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“Aprendi com o mestre Anísio Teixeira – e as duras penas tento cumprir este 

preceito- que o compromisso do homem de pensamento é com a busca da 

verdade. Quem está comprometido com suas ideias e a elas se apega, 

fechando-se à inovação, já não tem o que receber nem o que dar. É um 

repetidor. Só pode dar alguma contribuição quem está aberto ao debate.” 

Darcy Ribeiro



 

RESUMO 

O presente trabalho de conclusão de curso aborda a temática educação integral em 
diferentes contextos históricos. Objetiva a investigação de conceitos e práticas que 
permeiam as propostas de educação integral apresentadas por Anísio Teixeira, 
Darcy Ribeiro e o Programa Mais Educação. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica 
concomitante a uma análise documental que tem como problema norteador a 
seguinte questão: O Programa Mais Educação converge com as propostas de 
educação integral apresentadas por Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro? Mediante a 
problemática apresentada, tornou-se necessário a investigação acerca dos sujeitos 
afetos aos programas de educação integral, bem como a relevância e a importância 
destas propostas na sociedade. Entre os autores basilares desta pesquisa 
destacam-se Teixeira (1957, 1967, 1969), Ribeiro (1984, 1995), Eboli (1969), 
Pacheco (2008), Xavier (2002, 2010) e Arroyo (2012). Além dos estudos 
bibliográficos, foi realizada  análise documental dos Cadernos de Orientação do 
Programa Mais Educação. Ao longo da pesquisa, observou-se alguns aspectos que 
divergem nas três propostas analisadas. Destacam-se, no Programa Mais 
Educação, questões referentes ao aumento do rendimento escolar no ensino público 
brasileiro e a busca pela diminuição da evasão escolar. Em contraponto, nas 
propostas apresentadas por Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, encontra-se a procura 
por uma transformação social através da implementação da educação integral. 
Desta forma, o presente estudo analisa e confere algumas intencionalidades de 
cada proposta, tendo como resultado questionamentos e entraves recorrentes do 
programa contemporâneo que propõe a educação integral no Brasil, o Programa 
Mais Educação. 
 
Palavras-chave: Educação integral. Vulnerabilidade Social. Programa Mais 
Educação. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This final paper addresses the thematic of integral education in different historical 
contexts. It aims to research notions and practices that permeate the education 
proposals submitted by Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro and Programa Mais Educação. 
The research is structured by a literature review followed by a documentary analysis 
whose investigation guiding question was: Do Programa Mais Educação’s proposals 
converge with the notion of integral education presented by Teixeira and Darcy 
Ribeiro? Upon the presented issue, it became necessary to research about the 
subjects related to the integral education programs, as well as the relevance and 
importance of these proposals in society. Among the authors of this basic research 
stand out Teixeira (1957, 1967, 1969), Ribeiro (1984, 1995), Eboli (1969), Pacheco 
(2008), Xavier (2002, 2010) and Arroyo (2012). Besides the bibliographical studies, 
documentary analysis was performed on the Guiding Books of Programa Mais 
Educação. During the research, we found some aspects that differ in the three 
proposals analyzed. Remarkable, in Programa Mais Educação, are issues related to 
increased academic achievement in Brazilian public education and the pursuit of a 
decrease in truancy. In contrast, the proposals made by Teixeira and Darcy Ribeiro 
seek for a social transformation through the implementation of integral education. 
Thus, this study examines and gives some intentions of each proposal, resulting in 
the finding of recurring questions and barriers of the contemporary program that 
proposes integral education for Brazil, Programa Mais Educação.  
 
Keywords: Integral Education. Social Vulnerability. Programa Mais Educação. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo objetiva conhecer as propostas de educação integral  

efetivadas em diferentes contextos históricos no Brasil, investigando os conceitos e 

as intencionalidades de cada uma.  

No Primeiro Capítulo encontra-se o Memorial. Este relata os caminhos e 

reflexões que permearam a escolha da temática para a presente pesquisa. 

Caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica e documental, pautada 

principalmente nas concepções e teorias de educação integral apresentadas por 

Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. Através desta investigação faz-se uma análise das 

divergências e convergências presentes em cada proposta pesquisada. A exposição 

da metodologia utilizada na pesquisa encontra-se organizada no Segundo Capítulo. 

Para compreender a necessidade da implementação da educação integral 

no Brasil, no Terceiro Capítulo realiza-se um breve estudo referente aos sujeitos que 

integram as propostas de educação integral, objetivando conhecê-los e 

compreendendo os motivos da inserção dos mesmos nestas propostas. Neste 

capítulo abordam-se aspectos relacionados à sociedade e à educação, permeando 

conceitos de vulnerabilidade social, exclusão e diferenças entre as classes da 

sociedade.  

Recorrente aos eixos de estudo educação, sociedade e sujeito entende-se o 

contexto escolar como um espaço de socialização, principalmente nas classes 

populares, fazendo com que se torne presente a necessidade da ampliação da 

jornada escolar. 

Devido à relevância da temática, no Quarto Capítulo inicia-se um estudo 

sobre o Programa Mais Educação. Este é apresentado como uma proposta 

contemporânea de ampliação da jornada escolar, na perspectiva da educação 

integral.  

Em seguida, analisa-se os documentos que propõem a implementação do 

Programa Mais Educação. A análise objetiva visualizar as direções para as práticas 

e ações recorrentes ao programa, estas estão presentes nos Cadernos de 

Orientações (Série Mais Educação). 

Após a realização dos estudos acerca dos cadernos do programa, surge 

uma inquietação referente aos objetivos que abordam sobre o aumento do 
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rendimento escolar e a diminuição da evasão presentes no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica no país. 

A partir dos questionamentos sobre a educação integral e algumas 

intencionalidades do Programa Mais Educação, no Capítulo subsequente pesquisa-

se sobre propostas de educação integral ocorridas anteriormente no país. 

No Quinto Capítulo, faz-se uma investigação a partir dos conceitos e teorias 

que Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro elaboraram, bem como as experiências de 

educação integral em diferentes contextos históricos. 

Ao longo do presente estudo, são comparadas e analisadas as propostas do 

Programa Mais Educação, do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) e do 

Centro Educacional Carneiro Ribeiro (Escola-Parque), os dois últimos 

respectivamente idealizados por Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. 

O estudo é finalizado com as Considerações Finais, nas quais se encontram 

apontamentos, divergências, convergências e reflexões acerca do tema educação 

integral, agregados aos dados e informações coletados ao longo da pesquisa. 
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1 MEMORIAL: RECORDAÇÕES E REFLEXÕES 

Minha vida profissional iniciou quando eu tinha 14 anos, com a contradição 

de meus pais achei que já era em tempo de buscar maneiras para que eu pudesse 

sustentar financeiramente algumas vontades minhas. Encaminhei currículo e contei 

aos meus pais somente no dia da entrevista, no primeiro momento eles alegaram 

que o melhor seria que eu concluísse o ensino médio antes de iniciar um trabalho 

profissional, porém como sempre fui muito firme nas minhas escolhas, ingressei em 

um escritório de advocacia na função de secretária. 

Os anos foram passando e iniciei o curso de Direito na Unisinos, meu cargo 

havia alterado e atuava como assistente jurídica quando algumas dúvidas 

começaram a surgir. 

Eu trabalhava na área de cobranças judiciais e extrajudiciais, todos os dias 

eu calculava juros exorbitantes e cobrava de quem pouco podia pagar. Aquela 

prática me deixava confusa, entristecida e aos poucos fui percebendo que meu lugar 

não era ali. Eu queria estar do outro lado, onde poderia ajudar as pessoas de 

alguma forma, esquecendo da questão monetária e aprofundando questões mais 

humanas. 

Após cinco anos neste trabalho resolvi sair e ao mesmo tempo tranquei a 

minha faculdade, embora gostasse do que eu aprendia em sala de aula, percebi que 

aquele não era o meu chão. 

Por um semestre viajei nas grades curriculares dos cursos de História e 

Letras, mas não me imaginava estudando gramática nem fazendo escavações e, por 

mais estranho que possa parecer nunca me imaginei lecionando em uma sala de 

aula. 

Crianças, sim, crianças! Neste momento veio à tona uma das paixões que 

sempre carreguei na minha vida: crianças pequenas. Minha mãe conta que, a partir 

dos dois anos de idade ela tinha problemas ao caminhar comigo nas ruas, pois toda 

vez que eu via um carrinho de bebê saia correndo para vê-lo. Aí desencadeou uma 

série de lembranças que até então estavam guardadas: brincar de professora, 

escola, de mamãe, me  brincadeiras essas que me fizeram entender que este era o 

meu caminho. 
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No segundo semestre de 2008 caí literalmente de para quedas no curso de 

Pedagogia, nas primeiras aulas me sentia um peixe completamente fora da água. 

Todas as minhas colegas tinham propriedade no que os professores apresentavam 

em sala de aula e para mim, tudo aquilo era novo. 

Um semestre depois decidi procurar um estágio na área para que a teoria 

pudesse ficar mais clara e imediatamente consegui. O município de Campo Bom me 

ofereceu uma vaga em uma escola que atendia berçário, num bairro mais retirado 

da cidade. Prontamente aceitei, mesmo sem experiência com crianças e até mesmo 

em andar de ônibus, dois desafios novos e que me deixaram muito entusiasmada. 

Lembro como se fosse ontem a primeira fralda que eu troquei e coloquei ao 

lavo avesso, o medo de errar misturava-se com a vontade de aprender e mesmo nos 

momentos mais difíceis nunca passou pela minha cabeça desistir. 

Foram quase dois anos neste estágio, ao longo deste tempo fui percebendo 

que a função ia além do que as outras pessoas podiam ver, o fato de estar 

diariamente com aquelas crianças me dava alegria, eu sentia neles tanto afeto e 

tanto carinho que pude ter certeza de que essa era a minha vocação. 

Concomitante a este estágio abracei uma oportunidade de trabalhar em um 

projeto de extensão da Universidade Feevale. Trabalho novo, desafios novos. 

Crianças em vulnerabilidade social, com os mais diversos problemas, atendidos em 

um espaço voltado a ludicidade, tendo como tema “o brincar pelo brincar”. 

Foi neste espaço que todas as portas do meu coração se abriram, porque ali 

estavam crianças que desejavam ser acolhidas e amadas, que almejavam um colo e 

uma atenção. O tempo que estive inserida neste projeto abriu meus olhos para 

questões que nunca havia pensado, passei a ter entendimentos sobre realidades 

nas quais nunca havia pertencido e foi então que decidi que era por essas crianças, 

nessas situações que eu queria lutar. 

Atuar em uma realidade onde as crianças desejavam ser acolhidas e 

amadas orientou meu olhar para aspectos impensados. Segundo Arroyo (2012, 

p.34) “O direito a uma vivência digna do tempo da infância é precário quando as 

condições materiais de seu viver são precárias: moradia, espaços, vilas, favelas, 

ruas, comidas, comida ou descanso.”, sendo assim comecei a pensar e repensar 

caminhos para tornar aquelas vidas mais dignas e justas. 
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Comecei a estudar as questões da educação não formal, suas influências na 

vida de cada sujeito envolvido, o comprometimento com efetivas mudanças no 

campo social em que estão inseridos, e percebi que a educação vai muito além dos 

muros da escola. 

Em meados do ano de 2010 iniciei em um programa também na 

Universidade Feevale, o PIBID – Programa Institucional de Iniciação a Docência, 

que tem por objetivo atender alunos escolas com o menor índice de aprovação no 

IDEB no município de Novo Hamburgo, fazendo ligação entre a teoria absorvida na 

Universidade com a realidade das práticas na escola. 

O foco deste programa é a Alfabetização e Letramento, porém a partir de 

pesquisa e dos próprios atendimentos começamos a perceber que a problemática 

apresentada pelos alunos transcendia a sala de aula e o aprendizado formal. Por 

isso, criamos um projeto onde trabalhamos a identidade dos sujeitos, na sua 

constituição familiar e de comunidade. Mais uma vez eu estava engajava num foco 

que buscava entender o aluno num todo, trabalhando questões que terão reflexos 

para a vida toda. 

