola nova, foi uma renovação do ensino forte na Europa, na América e no Brasil na
primeira metade do século XX, desenvolveu-se no Brasil sob importantes impactos de
transformações econômicas, políticas e sociais (OLIVEIRA, 2010). Considerado reformista, este
movimento nasce sob uma ótica de mudança da pedagogia da época, pois apontava críticas à
pedagogia tradicional. Os escolanovistas acreditavam que a escola tinha função de equalização
social, por isso eram esperançosos em corrigir o fenômeno da marginalidade[1], que identificavam
na escola tradicional inadequado[2].

Anísio Teixeira defendia a educação como um elemento chave do processo
de inovação e modernização da sociedade, por isso acreditava que era preciso
empenhar-se na organização e administração do sistema público de ensino,
para garantir uma educação que pudesse constituir-se como integral.
(SANTOS, 2009, p.14)

A organização escolar passou por uma reformulação. A escola agrupava os alunos conforme “áreas
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de interesse decorrentes de sua atividade livre” (SAVIANI, 2003, p.9). A posição do professor era de
estimulador e orientador da aprendizagem, este possuía materiais didáticos e bibliotecas de classes
para mudar o “aspecto sombrio, disciplinado, silencioso e de paredes opacas” (SAVIANI, 2003, p.
9), em um ambiente multicor. As escolas criadas por Anísio Teixeira,

[...] não foram vistas pelos alunos que as freqüentaram como locais de
confinamento. Pelo contrário, constituíram (sic) a possibilidade de
reapropriação de espaços e de sociabilidade crescentemente sonegados às
classes trabalhadoras pelas reformas urbanas que lhes empurravam para a
periferia da cidade. (NUNES apud GONÇALVES, 2006, p.2)

Em 1950, o Brasil inaugura em Salvador o Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CERC) com
objetivo de construir “centros populares de educação em todo o Estado da Bahia, para crianças e
jovens de até 18 anos” (GADOTTI, 2009, p.23). O responsável por este projeto foi Anísio Teixeira,
o qual era secretário de educação no Estado da Bahia neste momento. A proposta de escola integral
surge numa tentativa de superação do sistema educacional da época que causava déficits
relacionados à assistência das crianças e jovens que segundo Anísio atrapalhava o aprendizado
destas.

No CERC havia quatro escolas-classes e uma escola-parque,

Nesse centro o dia escolar era dividido em dois períodos, um de instrução em
classe e outro de trabalho, educação física, atividades propriamente sociais e
atividades artísticas. Os alunos permaneciam na instituição no período de
7:30h ás 16:30 h [...] em um período os alunos freqüentavam a escola-classe
e no outro a escola-parque, demonstrando separação no tempo escolar entre
as atividades propriamente pedagógicas e as atividades complementares.
(TEXEIRA apud SANTOS, 2009, p.14)

As atividades desenvolvidas eram “artes aplicadas, industriais e plásticas, além de jogos, recreação,
ginástica, teatro, música e dança distribuída ao longo de todo dia” (GADOTTI 2009, p.23).

Mais tarde no final da década de 1950 ocupando o cargo de diretor do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos (Inep), enquanto preparava o plano educacional da nova capital Brasília, Anísio
Teixeira tinha a pretensão de criar 28 escolas-parques nas super-quadras de Brasília. A idéia de
educação de tempo integral posta por Anísio Teixeira foi referência para a criação de outros projetos
de educação integral no Brasil. Essa experiência de educação no país não foi a ultima.

Segundo Fortes (sd) após a criação do CERC houve no Brasil outras propostas de Educação de
Tempo Integral. Na década de 1960, por exemplo, houve um projeto piloto para a Educação de
crianças carentes da Favela, tinha objetivo de atendê-las, onde tinham aulas, assistência médica e
psicológica como também as famílias recebiam assistência social.

Mas adiante em 1986, após um diagnostico feito por Darcy Ribeiro sobre as escolas desenvolvidas
por Anísio Teixeira, acontece no Rio de Janeiro a criação dos Centros Integrados de Educação
Pública (CIEPs), baseado nos pressupostos de escola pública de tempo integral proposta por Anísio
Texeira, conforme estudo de Maurício (2001), as experiências mais significativas aconteceram na
década de 1950 com cinco escolas públicas de 1ª a 4ª série no Rio de Janeiro.

A proposta do Ciep foi criticada por ser populista, clientelista, pela
inviabilidade de universalização da escola de horário integral, pelos seus
altos custos e pela ociosidade dos alunos durante longo período do dia.
Porém, alguns teóricos também apontaram seus aspectos positivos: a
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satisfação dos pais, o horário integral do professor, que permitia momentos
para o planejamento, elaboração de materiais e formação continuada.
(FORTES, s/a, p.6)

Tanto o CERC, em Salvador, como também os (CIEPs), no Rio de Janeiro, mostram que Anísio
Teixeira e Darcy Ribeiro acreditavam que a escola pública deveria ser para todos em tempo integral,
porque proporcionaria as crianças uma melhor aprendizagem, socialização e uma formação cidadã.
Algumas escolas ainda foram construídas e Anísio Teixeira também pretendia criar no estado da
Bahia outras escolas com a proposta de educação de tempo integral, mas esta proposta não foi
possível ser implementada.

A justificativa para a impossibilidade de implantação desta proposta se enquadra no fato de que o
custo para a construção era elevado, elas foram apenas experimentais. Com isto a proposta de
educação da escola nova[3] trouxe sérias conseqüências,

[...] mais negativas que positivas uma vez que, provocando o afrouxamento
da disciplina e despreocupação com a transmissão dos conhecimentos,
acabou com a absorção do escolanovismo pelos professores por rebaixar o
nível do ensino destinado as camadas populares, as quais muito
freqüentemente têm na escola o único meio de acesso ao conhecimento
elaborado. Em contrapartida, a ‘Escola Nova’ aprimorou a qualidade de
ensino destinado às elites (SAVIANI, 2003, p.10) (grifo do autor).

Assim, vemos que a escola nova ao invés de resolver o problema da marginalidade apontada,
agravou ainda mais. Esta deslocou a qualidade de ensino, e qualificou ainda mais a escola para as
elites tornando precário o acesso das camadas populares ao conhecimento produzido e sistematizado
pela humanidade, onde para muitos a escola é o único lugar para este tipo de acesso.

Ainda considerando Fortes (s/a), em 1986 e 1993 o estado de São Paulo realiza um Programa de
Formação Integrada da Criança o (PROFIC). Um projeto que tinha objetivos de promover maior
tempo de permanência das crianças carentes na escola para possibilitar a melhora no rendimento
escolar. Este contava com o apoio de secretarias do Estado (Educação, Saúde, Promoção Social,
Trabalho, Cultura e Esportes e Turismo).

Após o PROFIC, tratando do âmbito Federal em meados de 1991a 1994, foram criadas experiências
parecidas com os centros. Diversos Centros de Educação Integral à Criança- (CAIC) foram
construídos, mas por conta da mudança de governo em 1995 foram gradualmente descuidados
(FORTES s/a).

Considerando nosso estudo, o próximo tópico descreverá o que os documentos oficiais apresentam
sobre a Educação Integral considerando o período de 2007 á 2019.

EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL: O QUE NOS DIZEM OS DOCUMENTOS
OFICIAIS.

O marco histórico de análise deste estudo refere-se à 2007-2019. Delimitamo-nos em discutir esse
período por ser o período que corresponde à implementação da experiência do Programa Mais
Educação. Este programa se apresenta como uma política de indução da Educação Integral no país, é
um programa ainda presente no cenário educacional brasileiro e tem sido objeto de investigação de
diversos estudos.