Saindo do projeto de extensão iniciei um trabalho em uma escola no 

município de Novo Hamburgo, desta vez com séries iniciais. Minha função é auxiliar 

de inclusão e coincidentemente ou não, a aluna a qual acompanho apresenta 

problemas emocionais, que por sua vez são causados pela desestrutura familiar e 

afins. 

Trabalhar com esta menina reforçou o meu olhar sobre a construção do 

sujeito num todo, podendo apontar de uma forma genérica que a causa dos seus 

problemas se diz relacionada ao afeto, ou a falta dele. 

Construí com ela uma relação de amizade e carinho, passando a 

compreender suas angústias, trabalhando suas dificuldades, e após alguns meses 

de acompanhamento pude perceber uma grande melhora nas suas relações e 

interações dentro de sala de aula. Até os próprios professores da escola que, 

anteriormente tinham certo receio, hoje aparentam mais tranquilidade ao realizar 

atividades com ela. 

Ao longo da minha trajetória profissional deparei-me com um programa 

denominado Mais Educação e passei a atuar como monitora da oficina de dança em 

uma escola da rede municipal. Conhecendo parte da intenção do programa, 
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convivendo com os sujeitos atendidos, muitas inquietações começam a surgir, e a 

partir disso iniciei uma busca de informações sobre o programa e suas propostas. 

Deparei-me com um assunto que não foi abordado na minha trajetória 

acadêmica, me instigando a buscar estratégias para a pesquisa. Uma professora ao 

fazer a escuta da minha fala sobre o assunto me impulsionou a pesquisar mais 

criando em mim muitas dúvidas. Decidi então fazer um apanhado histórico da 

educação integral no Brasil, analisando as características que a compõem e os 

efeitos causados na rede pública de ensino. 

Pensar espaços para o atendimento de crianças de classes populares, bem 

como suas atividades e propostas faz com que haja um novo olhar sobre as 

mesmas, auxiliando na construção de conhecimento que gira em torno da educação 

integral. 

De acordo com Ribeiro (1978, p.184) “A ciência torna-se, o agente 

fundamental da ação humana sobre a natureza externa, sobre a ordem social e 

sobre a própria natureza humana”, nesta perspectiva realizar uma pesquisa no 

campo da educação integral não é apenas um levantamento de dados e sim uma 

elaboração de conhecimento a partir de teorias existentes, visando construir novos 

olhares para as práticas atuais, buscando o atendimento efetivo as crianças de 

classes populares em vulnerabilidade social. 

A educação integral é um tema amplo que foi retomado no Brasil no final da 

primeira década do século XXI, sendo um movimento que aos poucos ganha espaço 

nas políticas públicas, práticas pedagógicas e curriculares. 

A demanda escolar cresce anualmente nas escolas brasileiras, e devido a 

desafios, desigualdades, diversidade dos contextos sociais surge à necessidade de 

um maior atendimento a jovens e crianças em situações de vulnerabilidade das 

classes populares. 

A partir desta reflexão criam-se propostas para a ampliação da jornada 

escolar, tendo como objetivo proporcionar estratégias para diversos aprendizados, 

priorizando a formação do sujeito como um todo, oportunizando tempos e espaços 

para que os alunos possam ter uma vivência digna. (ARROYO, 2012).  

A educação integral existente através dos programas oferecidos pelo Estado 

faz parte de uma política afirmativa exercendo um papel de fortalecimento e 

reconhecimento dos sujeitos pertencentes às classes populares.  
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O presente trabalho tem como problema a análise das características que 

compõem a educação integral atualmente no Brasil, bem como seu contexto 

histórico e os sujeitos pertencentes a esse contexto.  

Gente Humilde 

Tem certos dias em que eu penso em minha gente 

E sinto assim todo meu peito a apertar 

Porque parece que acontece de repente 

Como um desejo de eu viver sem me notar 

Igual a como quando eu passo num subúrbio 

Eu muito bem vindo de trem de algum lugar 

E aí me dá uma inveja dessa gente 

Que vai em frente sem nem ter com que contar. 

 

São casas simples com cadeiras na calçada  

E na fachada escrito em cima que é um lar 

Pela varanda flores tristes e baldias 

Como alegria que não tem onde encostar 

E aí me dá uma tristeza no meu peito 

Feito um despeito de eu não ter como lutar 

E eu que não creio peço a Deus por minha gente 

É gente humilde que vontade de chorar. 

(“Gente Humilde”, Chico Buarque de Holanda & Vinicius de Moraes) 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: A ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

A construção de uma pesquisa científica parte através de uma inquietação 

que o pesquisador apresenta frente a conceitos, teorias e práticas existentes. Trata-

se de um procedimento que orienta a compreensão de um determinado objeto 

visando à contribuição, por meio de análises e reflexões, para a elaboração de 

novos conhecimentos. 

Prodanov e Freitas (2009, p. 59) referem 

A pesquisa científica é uma atividade humana, cujo objetivo é conhecer e 
explicar os fenômenos, fornecendo respostas às questões significativas 
para a compreensão da natureza. Para essa tarefa, o pesquisador utiliza o 
conhecimento anterior acumulado e manipula cuidadosamente os diferentes 
métodos e técnicas para obter resultados pertinentes às suas indagações. 

O presente estudo teve como problema central: O Programa Mais Educação 

converge com as propostas de educação integral apresentadas por Anísio Teixeira e 

Darcy Ribeiro? 

A pesquisa trouxe como objetivo fundamental compreender a dimensão 

histórica do acesso à educação integral de crianças e adolescentes das classes 

populares, bem como analisar alguns propósitos da educação integral no Programa 

Mais Educação. Os objetivos específicos do estudo foram: conceituar a educação 

integral no Brasil contemporâneo; averiguar as dimensões da educação integral a 

partir de diferentes autores e contextos históricos; examinar as propostas e práticas 

do Programa Mais Educação presentes nos Cadernos de Orientação; conhecer a 

realidade social dos sujeitos afetos ao referido programa; problematizar as questões 

pertinentes ao foco na aprendizagem presentes no Programa Mais Educação. 

Os procedimentos metodológicos do estudo para a coleta de dados serão: 

pesquisa bibliográfica e análise documental, sendo estas as ferramentas técnicas 

que orientam toda a pesquisa. 

Para Prodanov e Freitas (2009, p.69), “[...] a pesquisa bibliográfica se utiliza 

fundamentalmente das contribuições de vários autores sobre determinado 

assunto[..]” a partir de materiais já publicados. Desta forma, na presente pesquisa 

utiliza-se, como fonte de coleta dados e informações, obras dos autores Anísio 
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Teixeira e Darcy Ribeiro, publicações em periódicos e artigos científicos, 

monografias e dissertações que abordem o referido assunto. 

[...] reafirma-se a pesquisa bibliográfica como um procedimento 
metodológico importante na produção do conhecimento científico, capaz de 
gerar, especialmente em temas pouco explorados, a postulação de 
hipóteses ou interpretações que servirão de ponto de partida para outras 
pesquisas (MIOTO, 2007, p.43). 

Nesta perspectiva, entende-se a pesquisa bibliográfica como uma 

possibilidade de construção de conhecimento cientifico visando à criação de novas 

percepções para a educação integral. 

O procedimento técnico de análise documental é constituído pelo estudo por 

meio de documentos escritos ou não escritos, tendo como objetivo o acesso a 

informações sobre um determinado assunto abordados em diferentes materiais. 

(PRODANOV; FREITAS, 2009).  

Almeida, Sá-Silva e Guindani  (2009, p.06) definem 

A pesquisa documental é muito próxima da pesquisa bibliográfica. O 
elemento diferenciador está na natureza das fontes: a pesquisa bibliográfica 
remete para as contribuições de diferentes autores sobre o tema, atentando 
para as fontes secundárias, enquanto a pesquisa documental recorre a 
materiais que ainda não receberam tratamento analítico, ou seja, as fontes 
primárias. 

Os dois procedimentos metodológicos presentes nesta pesquisa utilizam-se 

da consulta e coleta de informações por meio de materiais que abordam a temática 

do estudo, contudo a pesquisa bibliográfica ocorre através da investigação em 

materiais científicos, e a documental a partir de documentos que não receberam 

tratamento científico.  
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3 QUESTÕES SOCIAIS, SUJEITOS E EDUCAÇÃO: UM BREVE ESTUDO 

Eu suponho e proponho aos senhores como explicação, voltando ao que 
me tinha referido no começo desta palestra, que estamos diante de um caso 
grave de deficiência instríseca da sociedade brasileira. A incapacidade de 
educar a população, como a capacidade de alimentá-la, se devem ao 
próprio caráter da sociedade nacional. A sociedade brasileira é uma 
sociedade enferma de desigualdade, enferma de descaso por sua 
população. Assim é por que aos olhos das nossas classes dominantes, 
antigas e modernas, o povo é o que há de mais reles. Seu destino e 
aspirações não lhes interessa, porque o povo, a gente comum, os 
trabalhadores jamais são levados em conta quando se tomam deliberações, 
senão como uma força de trabalho, destinada a ser desgastada na 
produção. É preciso ter coragem de ver este fato porque, só a partir dele, 
podemos romper nossa condenação ao atraso e à pobreza, decorrentes de 
um subdesenvolvimento de caráter autoperpetuante. (RIBEIRO, 1984, p.43) 

A sociedade brasileira, assim como as organizações sociais em geral, tem 

na sua essência o ideal de regrar os sujeitos que a compõem e organizar os modos 

de vivência dos mesmos. Trata-se de uma sociedade que atua sobre os indivíduos 

através da classificação, reproduzindo neles o que se compreende como maneiras 

corretas de conduta e modo de vida, objetivando tornar os sujeitos semelhantes, a 

partir de uma concepção considerada como ideal. 

[...] cada sociedade, seja qual for o tipo e a complexidade de sua 
organização rudimentar ou embrionária, extremamente complicada ou 
altamente evoluída, age sobre os indivíduos para modelá-los à sua imagem, 
marcá-los mais ou menos conscientemente com seu caráter e, tornando-os 
semelhantes, assegurar sua coesão interna, a continuidade do grupo como 
tal e seu crescimento. (AZEVEDO, 1958, p.33). 

A busca incessante pela igualdade dos indivíduos seguindo os padrões 

impostos por uma maioria faz com que mudanças ocorram rapidamente e de forma 

desordenada, reforçando assim uma sociedade permeada por problemas sociais. 

Esta sociedade construída por questões não resolvidas gera confrontos 

entre ideologias e práticas, criando sujeitos individualistas com práticas egoístas. O 

fruto dessa individualidade é o sujeito que vivencia apenas o mundo à sua volta, 

preocupando-se com o que diz respeito apenas a si e aos demais que o rodeiam. 

Este é o cidadão que vive sossegadamente sua vida e fecha os olhos para o que 

acredita não lhe dizer respeito. 

Azevedo (1958, p. 66) reflete: 
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Nós estamos presos, certamente, ao meio social que nos cerca, nos 
penetra e se mistura a nós; e, para viver uma vida puramente individual, isto 
é, desintegrada do grupo, “seria preciso, observa Durkheim, despojar-nos 
de nossa natureza social, o que nos é tão impossível como saltar fora da 
própria sombra.” 

A sociedade, através das práticas de classificação e identificação de 

sujeitos, produz a desigualdade e exclusão social, pontuando claramente as 

diferenças entre indivíduos pertencentes a ela. 

Um dos principais fatores que constituem a desigualdade social e a 

diferença no modo de vida entre os indivíduos é a valorização dos sujeitos através 

dos seus bens materiais e condições financeiras. 

Brandão (2012, p. 56) afirma: 

Mesmo contra nossa vontade, estamos nos colocando, ou sendo por outros 
identificados, classificados e colocados em sociedades a cada momento 
mais e mais regidas pelos princípios do mercado, como seres que “valem” 
uns para os outros [...]. 