O Governo Federal disponibiliza um site sobre a Educação Integral onde organiza a documentação
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sobre a proposta, e define que “Educação integral representa a opção por um projeto educativo
integrado, em sintonia com a vida, as necessidades, possibilidades e interesses dos estudantes. Um
projeto em que crianças, adolescentes e jovens são vistos como cidadãos de direitos em todas as suas
dimensões.” Brasil (2019). Ainda afirma que

Não se trata apenas de seu desenvolvimento intelectual, mas também do
físico, do cuidado com sua saúde, além do oferecimento de oportunidades
para que desfrute e produza arte, conheça e valorize sua história e seu
patrimônio cultural, tenha uma atitude responsável diante da natureza,
aprenda a respeitar os direitos humanos e os das crianças e adolescentes, seja
um cidadão criativo, empreendedor e participante, consciente de suas
responsabilidades e direitos, capaz de ajudar o país e a humanidade a se
tornarem cada vez mais justos e solidários, a respeitar as diferenças e a
promover a convivência pacífica e fraterna entre todos.Os programas de
educação integral do Ministério da Educação são o Mais Educação (ensino
fundamental) e Ensino Médio Inovador. As crianças de zero a cinco anos
também são objeto de um programa de educação infantil integral. Brasil
(2019).

O Programa Mais Educação e o Ensino Médio Inovador aparecem como programa de educação
Integral do Governo Federal. A proposta que se coloca é de formação não apenas de
desenvolvimento intelectual, mas refere-se às diversas dimensões do ser humano.

O Programa Mais Educação é direcionado ao ensino fundamental, passou por uma mudança em
2016, sendo apresentado como Programa Novo Mais Educação (criado pela Portaria MEC nº
1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE nº 5/2016). Sobre o Programa Novo Mais Educação o
Governo Federal sinaliza que

Em 2017, o Programa será implementado por meio da realização de
acompanhamento pedagógico em língua portuguesa e matemática e do
desenvolvimento de atividades nos campos de artes, cultura, esporte e lazer,
impulsionando a melhoria do desempenho educacional mediante a
complementação da carga horária de cinco ou quinze horas semanais no
turno e contraturno escolar.

Os objetivos do programa também são definidos, (BRASIL, 2019):

I - alfabetização, ampliação do letramento e melhoria do desempenho em
língua portuguesa e matemática das crianças e dos adolescentes, por meio de
acompanhamento pedagógico específico;

II - redução do abandono, da reprovação, da distorção idade/ano, mediante a
implementação de ações pedagógicas para melhoria do rendimento e
desempenho escolar;

III - melhoria dos resultados de aprendizagem do ensino fundamental, nos
anos iniciais e finais;

IV - ampliação do período de permanência dos alunos na escola.

O Ensino Médio Inovador foi instituído pela Portaria nº 971, de 9 de outubro de 2009. “A edição
atual do Programa está alinhada às diretrizes e metas do Plano Nacional de Educação 2014-2024 e à
reforma do Ensino Médio proposta pela Medida Provisória 746/2016 e é regulamentado pela
Resolução FNDE nº 4 de 25 de outubro de 2016.” Brasil (2019).
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O Ensino Médio Inovador – EMI propõe ações que devem contemplar a áreas do conhecimento nos
seguintes Campos de Integração Curriculares (CIC):

• I - Acompanhamento Pedagógico (Língua Portuguesa e Matemática);
• II - Iniciação Científica e Pesquisa;
• III - Mundo do Trabalho;
• IV - Línguas Adicionais/Estrangeiras;
• V - Cultura Corporal;
• VI - Produção e Fruição das Artes;
• VII - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital;
• VIII - Protagonismo Juvenil.

De acordo com o que está explicitado pelo site[4] “estas ações são incorporadas gradativamente ao
currículo, ampliando o tempo na escola, na perspectiva da educação integral e, também, a
diversidade de práticas pedagógicas de modo que estas, de fato, qualifiquem currículos das escolas
de Ensino Médio.

Na legislação educacional brasileira a Educação Integral visa, nas últimas décadas, ser um direito dos
cidadãos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei n° 9394/96 aponta a progressividade da
ampliação do tempo escolar.

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.