O mercado citado pelo autor é regido pelas ordens do capitalismo, este é 

quem determina os detentores de valores. No Brasil, o capitalismo prevalece como 

prática dominante do mercado, aumentando as riquezas da elite e distanciando os 

que estão fora dela. 

A ideia que rege esta condição social é constituída pelo aumento do valor 

monetário por parte de quem direciona as práticas, sendo que os trabalhadores que 

laboram para que a produção deste mercado aconteça, submetem-se ao que resta. 

 A elite cresce e os segmentos menos favorecidos da sociedade são 

desvalorizados em função da pouca renda, fazendo parte de um grupo quase 

invisível perante os olhos do atual capitalismo. 

Libâneo (2003, p. 54) define: 

O capitalismo, para manter sua hegemonia, reorganiza suas formas de 
produção e consumo e elimina fronteiras comerciais para integrar 
mundialmente a economia. Trata-se, portanto, de mudanças com objetivo 
de fortalecê-lo o que significa fortalecer as nações ricas e submeter os 
países mais pobres a dependência como consumidores.  

Dentro da perspectiva do capitalismo, que organiza espaços sociais através 

das diferenças em grande escala, as classes de baixa renda ficam à mercê do que 

lhes é oferecido, tornando-se uma classe social fragilizada.  
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Assim, para a classe popular, o acesso aos serviços básicos de vivência, 

tais como educação, cultura e lazer, segurança, saúde, entre outros estão 

condicionados à oferta de que o Estado dispõe. 

O Estado, por sua vez, tem o dever de garantir os direitos básicos dos 

cidadãos. Porém, em algumas esferas, os serviços não são oferecidos com 

qualidade. Quem sofre as consequências deste fato são as pessoas menos 

favorecidas, que dependem do serviço e não têm condições de pagar pelo 

atendimento privado, evidenciando as diferenças sociais. 

No Brasil, a educação básica propõe atender na sua totalidade os sujeitos 

em idade escolar. A lei nº 8.069/1990, em seu capítulo IV, artigo 53, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), reforça a obrigatoriedade de acesso e a 

permanência na escola. 

Art. 53. A criança e o adolescente têm o direito à educação, visando ao 
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes: 
[...]  
V – acesso a escola pública e gratuita próxima a sua residência. 
Parágrafo único. É de direito dos pais ou responsáveis ter ciência do 
processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas 
educacionais. (BRASIL, 1990). 

A Constituição Federal, em seu artigo nº 205, também fala do acesso à 

educação: 

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 
qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988.) 

O direito à escola, bem como a um ensino de qualidade, são obrigações do 

Estado, devendo, portanto ser de acesso a todos. Porém, devido à diversidade de 

classes econômicas e diferenças sociais, questões pertinentes à educação precisam 

a ser repensadas. Segundo Brandão (2012, p. 59), 

Destinada a pessoas humanas no singular e no plural, bem mais que ao 
mercado de bens e de serviços ou mesmo a um poder de Estado, a 
educação não é uma atividade provisória [...]. A educação é uma 
experiência socialmente perene e pessoalmente permanente de cada um de 
seus sujeitos: pessoas e povos. 
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Nesta perspectiva, a educação acessível a todos deveria responder às 

necessidades impostas pela sociedade atual, resgatando o princípio de que a escola 

permeia e é permeada pelas relações sociais. 

Não obstante, Xavier (2010, p.08) ressalta que:  

O individuo nasce na espécie humana, mas só se humaniza pela mediação 
do adulto. E quando as gerações adultas se omitem desses ensinamentos 
acontece o que está se vendo hoje: um número significativo de crianças e 
jovens aparentemente desumanizados, que parecem não estar no estágio 
de humanidade, de civilização que a sociedade e a escola esperam delas.  

A autora nos coloca frente a uma divergência: se a escola funciona como um 

espaço de construção de relações e atualmente busca o atendimento a todos os 

sujeitos em idade escolar, como ainda encontramos crianças e jovens menos 

humanizados? 

Questões como essa embasam um novo olhar para a educação, olhar esse 

que ultrapassa a sala de aula e busca conhecer quem são os alunos que nela estão.  

Rotulados por índices que apontam o baixo rendimento em sala de aula, 

crianças e adolescentes de classes populares são os que mais sofrem com a 

exclusão social e com a falta de humanização na sociedade em que vivem. 

Os sujeitos condicionados a (sobre)viver em condições precárias, sem 

acesso a espaços diferenciados, marginalizados pela sociedade, não se sentem 

dignos de pertencer a grupos diferentes. A partir disso, a escola se constitui como o 

único espaço de convivência social. 

Costa (2012, p. 478) relata o quão próxima a escola está das comunidades 

de classes populares: 

Hoje, na maior parte das regiões que apresentam altas taxas de 
vulnerabilidade social, a escola é o único equipamento público existente, o 
que significa que ela representa praticamente a única presença do Estado 
na vida dessas comunidades. 

As crianças e jovens de classes populares são vulneráveis socialmente. O 

acesso à escola é restrito e formal, o aluno precisa dar conta dos conteúdos que o 

currículo traz, porém, na maioria das vezes, eles estão distantes da sua realidade, 

construindo então uma aprendizagem pouco ou nada significativa. 

A vulnerabilidade social constitui-se a partir da precariedade das 

circunstâncias de vivências de crianças e jovens. Para Arroyo (2012, p. 34), “o 
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direito a uma vivência digna do tempo da infância é precário quando as condições 

materiais de seu viver são precárias: moradia, espaços, vilas, favelas, ruas, comidas, 

comida ou descanso”. 

Estes alunos, presentes no cotidiano escolar trazem em sua trajetória de 

vida muitas histórias e acontecimentos que fazem com que sua percepção de 

mundo seja diferente aos olhos de outras pessoas. Muitas presenciam situações de 

violência física e psíquica, sendo o principal alvo delas em alguns casos. Segundo 

Araújo (2012, p. 211), “há crianças, ainda que em tenra idade, e por isso 

necessitando de proteção, que presenciam violência doméstica, espancamentos, 

tapas, empurrões, internalizando medo, pavor, insegurança e mais frustrações”. 

A partir destas colocações do autor pensamos: como uma criança que 

presencia atos de violência, sentindo-se frustrada, pode frequentar uma sala de aula 

esquecendo naturalmente do que vive além dos muros da escola? 

Pacheco (2008, p. 03) complementa dizendo, “[...] a violência física e moral é 

uma trágica realidade para muitas crianças e jovens brasileiros e uma ameaça 

constante, especialmente para os mais pobres, que tem a rua como o local principal 

de sobrevivência e socialização”. 

A violência contra a criança e o adolescente, que, na maioria das vezes, 

acontece dentro da sua própria casa, cria um desconforto físico e uma forte 

sensação de falta de proteção. 

De acordo com Noronha (2011, p. 20): 

A violência à criança é uma realidade presente em nossa sociedade e muito 
tem se discutido sobre o tema, mas o fato é que a violência está mais 
enraizada do que se imagina, acreditamos que pouco se resolve diante do 
que realmente acontece. A violência contra a criança é maior do que se 
pensa, pois grande parte do que ocorre nos lares não é denunciado. 

Viver em um espaço onde o medo e a insegurança fazem parte dos 

pensamentos diários causa na vida dos sujeitos traumas e sofrimentos percebidos 

na sua postura perante a sociedade. 

As famílias pertencentes à classe baixa, em alguns casos, desconhecem as 

formas de educação que acontecem através do diálogo. Optam pela violência física 

como meio de impor autoridade, de causar medo nas crianças e adolescentes para 

obter respeito dos mesmos. 
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É uma maneira rígida e inconsequente de construir a educação dentro da 

família. Geralmente a prática da violência com o intuito de autoridade é realizada 

pela figura paterna. Conforme Xavier (2002, p. 42), “para alguns grupos, a violência 

está associada a uma forma de reconhecimento e poder em determinado grupo 

social, acentuando o sentimento de pertencimento, virilidade e masculidade”. 

A autora também diz que:  

O que é possível pensar, neste momento, é que estamos diante de um 
movimento de mutabilidade e de transitoriedade de valores, hábitos, 
costumes, normas, códigos de ética e de conduta que tem provocado um 
processo de ausência de valores sociais agregadores e geradores de um 
vazio que vem sido preenchido pela violência, ao se substituir a autoridade 
pela força. (XAVIER, 2002, p.41). 

A violência contra crianças e adolescentes que verificamos nas classes 

populares não se restringe apenas à violência de caráter físico, também está 

relacionada a questões psicológicas. 

Uma família na qual as questões afetivas não são desenvolvidas ou não 

acontecem constrói problemas emocionais nos sujeitos. Não ter o carinho, a atenção 

dos pais ou familiares faz com que estes não se sintam queridos e amados. 

A falta de afetividade está presente em muitos lares da sociedade atual 

sendo acompanhada pela opressão e atitudes severas. A violência psicológica em 

torno dos indivíduos acontece através de falas e menções de cunho pejorativo, 

baixando a estima dos mesmos.  

As crianças e adolescentes, ao perceberem-se em um ambiente em que são 

tratadas com desprezo e desrespeito, podem criar internamente uma revolta ou uma 

profunda tristeza. 

Conforme dados do UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), 

“muitas crianças sofrem de violência como uma forma de disciplina rígida – não 

apenas violência física, mas também insultos e humilhações. Até agora, apenas 16 

países proíbem os castigos corporais em casa”. (UNICEF, [s/d], p. 1). 

Outro fator importante a ser destacado é a questão do abandono presente 

nas classes populares. Atualmente, as formações familiares mudaram em função de 

diversos aspectos, mas esta família que não se enquadra no modelo eleito por uma 

parcela dominante da sociedade geralmente não é uma escolha. 
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A falta de acesso às informações sobre sexualidade, saúde e questões 

culturais enraizadas, aumentam anualmente os índices de gestação e nascimento 

nas famílias de classes populares. 

Estas famílias, na maior parte dos casos, constituem-se por mães, pais (a 

figura paterna é presente somente em algumas) e muitos filhos. O acúmulo de 

crianças, a falta do pai, mães com situação emocional abalada e condições 

financeiras precárias são fatos que podem nortear para o abandono dos filhos.  

Abandono esse que torna a criança ou adolescente vítima das condições 

sociais e afetivas que a sociedade oferece. O sujeito abandonado fica à mercê de 

uma oportunidade de acolhimento, que por vezes é feito por familiares ou por 

instituições. Viver com o sentimento de abandono, em todas as circunstâncias, é 

uma tarefa árdua que apresenta dor e sofrimento. 

Pensamos então: uma criança ou adolescente abandonado por entes 

queridos, necessitando de proteção, segurança emocional e física, consegue 

frequentar uma sala de aula e aprender conteúdos formais facilmente? 

Do ponto de vista emocional, a saída de casa pode representar o fracasso 
total do apego que um indivíduo tinha com as pessoas de sua família e 
desta para com ele. A falta de proteção, o sentimento de rejeição, a 
aparência de abandonoque a criança vai revelando a cada dia na rua o 
confirmam. Aausência de cuidado de um adulto responsável que a ame, 
emquem ela possa confiar, com o qual ela se sinta segura e seidentifique, 
podem ter profundas implicações no seu desenvolvimento emocional. 
(HUTZ; KOLLER, 1996, p. 188). 

Além da violência e do abandono presentes na vida de crianças e 

adolescentes das classes populares, também encontramos a problemática em torno 

das condições materiais que estes alunos possuem. Arroyo (2012, p. 41) nos diz que 

“A miséria material que rodeia as salas de aula afeta o ensino-aprendizagem mais 

do que as condutas, porque destrói corpos e vidas.” 

A criança e o adolescente que sentem fome, como entenderão a 

matemática? A criança e o adolescente que passam frio, como se localizarão no 

mapa da América? A criança e o adolescente que não têm o lápis, como aprenderão 

escrever? 

“Tenho sede, mas não há água; tenho fome, mas não há alimentos; estou 

carente e ninguém olha para mim; telefono e mando flores, mas ninguém responde. 

Isso é frustração”. (ARAÚJO, 2012, p. 209) 
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Essas são questões que permeiam os conceitos sobre o processo de 

ensino-aprendizagem, pois, além de dedicar-se ao ato de estudar, o aluno precisa 

ter as mínimas condições para estar presente, com o corpo e o pensamento, dentro 

da sala de aula. 

A criança e o adolescente que se alimentam de forma precária, não 

ingerindo diariamente as fontes nutritivas para um bom funcionamento do organismo 

em fase de crescimento, terão reflexos físicos e psíquicos.  

Atualmente, encontramos, em diversos meios de comunicação e espaços 

escolares, propostas pedagógicas ligadas às áreas da saúde que abordam as 

questões da alimentação saudável, incentivando os alunos a terem hábitos 

alimentares condizentes com seu corpo em formação. 

Estas propostas são efetivas quando a realidade social colabora para a 

realização das práticas, porém incentivar a alimentação saudável em um contexto 

onde a fome é constante e as condições financeiras delicadas, torna-se um 

procedimento sem êxito. 

A criança e o adolescente visam saciar sua fome sem fazer uma prévia 

seleção de alimentos. Procura comer o que lhe é oferecido no momento em que 

recebe, pois não sabe quanto tempo ficará sem comer. Essas situações são 

constantes na rotina das crianças e adolescentes pertencentes à classe baixa da 

sociedade. 

Os processos mais elementares de humanização, de aprender a ser 
humano, de aprender a produção intelectual, ética, cultural, função central 
da escola e da docência estão condicionados a esses direitos mais básicos 
a vida-corpo-espaço-tempos humanos. (ARROYO, 2012, p. 40). 

Ao pensar os espaços em que esses sujeitos vivem e sobrevivem, surgem 

indagações sobre o tempo em que estes estão fora da escola: quais são as 

atividades que praticam no período em que estão em casa? Com quem se 

relacionam? Como sua vida social é organizada? 

As crianças e jovens da classe baixa têm como meios de cultura e lazer o 

acesso a parques e praças, geralmente próximos às suas residências. Este acesso 

muitas vezes não é concretizado, pois as dependências públicas apresentam 

precariedade e falta de manutenção. 
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Há também comunidades que sequer dispõem de um espaço para a 

socialização, então as crianças e jovens são obrigados a ter seus momentos de 

lazer na rua.  

Guará (2009, p. 76) refere que “o acesso a diferentes experiências e 

aprendizagens dependerá do contexto social e cultural em que a criança ou jovem 

vive, do seu ambiente próximo e da bagagem pessoal e social de cada um”. 

De acordo com a autora, entendemos que o processo de socialização da 

criança e do adolescente se dá através da sua relação com os outros e com o meio, 

que é variável, devido a experiências vivenciadas por cada sujeito.  

O meio em que os sujeitos inseridos nas classes populares constroem suas 

relações sociais muitas vezes é constituído de violência, drogadição, sem acesso a 

lazer e a cultura, permeado de exclusão, revolta e frustrações. 

Os espaços que os indivíduos da classe baixa frequentam muitas vezes são 

considerados ambientes inapropriados, dotados de aspectos que classificam essas 

vivências como marginalizadas. Essa classificação acontece pela falta de estrutura 

física, situações financeiras precárias dos envolvidos e pelo alto índice de violência.  

Carvalho (2004, p. 43) afirma que: 

A marginalidade surge, de alguma maneira, como uma alternativa à 
desqualificação social que as sociedades contemporâneas impõem àqueles 
que não acedem à fruição de valores como êxido profissiional, sucesso 
econômico e o consumo. 

Ao analisar as condições de vivências dos alunos de classes populares, 

percebe-se o quão importante é o papel da escola na vida destes sujeitos. Pois, 

como relata Xavier (2010, p.06) “é papel da escola hoje ser um espaço de encontro 

de culturas, levando em conta a cultura jovem sem deixar de promover, no entanto, 

a transmissão do patrimônio cultural da qual as gerações adultas são depositárias”. 

A escola contemporânea principiou uma adaptação aos diversos contextos 

sociais que os alunos que ela atende permeiam. Iniciou-se um processo de 

expansão da educação tendo como objetivo a construção da cidadania, tornando a 

escola como um espaço não só de formação, mas de vida. 

Henz (2012, p. 84) diz que 
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[...] as relações sociais e humanas pretendidas precisam ser assumidas e 
vividas coerentemente no cotidiano das escolas e nas nossas vidas, 
buscando construir estruturas e relações de poder que superem a 
dominação e a subalternidade, a cultura do silêncio e da obediência em 
todos os sentidos e instâncias [...] 

Almejando uma melhora nas relações sociais, que devem ser construídas 

também no espaço escolar, Pacheco (2008, p. 28) complementa: 

Admitindo as condições socieducativas favoráveis do entorno – comunidade 
local, cidade – e das suas condições de articulação com a escola, balizados 
pela centralidade do projeto político pedagógico, é plenamente possível 
projetar um melhor aproveitamento escolar, ou seja, a melhoria na 
qualidade das aprendizagens formais e das possibilidades de 
estabelecimento das relações dos conhecimentos com a vida diária dos 
estudantes. 

O ambiente escolar tornou-se um espaço para o desenvolvimento da cultura, 

humanização, civilização e cidadania sendo atribuídos aos processos de ensino-

aprendizagem aliados à ideia de acolhimento social.   

Para Dall’Agnol (2012, p. 25) 

As desigualdades sociais estão muito marcantes em nossa sociedade e a 
educação não pode e não deve deixar de trabalhar na perspectiva de 
valorizar e respeitar a história de vida e a realidade na qual seus alunos 
estão inseridos.  

Porém os alunos de classes populares enxergam uma distância grande 

entre sua vida e a educação. Trazem em seus pensamentos conflitos e medos 

gerados em torno de suas vivências, e estes não os deixam pensar na escola como 

um espaço acolhedor e que promove a socialização. De acordo com Maurício (2009, 

p. 27): 

As crianças que vivem em espaços muitos restritos, como as habilitações de 
favela, cujo lazer mais comum é empinar pipa na laje da casa, ou as 
crianças que vivem em espaços muito amplos, como o ambiente rural, que 
têm para seu lazer extensões enormes de terreno, tanto uma como a outra 
precisam se habituar ao espaço escolar, tanto pelas dimensões físicas 
como pelo partilhamento de espaços sociais. A escola pode e deve lançar 
mão do que ela tem de possibilidade de prazer: o lugar de encontro. 

Para Henz (2012, p. 84): 

[...] as relações sociais e humanas pretendidas precisam ser assumidas e 
vividas coerentemente no cotidiano das escolas e nas nossas vidas, 
buscando construir estruturas e relações de poder que superem a 
dominação e a subalternidade, a cultura do silêncio e da obediência em 
todos os sentidos e instâncias [...]. 
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Chegamos então no momento em que a escola deve de fato estreitar seu 

olhar para as questões que transcendem o currículo formal e as práticas de ensino-

aprendizagem entre cadernos e livros. 

É necessário um pensamento macro que irá abranger o aluno na sua 

formação total, aspectos que tragam à tona detalhes que compõem a vida dos 

alunos.  

Pensar e organizar a escola como um espaço social, preocupada com a 

totalidade do aluno demanda a apropriação sobre a realidade do entorno em que a 

escola está inserida. 

Kruppa (1994, p. 99) refere que 

O currículo escolar muitas vezes está formulado de maneira distante da 
realidade do aluno. Nesse caso, a forma de organização do conhecimento 
escolar se torna uma barreira ao estabelecimento de relações, por parte dos 
alunos, sobre esse conhecimento, que se torna memorizado por exaustivas 
repetições sem significado. 

Assim, além do reconhecimento sobre o espaço que a escola ocupa, é 

necessária também uma reformulação de currículo e uma prática mais humana por 

parte dos docentes. 

Pacheco (2008, p. 07) sustenta que estas propostas precisam atingir a todos 

“além de reconhecer diferenças, precisa promover igualdades e estimular os 

ambientes de trocas em um projeto integrado e aberto, intercultural, que dê conta da 

complexidade do mundo contemporâneo”. 

Diante de todas as mudanças sociais que encontramos atualmente, 

concomitantes à reformulação do espaço escolar, a educação deve abrir portas para 

uma nova proposta pedagógica que vise o desenvolvimento integral no aluno, sendo 

o principal alvo o publico pertencente às classes populares. 

A educação escolar deixa de ser um espaço mediador entre sujeitos e 

aprendizados, passando a ser um ambiente e um agente de formação. Um dos 

aspectos que visam à expansão da educação se dá devido à necessidade de 

atender o sujeito durante a sua formação escolar e humana. 

Devido à necessidade da ampliação da jornada escolar, na perspectiva da 

educação integral, em função das demandas sociais atuais em torno de crianças e 

adolescentes de classes populares, encontra-se uma proposta de educação integral 

contemporânea.  
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Esta proposta é implementada através do Programa Mais Educação, e 

algumas de suas intencionalidades serão discutidas e analisadas no próximo 

capítulo.  
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4 AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação afirma que a prática pedagógica, 

no Brasil, deve ser embasada nos respectivos aspectos: 

Art. 3º - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII – valorização do profissional da educação escolar; 
VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da 
legislação dos sistemas de ensino; 
IX – garantia de padrão de qualidade; 
X – valorização da experiência extraescolar. (BRASIL, 1996) 

O inciso X fala sobre a necessidade de reconhecer os aprendizados 

estabelecidos fora do espaço escolar como experiências positivas que auxiliaram o 

processo de construção do conhecimento. 

A prática pedagógica muitas vezes não percebe a realidade em que o aluno 

está inserido e exclui as vivências que ultrapassam a sala de aula. As preocupações 

em atingir níveis de aprendizado, bem como metas curriculares e índices mínimos 

estabelecidos a partir de avaliações externas, fazem com que a escola se limite ao 

conhecimento formal, cognitivo. 

O atual contexto social traz nas vidas de crianças e adolescentes das 

classes menos favorecidas questões como violência e drogadição, fazendo com que 

suas experiências fora da sala de aula possam ser desagradáveis. 

A partir e com essa realidade, a escola passa atuar como um espaço social, 

onde os sujeitos constituem sua formação humana e escolar. Recorrente a esta 

urgente demanda da formação do sujeito em sua totalidade, somando a questão de 

resolução dos impasses sociais de violência, drogadição, prostituição e abandono 

aliados ao baixo desempenho escolar, as escolas brasileiras abrem as portas para a 

ampliação da jornada escolar: 
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[...] o desafio da escola é preparar a juventude para essa nova realidade: 
suprir o aluno do equilíbrio necessário para não temer novos rumos e 
situações, caminhos desconhecidos que precisarão ser trilhados com 
determinação em qualquer idade. Disso parte a educação continuada, que 
desperta o olhar crítico sobre o que acontece no mundo e a capacidade de 
desenvolver múltiplas e diferentes habilidades nesta época de mutação 
rápida e constante. (CHALITA, 2001, p. 57) 

Esta ampliação objetiva proporcionar um espaço de aprendizagens, 

socialização, atreladas a questões culturais, de lazer e esportes. Um ambiente de 

vivências para os alunos, onde poderão realizar novas experiências, adquirindo 

conhecimentos que ultrapassem a sala de aula. 

A proposta de articular um plano para a ampliação da jornada escolar é 

citada na Lei 9.394/96 que organiza as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

trazendo em seu Artigo 34, no parágrafo II, a institucionalização da ampliação da 

jornada escolar: “O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo 

integral, a critério dos sistemas de ensino.” 

Para atender as necessidades encontradas na relação entre escola e 

sociedade, após muitos embates e disputas, é criado no Brasil, no século XXI, o 

Programa Mais Educação, como estratégia para implementação da educação 

integral. 