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

O Plano Nacional de Educação (PNE-2014-2024), também faz referência ao desenvolvimento da
educação Integral, na meta 6, “oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta
por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos
(as) alunos (as) da educação básica.”

Outro documento norteador da política de indução da educação integral do Governo Federal é o
Manual de Educação Integral, disponibilizado no site da Educação Integral[5], o documento versa
sobre o Programa Mais Educação, sobre seus macrocampos, traz orientações sobre sua adesão,
financiamento do programa, propostas de ações para a relação sociedade e escola, sobre estrutura de
gestão, matérias, sugestões pedagógicas e etc. Este documento coloca como critério para adesão ao
programa que:

Escolas contempladas com PDDE/Educação Integral nos anos anteriores;
Escolas estaduais, municipais e/ou distrital que foram contempladas com o
PDE/Escola e que possuam o IDEB abaixo ou igual a 3,5 nos anos iniciais
e/ou finais, IDEB anos iniciais 4.6 e IDEB anos finais 3.9, totalizando 23.833
novas escolas; Escolas localizadas em todos os municípios do País; Escolas
com índices igual ou superior a 50% de estudantes participantes do Programa
Bolsa Família. O Programa Mais Educação estabeleceu os seguintes critérios
para seleção das unidades escolares do campo em 2014: Municípios com
15% ou mais da população “não alfabetizados”; Municípios que apresentam
25% ou mais de pobreza rural; Municípios com 30% da população “rural”;
Municípios com assentamento de 100 famílias ou mais; Municípios com
escolas quilombolas e indígenas.

Como podemos analisar, a proposta de educação integral, encontra na legislação educacional, bem
como no discurso dos governantes, respaldo para sua implementação. O Programa Mais Educação,
assim como o Ensino Médio Inovador, vem buscando fomentar práticas de promoção da educação
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integral, ampliando tempo, espaços e oportunidades para os estudantes das escolas públicas no
Brasil.

Contudo é importante compreender que a educação integral em sua concepção requer muito mais que
ampliação do tempo, a formação humana integral exige uma reestruturação no currículo e na
infraestrutura escolar, garantindo o desenvolvimento do educando dentro de uma totalidade:
intelectual, física, social, emocional, cultural.

Nesse sentido, buscamos, no próximo tópico, apresentar o debate contemporâneo sobre Educação
Integral, o que os educadores, que estudam sobre a temática, vem debatendo, defendendo e
problematizando no que se refere à formação integral.

FORMAÇÃO INTEGRAL: CONCEPÇÕES E PROBLEMATIZAÇÕES.

A Educação Integral está fundamentada na lógica do direito de aprender como algo inerente ao
direito à vida, assim, a escola passa a ser um espaço de complexidade social de superação da
educação como apenas socialização do conhecimento produzido, nesse sentido, não é apenas
ampliação do tempo escolar. A ampliação do tempo escolar refere-se à jornada escolar que passa de
quatro horas para sete horas.

O tempo aumenta e novas demandas aparecem para a escola, é preciso que a escola torne esta
ampliação da jornada em um “tempo de qualidade”, ou seja, desenvolva atividades diversificadas que
contemplem, de acordo com Cruz e Fonseca (2015, p.175), a aprendizagem “lingüística,
lógica-matemática, espacial, corporal, sinestésica, interpessoal e intrapessoal.” De acordo com o
Centro de Referências em Educação Integral[6], a educação integral

• é uma proposta contemporânea porque, alinhada as demandas do século XXI, tem como foco a
formação de sujeitos críticos, autônomos e responsáveis consigo mesmos e com o mundo;

• é inclusiva porque reconhece a singularidade dos sujeitos, suas múltiplas identidades e se
sustenta na construção da pertinência do projeto educativo para todos e todas;

• é uma proposta alinhada com a noção de sustentabilidade porque se compromete com
processos educativos contextualizados e com a interação permanente entre o que se aprende e
o que se pratica;

• promove a equidade ao reconhecer o direito de todos e todas de aprender e acessar
oportunidades educativas diferenciadas e diversificadas a partir da interação com múltiplas
linguagens, recursos, espaços, saberes e agentes, condição fundamental para o enfrentamento
das desigualdades educacionais.