[...] a Educação Integral constitui ação estratégica para garantir proteção e 
desenvolvimento integral às crianças e adolescentes que vivem na 
contemporaneidade marcada por intensas transformações: no acesso e na 
produção de conhecimentos, nas relações sociais em diferentes gerações e 
culturas, nas formas de comunicação, na maior exposição aos efeitos das 
mudanças em nível local, regional e internacional. (BRASIL, 2009b, p.18)  

O programa tem como objetivo a formação do sujeito como um todo, 

abordando questões relacionadas ao ambiente escolar e aspectos das condições da 

vida humana, tornando a escola um local de diálogo entre os conteúdos curriculares 

e as experiências sociais. 

O Programa Mais Educação valoriza a diversidade de saberes, diferenças 

culturais e educacionais e é através delas que constitui uma grande articulação entre 

as áreas pedagógica e social.  

É uma proposta que visa incentivar projetos e ações dentro das escolas da 

rede pública, com a intenção de ampliar a oferta de construção de saberes sendo 

oferecidos gratuitamente a crianças, adolescentes e jovens. 
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Trata-se da construção de uma ação intersetorial entre as políticas públicas 
educacionais e sociais, contribuindo, desse modo, tanto para a diminuição 
das desigualdades educacionais, quanto para a valorização da diversidade 
cultural brasileira. (BRASIL, 2012, p.3). 

O Programa Mais Educação foi organizado pelas Portarias Normativas 

Interministeriais nº 17 e nº 19, no dia 24 de abril de 2007 (publicadas no Diário 

Oficial da União em 26 de abril de 2007) e é uma norma do Plano de Ações 

Articuladas, sendo instituído no campo de ação do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE). 

As ações pertinentes ao programa acontecem de forma intersetorial entre o 

Ministério da Educação (MEC), Cultura (MinC), Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome (MDS), Esporte (ME), Ciência e Tecnologia (MCT), Meio Ambiente (MMA) e 

Presidência da República. 

A parceria entre os ministérios para a criação, implementação e manutenção 

do Programa Mais Educação apresentam propostas/programas e projetos 

caracterizados como “mediadores de saberes”, sendo práticas diversas para 

concretizar a educação integral. 

Os programas são1: Programa Segundo Tempo, Programa Esporte e Lazer 

na Cidade, Programa Cultura Viva, Programa Cineclube na Escola, Programa Casas 

do Patrimônio, ProJovem Adolescente – Serviço Socioeducativo, Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS e Programa de Atenção Integral à Família – PAIF, 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI),  Programa Centros Vocacionais 

Tecnológicos (CVTs), Programa Casa Brasil Inclusão Digital, Programa Centros e 

Museus de Ciência no Brasil,  Programa Com-Vidas – Comissão de Meio Ambiente 

e Qualidade de Vida, Programa Educação em Direitos Humanos, Programa de 

Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, Projeto Educar na Diversidade, Programa 

Escola Aberta, Programa Escola que Protege, Programa Salas de Recursos 

Multifuncionais, Programa ProInfo, Programa Municípios Educadores Sustentáveis, 

Programa Sala Verde, Programa Viveiro Educadores. 

O Programa Mais Educação institui a ampliação da jornada escolar para, no 

mínimo, sete horas diárias, com práticas embasadas na noção de formação integral 

                                                      
1
 Essas informações encontram-se com maior detalhamento no caderno Rede de Saberes Mais 
Educação: pressupostos para Projetos Pedagógicos de Educação Integral. 
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dos sujeitos proposta no programa. Desta forma, os alunos frequentam a sala de 

aula durante o período de quatro horas e depois, participam das oficinas e projetos 

oferecidos pelo Programa Mais Educação. 

As ações são organizadas pela Secretaria de Educação Básica (SEB) e são 

divididas por meio de macrocampos que abordam o acompanhamento pedagógico, 

educação ambiental e desenvolvimento sustentável, esporte e lazer, educação em 

direitos humanos, cultura, artes e educação patrimonial, cultura digital, prevenção e 

promoção da saúde, comunicação e uso de mídias, investigação no campo das 

ciências da natureza e educação econômica/economia criativa. (BRASIL, 2012.) 

O financiamento do Programa Mais Educação acontece através do 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE/Educação Integral), destinado a escolas 

públicas das redes municipais, estaduais e do Distrito Federal que sejam 

participantes do programa. O recurso financeiro é repassado através de depósito em 

conta corrente para a Unidade Executora Própria (UEx)2, sendo anualmente dividido 

em duas parcelas. 

Este valor é destinado para a aquisição de materiais de consumo, bem como 

compra de kits previamente estabelecidos (conforme escolha de macrocampos e 

oficinas) e ao pagamento dos monitores inseridos no programa. 

Para aderir ao programa, os municípios devem atender aos critérios de 

implementação que, segundo o Manual Operacional da Educação Integral (2012) 

são: 

- escolas contempladas com PDDE/Integral no ano de 2008, 2009, 2010 e 
2011; 
- escolas estaduais, municipais e/ou distritais que foram contempladas com 
o PDE/Escola e que possuam o IDEB

3
 abaixo ou igual a 4,2 nas séries 

iniciais e/ou 3,8 nas 
séries finais; 
- escolas localizadas nos territórios prioritários do Plano Brasil Sem Miséria; 
- escolas com índices igual ou superior a 50% de estudantes participantes 
do Programa 
Bolsa Família; 
- escolas que participam do Programa Escola Aberta; e 
-escolas de campo. (BRASIL, 2012, p. 7.) 

A seleção dos alunos para inserção no Programa Mais Educação ocorre a 

partir de aspectos referentes à defasagem (idade/ano), alunos de 4º e 5º anos 

                                                      
2
 Representante da unidade escolar. 

3
 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.(IDEB) 
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(existe uma grande saída da escola na transição para o 6º ano), na mesma 

perspectiva estudantes do 8º e 9º anos, alunos de anos onde encontram-se 

repetência e evasão e também todos os estudantes que recebem o Bolsa Família.  

A fim de compreender algumas propostas objetivadas através do Programa 

Mais Educação, bem como realizar um estudo minucioso acerca do assunto, em 

seguida faz-se uma análise dos Cadernos de Orientação do referido programa. 

Em 2009, especialistas elaboram os Cadernos de Orientação (Série Mais 

Educação/MEC) propondo a conceituação e execução das propostas e objetivos do 

Programa Mais Educação. Estes cadernos atuam como diretrizes para a 

implementação do programa na perspectiva da educação integral nos municípios 

brasileiros.  

A série é composta por três cadernos, intitulados: (1) Gestão Intersetorial no 

Território, (2) Educação Integral para o debate nacional e (3) Rede de Saberes Mais 

Educação: pressupostos para projetos pedagógicos de educação integral: caderno 

para professores e diretores de escolas. 

Esta triologia inicial pretende desencadear um amplo dialogo nacional, que 
envolva atores diretos da cena escolar [...] [...] propõe-se a animar o debate 
e a construção de um paradigma contemporâneo de Educação Integral, que 
possa constituir-se como legado qualificado e sustentável. (BRASIL, 2009a, 
p. 07)  

Para melhor compreensão do que se propõe nesse estudo, procede-se a 

uma breve análise de cada um destes cadernos, objetivando encontrar 

convergências e divergências entre as propostas do Programa Mais Educação frente 

as concepções de educação integral  apresentadas por Anísio Teixeira e Darcy 

Ribeiro.  

O primeiro caderno, Gestão Intersetorial no Território, aborda os marcos legais 

e de organização do programa, sugerindo procedimentos para a operacionalização 

do mesmo. Inicia com uma apresentação do Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação, lançado na data de 24.04.2007, através do Decreto nº 6.094. Aborda 

284 ações que permeiam todas as áreas pertinentes ao Ministério da Educação 

                                                      
4
  Todas as 28 metas poderão ser encontradas no Compromisso Todos pela Educação (2007). 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/diretrizes_compromisso.pdf>. Acesso em: 
03.09.2012. 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/diretrizes_compromisso.pdf
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(MEC), em conjunto entre União, Estados, Distrito Federal, Municípios, famílias e 

comunidade para o progresso da educação básica no país. 

O Plano de Metas Compromisso todos pela Educação originou-se a partir de 

práticas observadas em 200 municípios brasileiros que tiveram médias superiores a 

5,0 no IDEB. Também constituiu-se através do estudo Aprova Brasil – O Direito de 

Aprender, realizado pela UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) que 

constatou, em 33 escolas-modelos de Ensino Fundamental, práticas efetivas de 

ensino em comunidades carentes de 14 estados brasileiros. 

Estas 28 metas objetivam uma melhoria na educação básica, abordando 

variadas questões relacionadas ao ensino e à aprendizagem. Dentre as metas 

destacamos duas citadas no primeiro caderno:  

IV – Combater a repetência, dadas as especificidades de cada rede, pela 
doção de práticas como aulas de reforço no contra-turno, estudos de 
recuperação e progressão parcial; 
VII – Ampliar as possibilidade de permanência do educando sob a 
responsabilidade da escola para além da jornada escolar. (BRASIL, 2009b, 
p.13) 

A adesão a esse plano teve um percentual de 98% dos municípios 

brasileiros, na respectiva data, e os participantes do Programa Mais Educação 

obrigatoriamente devem estar inseridos neste grupo. 

A partir das metas firmadas no Plano de Metas e Compromissos Todos pela 

Educação, principalmente através das metas citadas acima, foram construídas as 

diretrizes do Programa Mais Educação. 

Tendo em vista o objeto de pesquisa, ressalta-se dois artigos presentes nas 

diretrizes do programa:   

Art. 1 – Instituir o Programa Mais Educação, com o objetivo de contribuir 
para a formação integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio da 
articulação de ações, projetos e programas do Governo Federal e suas 
contribuições às propostas, visões e práticas curriculares das redes públicas 
de ensino e das escolas, alterando o ambiente escolar e ampliando a oferta 
de saberes, métodos, processos e conteúdos educativos. 
Art. 6 – O Programa Mais Educação visa fomentar projetos ou ações de 
articulação de políticas sociais e implementação de ações socioeducativas 
oferecidas gratuitamente a crianças, adolescentes e jovens, por meio da 
sensibilização, incentivo e apoio, e que considerem as seguintes 
orientações: 
- Contemplar a ampliação do tempo e espaço educativo de suas redes e 
escolas, pautada pela noção de formação integral emancipadora; (BRASIL, 
2009b, p.14) 
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Deste modo, a Educação Integral apresenta-se como um mecanismo para 

auxiliar no desenvolvimento de crianças e adolescentes, pautado na aquisição de 

conhecimentos, no convívio em sociedade, na circulação de ideias e conceitos 

visando transformar a escola em um espaço de formação e cidadania plena. 

Para que a implementação do programa seja coerente e efetiva, cada 

contexto escolar deverá avaliar qual forma e caminhos que percorrerá para executar 

as práticas propostas, observando as necessidades que a comunidade escolar 

apresenta, abrindo espaço para a autonomia de cada escola. 

A intersetorialidade, como meio de gestão do Programa Mais Educação, 
implica que cada município poderá participar da definição de seus critérios 
de implementação, de acordo com a relevância que eles têm em cada 
realidade municipal, isto é,quais as articulações setoriais mais relevantes e 
adequadas a cada contexto local. (BRASIL, 2009b, p.32)  

O diagnóstico de informações e dados que compõem a comunidade escolar 

é realizado através de pesquisas e mapeamentos e, a partir deles, são identificadas 

as demandas existentes, tornando-se uma orientação para a ação da gestão 

pública. 

O Caderno de Gestão Intersetorial aponta o IDEB como referência para os 

atuais programas veiculados à educação. Trata-se de uma taxa que apresenta 

dados sobre a qualidade do ensino nas escolas e nas redes de ensino. Este 

indicador é constituído através do desempenho de alunos em avaliações e índices 

de aprovação5. Os dados coletados são frutos da Avaliação Nacional da Educação 

Básica (ANEB) e da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC). 