O site ainda afirma que a educação integral reconhece os sujeitos em sua “multidimensonalidade” e
garante estratégias de condições de igualdade. Afirma que para isto “Em Política de Educação
Integral” que garanta qualidade com equidade, alguns dispositivos são fundamentais:

• Planejamento da Gestão Educacional – definição clara de desafios, metas e estratégias;
• Alinhamento entre todos os atores envolvidos no sistema: convergência de esforços em todos

os níveis;
• Modelo de gestão estruturado e sustentável que articule, de maneira dialógica, a secretaria e as

escolas;
• Marcos legais que garantam sustentação a política;
• Articulação intersetorial que garanta complementaridade as estratégias

escolares.
Além disso, são condições estruturantes de uma Política de Educação
Integral:
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• Mínimo de 7 horas e máximo de 9 horas diárias de jornada;
• Definição das aprendizagens esperadas para cada etapa;
• Programa de formação de professores com pelo menos 50% de professores de cada escola

envolvidos;
• Flexibilidade para a construção de formas e organização escolar diferenciada;
• Processo estruturado de avaliação da política;
• Processo estruturado de acompanhamento e tutoria dos professores;
• Garantia de tempo de planejamento e trabalho colaborativo em cada escola;
• Recursos didáticos de qualidade e disponíveis que apoiem as práticas de referência dos

professores;
• Infraestrutura escolar adequada: mobiliário flexível, internet, acessibilidade, espaços

diferenciados e adequados às faixas etárias (ateliê, biblioteca, espaços de convivência e
descanso, quadra e espaços verdes, alimentação e higiene pessoal), recursos digitais
disponíveis aos estudantes (especialmente a partir do Fundamental II);

• Interação permanente com outros agentes e espaços não escolares como parte da política de
educação integral;

• Articulação de rede de proteção social aos estudantes com integração mínima das politicas de
Educação, Saúde e Desenvolvimento Social.

Evidencia-se que nas perspectivas de formação integral na atualidade há um rico arcabouço teórico
que versa sobre a necessidade de ampliar não somente o tempo escolar, esses estudos buscam
evidenciar a importância de investir em infraestrutura, formação de profissionais para a educação
integral, pensa-se no currículo integrado[7] com centralidade no estudante, dentro de uma lógica
inclusiva com gestão democrática. Parente (2018, p.416) afirma que “os modelos de ampliação da
jornada escolar e de educação em tempo integral são resultados da construção de diferentes atores,
ou seja, há uma multiplicidade de atores e instituições delineando alternativas e possibilidades de
construção de uma escola ampliada.”

Parente (2018) em seu estudo “Políticas de Educação Integral em Tempo Integral à Luz da Análise
do Ciclo da Política Pública”, faz uma análise de como as Políticas Públicas de Educação Integral
“apresentam-se atualmente na agenda político-educacional brasileira e como vêm sendo formuladas,
implementadas e avaliadas.” (PARENTE, 2018, p.415).

Este estudo revela um importante debate no que se refere às ações do Estado na oferta da Educação
integral e aborda as diferentes formas em que as políticas públicas se apresentam, como

há inúmeras políticas de educação integral em tempo integral sendo
delineadas por diferentes instâncias de governo (União, estados, Distrito
Federal, municípios), porém configuradas com a participação, negociação e
indução de diferentes esferas públicas e privadas. Isso pode ser corroborado
pela diversidade de políticas de educação integral em tempo integral
existentes atualmente no Brasil: políticas de educação integral em tempo
integral formuladas e implementadas no mesmo âmbito administrativo ou por
diferentes esferas administrativas; políticas de educação integral em tempo
integral implementadas com recursos públicos ou com recursos públicos e
privados; políticas de educação integral em tempo integral implementadas no
âmbito da Secretaria de Educação ou intersetorialmente; políticas de
educação integral em tempo integral implementadas pelo Poder Público ou
por meio de parcerias público-privadas (Parente, 2016a).

Parente (2018, p.429) salienta a afirmação que várias experiências de educação integral já foram
realizadas no Brasil, direciona a temática para discussão sobre avaliação de políticas públicas e
destaca que “[...] várias políticas de educação integral em tempo integral já foram formuladas,
implementadas, deixaram de existir e sequer foram avaliadas, o que demarca o nosso histórico de
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descontinuidades políticas ou, no mínimo, denota fragilidades na argumentação sobre os motivos de
dar ou não continuidade a certas políticas e programas.”

A autora também destaca que há um vasto campo de estudos sobre a questão da Educação Integral no
Brasil e indica que sejam dados outros enfoques analíticos no campo de estudos de políticas públicas.

O cenário atual é de mudança na conjuntura política, econômica e social do país. Os caminhos
apontam para o fortalecimento das políticas neoliberais, em especial com a vitória do canditado Jair
Bolsonaro para a presidência da república. Essas políticas irão impactar diretamente no investimento
em educação pública, como podemos ver com a Emenda Constitucional 95 (EC 95), aprovada em
2016, sob a gestão do presidente Michel Temer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O debate sobre a Educação Integral, como já dito neste estudo, não é algo recente no país. Diversas
experiências de escola ampliada foram construídas desde meados do século passado no país. Na
atualidade, a ampliação da jornada escolar tem se apresentado como uma necessidade social de
diversas ordens.

Este estudo buscou sistematizar as principais ideias postas na atualidade sobre a temática da
educação integral. Assim, os programas “Mais Educação” e “Ensino Médio Inovador” se evidenciam
na busca de práticas de promoção da educação integral, ampliando tempo, espaços e oportunidades
para os estudantes das escolas públicas no Brasil. No entanto é necessário destacar que os caminhos
trilhados pelas políticas de educação integral apresentam descontinuidades, com origens diversas, em
especial na conjuntura política atual de fortalecimento das determinações do projeto neoliberal.

Neste sentido, consideramos que, mesmo com diversos estudos e diversos enfoques sobre a temática
da educação integral, a conjuntural política, econômica e social atual revela a necessidade de discutir,
ainda mais, sobre o papel do Estado na oferta de políticas públicas para a educação, pois os
delineamentos apontam para cortes de gastos em recursos públicos, em especial para a educação.

[1] Conforme Saviani (2003), as teorias não-críticas concebem a marginalidade como um fenômeno
acidental que afeta individualmente um número maior ou menor de seus membros, o que, no entanto,
constitui um desvio, uma distorção que não pode como deve ser corrigida. Marginalidade
corresponde a termo utilizado por Saviani para descrever aquelas pessoas que não tem acesso à
escola e por isso fica a margem da mesma.
[2] Isto acontece através de experiências com as crianças ‘anormais’ na pretensão de “generalizar os
procedimentos pedagógicos para o conjunto do sistema escolar. Nota-se, então, uma espécie de
biopsicologização da sociedade, da educação e da escola” (SAVIANI, 2003, p.8) (grifo do autor)

[3] Movimento de renovação da pedagogia tradicional, o qual acreditava na equalização social, na
esperança de corrigir o fenômeno da marginalidade (SAVIANI, 2003).

[4]http://educacaointegral.mec.gov.br/proemi
[5]http://edu

cacaointegral.mec.gov.br/documentos
[6] Ver
sit
e: https://educacaointegral.org.br/
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[7]
“
Isso si
gnifica que na Educação Integral os conte&uac
ute;dos acad&eci
rc;
micos se articulam aos saberes dos alunos e comunidades
, dialogam com diferente

>s linguagens e compõem experiências f
ormativas que envolvem e integr
a
m o conhecimento do corpo, das emoç
ões, das relaç&otilde
;es e
códigos socioculturais.&rd
quo;Disponível em https://educ
acaointeg
ral.org.br/conceito/ Acesso em 02 de jul 2019.
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