Durante a construção das propostas do Programa Mais Educação, foram  

intensamente considerados os resultados apresentados pelo IDEB (criado em 2007 

pelo INEP), tornando este índice critério para a seleção das escolas.  

A Prova Brasil, que foi criada no ano de 2005, e o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB) objetivam analisar a qualidade da educação 

nas escolas brasileiras. São avaliações padronizadas formuladas pelo INEP/MEC e 

                                                      
5
 No endereço eletrônico do MEC o IDEB apresenta-se da seguinte forma: “O Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 para medir a qualidade de cada 
escola e de cada rede de ensino. O indicador é calculado com base no desempenho do estudante 

em avaliações do Inep e em taxas de aprovação. Assim, para que o Ideb de uma escola ou rede 
cresça é preciso que o aluno aprenda, não repita o ano e frequente a sala de aula.” Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=336&id=180&option=com_content&view=article
>. Acesso em: 10 nov. 2012. 
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aplicadas através de provas de conhecimento. Além dos exames, são direcionados 

questionários que coletam informações sobre as condições socioeconômicas dos 

alunos. Essas propostas avaliativas constituem os dados sobre a evolução do 

ensino no Brasil. 

Para ilustrar o IDEB como princípio norteador das propostas previstas no 

Programa Mais Educação, o Caderno de Gestão Intersetorial traz um gráfico que 

aponta o índice recorrente aos anos de 2005-2007, conforme demonstrado no 

quadro abaixo. 

 

 
Gráfico 1 –  

Fonte: Brasil (2009b, p.34) 

 

Ao analisar o Caderno de Gestão Intersetorial que considera o IDEB como 

base para a formulação de práticas e propostas para implementação da educação 

integral, surgem questionamentos sobre as intencionalidades do programa em 

questão. 

Um índice de cunho tecnicista, embasado em questões pré-definidas que 

visa apontar as desigualdades entre as aprendizagens em âmbito nacional pode 

direcionar práticas de educação efetivas? Pensar em educação integral para a 

formação plena do sujeito requer avaliações prévias? Avaliar o desempenho escolar 
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garante uma aprendizagem significativa aos sujeitos? Mas, de que educação integral 

está se falando? 

O Programa Mais Educação faz parte de uma política pública que pretende 

melhorar as condições de vivência de sujeitos considerados vulneráveis 

socialmente, contribuindo para a uma formação cidadã e humana. Porém, ao 

deparar-se com os índices avaliativos, constata-se que, entre todas as concepções e 

intencionalidades da educação integral trazidas pelo programa, há uma grande 

preocupação com a aprendizagem escolar, apontando o foco para o aumento do 

rendimento escolar do país.  

Certamente o IDEB é um ponto de partida fundamental para o Programa 
MAIS EDUCAÇÃO, mas ele não é suficiente para responder as metas e 
propósitos da educação integral. Por isso é muito importante que os 
Comitês Metropolitanos tenham em sua pauta a sistematização dos 
resultados alcançados pelas experiências em andamento, de modo a 
subsidiar a produção de indicadores na perspectiva territorial e intersetorial. 
(BRASIL, 2009b, p. 39)   

Mesmo que o IDEB não seja suficiente para subsidiar as práticas na 

proposta de educação integral, os sistemas avaliativos buscam visualizar o 

andamento do ensino nas redes de educação para que as ações possam ser 

replanejadas em busca do crescimento e melhoria da educação básica no Brasil, 

assim como ao atendimento das metas estabelecidas tanto no PDE quanto no PNE, 

dentre outros. 

O segundo caderno da Série Mais Educação, denominado “Educação 

Integral: texto referência para o debate Nacional” é o resultado de pesquisas e 

discussões acerca do assunto. Nele são encontradas concepções que configuram a 

educação integral dentro da proposta do Programa Mais Educação.  

 Este caderno foi construído por um grupo de trabalho que é composto por 

gestores municipais, estaduais e federais, representantes da União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), Conselho Nacional dos Secretários 

de Educação (CONSED), Confederação Nacional dos Trabalhadores em educação 

(CNTE), Associação Nacional pela Formação de Profissionais da Educação 

(ANFOPE), de Universidades e de Organizações não-governamentais 

comprometidas com a educação. 
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O caderno apresenta a concepção de educação integral que fundamenta o 

programa, bem como fundamenta a necessidade de implementação em território 

nacional. 

 
 
[...] a Educação Integral é fruto de debates entre o poder público, a 
comunidade escolar e a sociedade civil, de forma a assegurar o 
compromisso coletivo com a construção de um projeto de educação que 
estimule o respeito aos direitos humanos e o exercício da democracia. 
(BRASIL, 2009a, p.27) 

A presente pesquisa busca problematizar as questões pertinentes ao foco na 

aprendizagem, analisando aspectos que constituem o programa e procurando 

entender alguns propósitos da educação integral dentro do Programa Mais 

Educação. 

Conhecendo os sujeitos que carecem de um olhar mais atento (para a 

aprendizagem formal e para a formação cidadã) constata-se que estes são 

desassistidos pelo poder público. Situações em que os alunos vivem em condições 

precárias, sem acesso a lazer, cultura e saúde são diagnosticadas facilmente. 

Pensando nestes sujeitos e nas lacunas deixadas pelos sistemas públicos, 

no que se refere à falta de assistência, o Programa Mais Educação se apresenta 

como alternativa para melhorar as condições de vivências dos mesmos. Porém, 

podemos verificar neste caderno que a preocupação acerca de crianças e 

adolescentes de classes populares em situação de vulnerabilidade social ultrapassa 

os sujeitos e solidifica-se em critérios de aprendizagem. 

É importante assumir que a situação de vulnerabilidade e risco social, 
embora não seja determinante, pode contribuir para o baixo rendimento 
escolar, para a defasagem idade/série e, em última instância, para a 
reprovação e evasão escolares (BRASIL, 2009a, p. 11)  

Certamente, a situação de vulnerabilidade social interfere no rendimento 

escolar de um sujeito, pois, conforme já discutido no capítulo dois, se o aluno tem 

em torno da sua vida preocupações relacionadas à família, condições mínimas de 

vivência e sobrevivência, não conseguirá deixá-las fora da sala de aula. 

Contudo,abrir um espaço na escola para que estes alunos possam vivenciar 

situações de prazer, momentos alegres, felizes, que embasem sua formação cidadã 

não irá fazer com que as problemáticas acerca da sua vida e comunidade se 
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resolvam instantaneamente. Será esta uma política compensatória? Que visa 

mascarar uma realidade que não é alterada? 

Na concepção do programa, esta proposta promove uma ampliação das 

experiências educativas sendo que a educação integral pode diminuir a distância 

das relações entre sociedade e escola, entre famílias e grupos escolares. Nesta 

intencionalidade, o programa fomenta a participação da comunidade de forma ativa 

dentro do espaço escolar, valorizando a cultura enraizada no contexto social. Desta 

maneira, percebe-se que a proximidade almejada pode estar relacionada à 

compensação pela falta de estrutura e assistência por parte do poder público, 

presentes em comunidades de classes populares. 

Reconhece que o ambiente social é um espaço de aprendizagem e assim 
deve ser considerado pelos sujeitos que se enxergam como aprendizes 
permanentes da vida. A comunidade em torno da escola também aprende a 
envolver-se com esse processo educativo e a reconhecer, como espaços 
educativos, uma praça, uma rua, um parque[...] (BRASIL, 2009a, p.45) 

Assim, a proposta reflete sobre as presentes demandas sociais, tornando a 

educação integral como alternativa para mudanças nas vidas dos sujeitos atendidos.   

Considerando-se a complexidade e a urgência das demandas sociais que 
dialogam com os processos escolares, o desafio que está posto, na 
perspectiva da atenção integral de da Educação Integral, é o da articulação 
dos processos escolares com outras políticas sociais, outros profissionais e 
equipamentos públicos, na perspectiva de garantir sucesso escolar. 
(BRASIL, 2009a, p. 13) 

Constante é a fundamentação do programa pautado na garantia de 

aprendizagens escolares e, na sequência, o texto claramente aborda a maneira com 

a qual é avaliado 

Por estar vinculada ao alcance de metas para o desempenho escolar, a 
política de Educação Integral, em questão, é debatida em interface com a 
avaliação de desempenho nas habilidades expressas no domínio da Língua 
Portuguesa (com foco na leitura) e no domínio da Matemática (com foco na 
resolução de problemas), por meio da Prova Brasil.(BRASIL, 2009a, p.30)  

A qualidade da aprendizagem dos alunos é o que torna real seu direito à 

educação. Partindo desta premissa, o Programa Mais Educação enraíza nas suas 

práticas e propostas a intenção de aumentar o rendimento escolar nas escolas 

brasileiras. 
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A concepção de educação integral apresentada pelo programa frente às 

questões relacionadas às aprendizagens formais, indicadas em índices e claramente 

norteadoras da proposta, divergem em seus contextos. Se, por um lado, queremos 

formar sujeitos críticos, reflexivos, que se sintam pertencentes a uma sociedade e 

capazes de atuar nela, como podemos realizar um trabalho amplo, de formação 

continuada, se como produto almejamos somente o aumento em um índice 

avaliativo? Qual é a lógica que fundamenta um investimento alto, de uma proposta 

como o Programa Mais Educação, que objetiva proteger, cuidar e dar assistência 

para crianças em vulnerabilidade social se pensamos nela enraizada no currículo 

formal? 

Outra justificativa importante para a Educação Integral é a de que, além das 
avaliações internacionais comprovarem a melhoria de desempenho escolar 
em virtude da ampliação de atividades cidadãs, há um histórico 
descompasso entre demandas sociais e recursos disponíveis, e por isso há 
hoje uma maior exigência da qualidade dos gastos públicos na área social e 
rompimento com a fragmentação, que vem caracterizando uma prática 
assistencialista das políticas públicas brasileiras. (BRASIL, 2009a, p.25) 

O próprio caderno nos informa, na citação acima, que os índices de 

desenvolvimento da educação são analisados em um patamar internacional, o que 

nos permite pensar nas intenções governamentais relacionadas às taxas de 

desempenho escolar. 

O terceiro caderno da série, nomeado “Rede de Saberes Mais Educação: 

pressupostos para projetos pedagógicos de educação integral: caderno para 

professores e diretores de escolas”, apresenta sugestões para a construção de 

propostas e práticas pedagógicas de educação integral permeadas entre os saberes 

formais e comunitários. 

Este caderno enfatiza a transformação da escola em um espaço aberto para 

a transição e o diálogo entre a cultura local (de acordo com a realidade de cada 

escola) e os saberes curriculares. Pontua a importância do acesso das comunidades 

ao espaço escolar porque, desta maneira, a escola exerce efetivamente sua função 

social. 

“A metodologia para a educação integral apresentada aqui pode ser 

compreendida como um instrumento de dialogo e troca entre os saberes da escola e 

comunidades”. (BRASIL, 2009c, p.14). 
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Nesta perspectiva, a educação integral, na proposta do Programa Mais 

Educação, visa entrelaçar e relacionar os conhecimentos prévios de cada ator do 

processo de aprendizagem. Torna-se um meio de aproximação entre escola e 

comunidade, entendendo que, através desta proximidade, a construção do 

conhecimento se efetiva. 

Objetivando a efetivação da educação integral por meio das relações 

desenvolvidas entre alunos, comunidade e escola, o terceiro caderno aponta a 

necessidade da formulação de um projeto pedagógico que amplie práticas a partir 

de aspectos que envolvem todos os sujeitos pertencentes à cultura local.  

A educação integral exige mais do que compromissos: impõe também e 
principalmente projeto pedagógico, formação de seus agentes, infra-
estrutura e meios para sua implementação.Ela será o resultado dessas 
condições de partida e daquilo que for criado e construído em cada escola, 
em cada rede de ensino, com a participação dos educadores, educandos e 
das comunidades que podem e devem contribuir para ampliar os tempos e 
espaços de formação de nossas crianças, adolescentes e jovens na 
perspectiva de que o acesso a educação pública seja complementando 
pelos processos de permanência e aprendizagem. (BRASIL, 2009c, p.10)  

A proposta que pretende diminuir a distância entre escola e comunidade, 

possibilita ao aluno uma desmistificação do olhar negativo frente aos currículos 

escolares. Surge como aproximação da realidade em que vive fora do espaço 

escolar e dos aprendizados propostos em sala de aula. 

A valorização dos saberes culturais que os alunos trazem é efetiva quando a 

prática curricular aborda em forma de diálogos os aspectos pertinentes ao grupo. É 

um momento em que os sujeitos apresentam saberes que construíram em outros 

ambientes, através de relações sociais e vivências em suas comunidades. Por isso, 

o Programa Mais Educação requer, através da educação integral, a promoção do 

diálogo entre comunidade e escola para que os alunos entendam que o 

conhecimento pode ser adquirido em diferentes espaços e que eles são sujeitos 

formadores de cultura e saberes. (BRASIL, 2009c). 

Este entendimento acerca dos processos de aprendizagens em diversos 

espaços se faz coerente e necessário para o desenvolvimento dos alunos, 

principalmente os que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Perceber 

que o ambiente em que vive pode atuar como um local de aprendizagens faz com 

que a estima dos sujeitos aumente, passando a concretizar novos olhares para sua 

realidade.  
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O aluno que se depara, dentro da sala de aula, com uma temática que é 

próxima à sua realidade, seja ela em qualquer área do conhecimento, tem o 

aumento de interesse no aprendizado e nas propostas a partir do tema.  

De outro lado, na relação entre comunidade e escola, o Programa Mais 

Educação pretende ampliar as práticas escolares em direção à sociedade em que 

atua. Visa à circulação de saberes e culturas nos dois espaços, para que todos 

possam beneficiar-se com esta relação. 

Para concretizar esta proposta foi estruturada a Mandala de Saberes que o 

terceiro caderno conceitua 

A Mandala, como todos sabem, é um símbolo da totalidade(aparece em 
diversas culturas primitivas e modernas) e representa a integração entre o 
homem e a natureza[...] Ela foi escolhida pelo grupo por representar 
inúmeras possibilidades de trocas, diálogos e mediações entre escola e 
comunidade. A Mandala para o Programa Mais Educação funciona como 
ferramenta de auxílio para a construção de estratégias pedagógicas para 
educação integral capaz de promover condições de trocas entre saberes 
diferenciados. (BRASIL, 2009c, p.23)  

A Mandala é uma estratégia pedagógica que busca garantir a troca de 

saberes no processo de formação/transformação. Saberes estes que se expressam 

através da escola (conhecimento cientifico) e da comunidade (saberes locais). 

Considerando-se que o saber é produzido socialmente pelo conjunto das 
pessoas nas relações por elas estabelecidas em suas atividades práticas, 
isto é, no seu trabalho, deve-se levar em conta o que o individuo aprende, 
compreende e transforma as circunstâncias ao mesmo tempo em que é por 
elas transformado. (BRASIL, 2009c, p.28) 

Assim, a Mandala de Saberes atua como uma ferramenta que abre 

diferentes possibilidades, fazendo com que os sujeitos possam vivenciar suas ideias, 

aprendizagens e conhecimentos, transformando a prática escolar em um ambiente 

de diálogo de diferentes. Em cada aspecto relacionado às práticas do programa 

existe uma mandala específica. 
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Figura 1 – Programa Mais Educação 

Fonte: Brasil (2009c, p.32) 

 

A estrutura da Mandala localizada abaixo tem no centro seu principal 

objetivo que é a proposta dos Projetos de Educação Integral. No círculo em amarelo 

pontua os saberes comunitários como espaço de diálogos. O círculo denominado 

macrocampos refere-se às áreas onde encontramos os programas de governo. 

Após, delimitado na cor bege apresenta-se o espaço onde atuam os ministérios 

pertencentes ao governo e, acima de todos, o círculo que mostra que os saberes 

escolares integram as áreas do conhecimento escolar. 
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Figura 2 - Mandala Mais Educação  

Fonte: Brasil (2009c, p.34) 

  

 
Figura 3 – Mandala Mais Educação  

Fonte: Brasil (2009c, p.35) 
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Para que esta aproximação entre escola e comunidade seja efetivada, o 

caderno Rede de Saberes conceitua o que o programa entende por saberes 

comunitários e saberes escolares. 

De acordo com o documento, os saberes escolares estão constituídos como: 

curiosidade, questionamento, observação, desenvolvimento de hipóteses, 

descoberta, experimentação, desafio, identificação, classificação, sistematização, 

comparação, relações, conclusões, debate, revisão e criação. Estes saberes são 

desenvolvidos nas áreas do conhecimento escolar, sendo elas: Linguagens, Códigos 

e Tecnologias (língua portuguesa, estrangeira, artes, informática, educação física e 

literatura), Ciências da Natureza e Matemática, Sociedade e Cidadania (Filosofia, 

ciências humanas, história e geografia) (BRASIL, 2009c, p. 44). 

Os saberes construídos dentro da escola são, segundo o programa, 

conhecimentos que ultrapassam conteúdos específicos, abordando habilidades, 

procedimentos e práticas que que podem fazer dos sujeitos os arquitetos de suas 

aprendizagens. 

Ao pontuar que diversas temáticas são desenvolvidas no processo de 

construção de conhecimento em sala de aula, o Programa Mais Educação aponta 

uma contradição em sua teoria: tornar o aluno capaz de refletir, analisar, intervir, 

discutir, concluir é uma ferramenta presente na proposta, porém, porque a avaliação 

da educação básica no Brasil ocorre através de uma prova de conhecimento que 

aborda conteúdos específicos da área de Português e Matemática, tendo em vista 

que esta proposta avaliativa dá subsídios para a implementação do programa? 

Nesta abordagem o terceiro caderno traz os saberes comunitários, 

enfatizando que estes são constituídos pelos sujeitos em seu espaço na sociedade, 

sendo que representam o que um determinado grupo pensa e a maneira como age 

culturalmente.   

A fim de localizar aspectos gerais relacionados à realidade social em 

diversos contextos culturais, o caderno nos mostra que estes saberes podem ser 

elaborados através dos seguintes fatores: habitação, corpo/vestuário, alimentação, 

brincadeiras, organização política, condições ambientais, mundo de trabalho, curas 

e rezas, expressões artísticas, narrativas locais e calendário local. 
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Os saberes comunitários representam o universo de cultura local, isto é, 
tudo aquilo que nossos alunos trazem para a escola, independentemente de 
suas condições sociais. Esses saberes são veículos para a aprendizagem 
conceitual: queremos é que os alunos aprendam através das relações que 
possam ser construídas entre os saberes. Os alunos devem, portanto, ser 
estimulados a usar seus saberes e ideias a fim de formularem o saber 
escolar. (BRASIL, 2009c, p. 37) 

Dentro desta perspectiva pode-se perceber que a valorização e aceite dos 

saberes locais, citados pelo caderno, tem por objetivo fazer com que o aluno possa 

utilizar dentro da sala de aula informações e saberes que vivenciou fora dela, 

entretanto, estes devem atuar concomitantemente ao conteúdo escolar. 

Na proposta de educação integral trazida pelo Programa Mais Educação, 

entende-se a formação total do sujeito como uma das principais metas a ser 

alcançada, a proximidade da escola com a realidade social em que este pertence 

torna-se necessária e valida todos os saberes e culturas que os alunos vivenciam. 

Porém, quando a valorização e a aproximação de saberes comunitários tem 

o interesse de reformular os conhecimentos escolares para que os alunos possam 

efetivar suas aprendizagens, volta-se ao questionamento sobre a intencionalidade 

da proposta. 

É compreensível a necessidade de permitir que os sujeitos, principalmente 

os que se encontram em situação de vulnerabilidade social, tragam à tona aquilo 

que aprendem fora da escola, tornando essa fala uma ferramenta para uma melhor 

compreensão do que ele vive na sociedade, possibilitando transformações de 

praticas pedagógicas. Todavia, se a intenção de escuta e reconhecimento de 

saberes comunitários objetiva o repensar sobre as práticas efetivas de 

aprendizagens bem como a permanência dos alunos no espaço escolar, entende-se 

que entre as intenções do programa há uma forte tendência em priorizar a reflexão 

sobre números e índices. 

Assim, destaca-se uma escrita do caderno Rede de Saberes que explica 

sobre seu objetivo 

Como o objetivo do Mais Educação  é a conquista efetiva da escolaridade 
dos estudantes, através da ampliação de experiências educadoras, as 
práticas realizadas além do horário escolar precisam estar sintonizadas com 
o currículo e os desafios acadêmicos. (BRASIL, 2009c, p.13) 

Não obstante, o caderno afirma (BRASIL, 2009c, p. 16)  que “O desafio atual 

é a construção de sinergia, ou seja, a reunião dos esforços numa mesma direção: a 
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conquista do sucesso escolar para todos os estudantes brasileiros das escolas 

públicas.” Através destas duas citações, bem como das afirmações trazidas ao longo 

da análise documental dos três cadernos de orientações do Programa Mais 

Educação, questiona-se sobre qual a importância da aprendizagem escolar no 

contexto da educação integral atual.  

Percebe-se que esta aprendizagem deve ser fruto de todo o trabalho 

realizado em torno dos sujeitos, porém antes dela há demandas que necessitam 

urgentemente de um olhar atento, de uma prática precisa que permita melhores 

condições de vivência aos alunos das escolas públicas de classes populares. 

Em meio à contradição encontrada na análise dos documentos do Programa 

Mais Educação, onde a ideia de formação integral do sujeito liga-se à proposta de 

pensar um espaço no qual os alunos poderão vivenciar momentos de aprendizagens 

se contrapõe quando essa prática é realizada em contextos onde os números de 

avaliações da educação básica são baixos, iniciando uma série de questionamentos 

sobre as concepções em torno da educação integral. 

Devido a esses questionamentos, entraves e dúvidas relacionadas ao 

Programa Mais Educação, no próximo capítulo busca-se maiores esclarecimentos, 

voltando olhares para as produções de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro.  

Esta análise será levada a efeito na tentativa de perceber aproximações e 

distanciamentos entre a concepção de educação integral apontada pelo programa e 

a concepção propostas pelos autores a partir de teorias e práticas desenvolvidas 

anteriormente nas escolas brasileiras. Serão abordadas algumas de suas 

intencionalidades, entendendo para que sujeitos e com que objetivos a educação 

integral se formou em outros períodos históricos. 
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5 ANÍSIO TEIXEIRA E DARCY RIBEIRO: CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO 
INTEGRAL. 

Anísio Teixeira foi educador participante na luta para a definição do modelo 

de escola na década 1930. O objetivo desta luta era romper com o paradigma de 

que o ensino somente poderia ser acessado por aqueles que faziam parte de uma 

elite da sociedade. Para ele, a escola deveria ser responsabilidade do Estado, sendo 

ela pública, gratuita e que não fizesse distinção de sexo, cor, posição social. 

Nesta busca por uma escola que garantisse a participação de todas as 

crianças brasileiras, encontramos os educadores Cecília Meireles, Fernando de 

Azevedo, Edgard Roquette-Pinto, entre outros, como os articuladores do Manifesto 

de 1932. Estes formam um grupo de 26 intelectuais, que formularam o documento, 

ficando conhecidos como “Os pioneiros da educação nova” ou “Pioneiros da escola 

nova” (ALMEIDA FILHO, s/d). 

Anísio Teixeira, neste período, verificava o aumento de índices de evasão e 

repetência escolar da educação brasileira, apontando que estes dados eram 

decorrentes do modelo tradicional de escola. Sua maior preocupação girava em 

torno das crianças de classes populares, pois entendia que a escola não tinha um 

olhar sobre e para esses sujeitos que, muitas vezes, não conseguiam acompanhar o 

modelo tradicional de ensino. 

A realidade, porém, é que a escola primária não pode ser simplesmente 
seletiva, mas precisa cuidar sériamente dos alunos de todos os tipos e 
todas as inteligências que a procuram – e que até obrigatoriamente a 
devem procurar – para lhes dar aquêle lastro mínimo de educação, capaz 
de nos estabilizar e dar à nação as necessárias condições de gravidade e 
responsabilidade Quebrados os óbices à unificação democrática do povo 
brasileiro, percorre com efeito, todas suas camadas, e sobretudo as mais 
baixas, um ímpeto de ascensão social a que só a educação poderá dar 
ordem e estabilidade.(TEIXEIRA, 1969, p.84)  

O próprio autor afirma em suas obras que a educação básica no Brasil é 

excludente e direcionada para poucos, que é embasada por princípios de seleção e 

acessível a poucos, sendo que esta educação é um caminho que poderia trazer 

benefícios para toda a sociedade.  

Pensando na renovação do ensino no Brasil, que objetiva a construção de 

uma nova identidade nacional, Anísio Teixeira defende a ideia de que o tempo de 
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permanência na escola deveria ser ampliado para que atividades atreladas a 

conhecimentos formais e não formais fossem desenvolvidas.  

Neste período, Anísio Teixeira desenvolve, na capital federal, escolas 

experimentais que instituíram a ampliação da jornada escolar. As escolas Bárbara 

Otoni, Manuel Bonfim, Argentina, Estados Unidos e México aumentam o tempo de 

duração das aulas e introduzem na grade curricular aulas de educação física, 

música, trabalhos manuais, bibliotecas, desenho, entre outras (SANTOS, 2008). 

Esta foi a primeira proposta de educação integral elaborada por Anísio 

Teixeira, porém devido à falta de estabilidade política no período, o presidente 

Getúlio Vargas, numa medida repressiva, fundamenta uma campanha contra o 

comunismo. Anísio Teixeira, por participar ativamente da construção do Manifesto e 

devido às suas ideias de transformação na educação, é considerado comunista e, 

por este motivo, se afasta da vida pública no período do Estado Novo (1937-1945). 

Em meados do ano de 1946, Anísio Teixeira é convidado pelo Governador 

da Bahia para atuar na Secretaria de Educação e Saúde do estado, onde 

permaneceu no cargo até o início da década de 50. 

Durante este período, o educador retomou seu projeto de ampliação da 

jornada escolar, antes iniciado em escolas experimentais, e criou o Centro Popular 

de Educação Carneiro Ribeiro, conhecido como Escola-Parque, na cidade de 

Salvador, em 21 de outubro de 19506. 

A Escola-Parque trazia à tona todos os objetivos que Anísio Teixeira havia 

desenvolvido para uma escola de educação integral, buscando proporcionar às 

crianças um sistema de escolarização em tempo integral que abordava questões 

relacionadas à saúde, higiene, alimentação, socialização, cidadania e trabalho. 

Esta escola tratava-se de um sistema pioneiro no Brasil, voltada para as 

camadas mais carentes da população. O nome escolhido foi em homenagem ao 

educador baiano Ernesto Carneiro Ribeiro. 

                                                      
6
 Sobre a data da fundação do Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro, há divergências. 
Alguns documentos apontam para a data de 21 de setembro de 1950, outros 22 de setembro de 
1950. Opta-se por utilizar a data contida na obra Uma experiência de educação integral (EBOLI, 
1969), pois seu estudo traz diversos aspectos relacionados e foi lançado pelo INEP (Instituto 
Nacional de Estudos Pedagógicos). 
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Na data da inauguração, Anísio Teixeira faz um discurso falando sobre a 

intencionalidade da proposta, que, dada sua consistência, serão transcritos excertos 

abaixo 

Senhor Governador: 
Este é o começo que um esforço pela recuperação, entre nós, da escola 
pública primária. 
Três pavilhões – três grupos escolares – vão ser hoje inaugurados por V. 
Exª [...]. A construção desses grupos obedece a um plano de educação para 
a cidade da Bahia que visa restaurar as escolas primárias, cuja estrutura e 
cujos objetivos se perderam nas idas e vindas de nossa evolução nacional. 
[...] Os brasileiros, depois de 1930, são todos filhos da improvisação 
educacional, que não só liquidou a escola primária, como invadiu arraias do 
ensino secundário e superior e estendeu pelo País uma rede de ginásios e 
universidades cuja a falta de padrões e seriedade atingiria as raias do 
ridículo [...] 
É contra essa tendência à simplificação destrutiva que se levanta este 
Centro Popular de Educação. Desejamos dar, de novo, à escola primária, 
seu dia letivo completo. Desejamos dar-lhes seus cinco anos de curso. E 
desejamos dar-lhe seu programa completo de leitura, aritmética e escrita, 
ciências físicas e sociais, artes industriais, desenho, música, dança e 
educação física. Além disso, desejamos que a escola eduque, forme 
hábitos, forme atitudes, cultive aspirações, prepare, realmente a criança 
para a civilização[...].E,além disso,desejamos que a escola dê saúde e 
alimento à criança, visto não ser possível educá-la no grau de desnutrição e 
abandono em que vive. 
[...] O brasileiro não acredita que a escola eduque. E não acredita, porque a 
escola, que possui até hoje, efetivamente não educou. 
Veja-se, pois, em que círculo vicioso se meteu a Nação. Improvisa escolas 
de todo jeito porque não acredita em escolas senão como uma formalidade 
social [...] 
Como acreditar em escolas? Tem razão o povo brasileiro. E para que não 
tenha razão seria preciso que reconstruíssemos as escolas. É este esforço 
que se está procurando aqui começar, Senhor Governador. Todo mundo 
sabe o que é educação.  
[...] Uma palavra ainda sobre a organização do que estamos a chamar de 
Centro de Educação Popular, organização que apoiamos a nossa confiança 
em êxito. 
Recordo-me que a construção deste Centro resultou de uma ordem de V. 
Exª, certa vez em que se examinava o problema da chamada infância 
abandonada. Tive, então, a oportunidade de ponderar que, entre nós, quase 
toda a infância, com exceção de filhos de famílias abastadas, podia ser 
considerada abandonada. Pois, com efeito, se tinham pais, não tinham lares 
em que pudessem ser educados e se, aparentemente tinham escolas, na 
realidade não as tinham, pois as mesmas haviam passado a simples casas 
em que as crianças eram recebidas por sessões de poucas horas, para um 
ensino deficiente e improvisado. No mínimo, as crianças brasileiras, que 
logram frequentar escolas, estão abandonadas em metade do dia.[...] Para 
remediar isso, sempre me pareceu que devíamos voltar à escola de tempo 
integral. (TEIXEIRA apud EBOLI, 1969, p. 13)  

Nos pontos do discurso trazido acima proferido por Anísio Teixeira encontra-

se a intencionalidade da construção de uma escola primária que visa à formação do 

sujeito na sua totalidade. 
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Os sujeitos que o educador procura atingir com sua proposta são aqueles 

que independentemente a obrigatoriedade do acesso à educação, instituída na 

Constituição de 1946, possam reconhecer o espaço escolar como um ambiente de 

aprendizagens, acolhimento e vivências. 

A preocupação com os sujeitos que perante a sociedade são invisíveis traz à 

tona a necessidade de reformular as estruturas escolares para o recebimento dos 

mesmos. O educador entende que não era suficiente dar acesso à escola para os 

alunos, e sim formá-los para o trabalho e a sociedade. 

Pontua em seu discurso o descrédito depositado perante o ensino no Brasil 

e quer, através da reformulação das propostas, reconstruir essa afirmativa. 

O Centro Carneiro Ribeiro foi elaborado através de atribuições educativas 

específicas. A divisão do centro se deu em duas etapas: EscolasClasse e Escolas-

Parque (EBOLI, 1969). 

As Escolas-Classe tinham prédios grandes, amplos e modernos, tendo 

capacidade para aproximadamente 4.000 mil alunos, divididas em 4 escolas na 

cidade. Funcionavam regularmente em dois turnos atendendo crianças na faixa 

etária de 7 a 13 anos. Tratava-se de um espaço voltado para o ensino de letras, 

ciências, aprendizagens de cunho formal.  

As Escolas-Classe tinham como objetivo diminuir a repetência causada por 

diversos aspectos (social, emocional, familiar), garantir a estada do aluno durante os 

7 anos previstos em lei e situá-lo dentro de um espaço, conforme sua faixa etária. 

O ensino era diversificado, abordando uma prática que fazia com que os 

alunos fossem autônomos para construir suas aprendizagens. Os conteúdos, em 

todas as áreas, deviam instigar o aluno, fazendo relações com experiências da sua 

vida cotidiana. 

Afirmando a concepção de que o aluno deve aprender e relacionar seus 

conhecimentos a partir de sua vivência, Teixeira (1967, p. 54) relata: 

Para a escola primária ter, portanto, as condições adequadas de eficiência, 
faz-se necessário que se crie um estado de continuidade entre a 
experiência da criança fora da escola e a sua nova experiência no meio 
escolar. Por isto mesmo, a escola sobretudo primária, deve inserir-se no 
meio local, desenvolvendo a criança por intermédio deste meio, a fim de 
que as experiências de ensino tenham raízes e o indispensável caráter 
integrativo que as deve marcar.(p. 54)  
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Na Escola-Parque, os alunos têm disponíveis atividades nos seguintes 

setores: Trabalho (artes aplicadas, industriais e práticas), Educação Física (Jogos, 

recreação e ginástica), Socializante (grêmio, jornal, rádio-escola, banco e loja), 

Artístico (música instrumental, canto, teatro e dança) e Extensão Cultural e 

Biblioteca (leitura, estudo, pesquisa).  

Para descrever de uma forma mais próxima a maneira como a Escola-

Parque se constitui, Eboli (1969, p. 35) relata: 

Um muro branco e simples, como de qualquer casa, separa o mundo da 
Escola-Parque do mundo cá de fora. Quem  passa pela rua Saldanha 
Marinho, no bairro popular Caixa D’água, não imagina que atrás daquele 
despretensioso portão existe uma escola que, em seu conjunto lembra “uma 
pequena universidade infantil”. Só penetrando nela e aí permanecendo 
algum tempo é que se poderá compreender sua significação para aqueles 
meninos alegres e desinibidos que se movimentam de um setor para o outro 
com seus uniformes azuis.   

Assim, a educação dos sujeitos acontecia nos dois espaços: Escola-Classe 

e Escola-Parque. Em um turno, frequentam a sala de aula com conteúdos 

curriculares durante o período de quatro horas. Após, direcionavam-se para a 

Escola-Parque, onde desenvolviam atividades de diversos setores. 

Anísio Teixeira visualizava o Centro de Educação Popular Carneiro Ribeiro 

como uma escola que prepara o aluno para a vida, fazendo com que este perceba a 

importância que tem na sociedade, dando-lhe oportunidade de participar de um 

conjunto de diversas experiências. 

Para o educador, a escola pública teria mais qualidade quando os alunos 

pudessem ampliar seu tempo de permanência nas escolas, através da educação 

integral, proporcionando uma formação completa do ser humano.  

A didática dessa escola obedeceria ao principio de que as atividades 
infantis, predominantemente lúdicas, evoluem naturalmente para o trabalho, 
que é um jogo mais responsável e com maior atenção nos resultados, e do 
trabalho evoluem para o estudo, que é a preocupação mais intelectual de 
conduzir o trabalho sob forma racional, sabendo-se porque se procede do 
modo pelo qual se procede, e como se pode aperfeiçoar ou reconstruir 
porque modo de fazer. Quando esse interesse intelectual se desenvolve 
bastante para se tornar uma atividade em si mesma, teremos o intelectual, o 
cientista, o pesquisador e o pensador, que irão construir os corpos 
especializados da Nação para o seus desenvolvimento cultural e científico. 
(TEIXEIRA, 1957, p.5)  

Através desta fala de Anísio Teixeira, pode-se compreender a dimensão de 

suas propostas acerca da educação em tempo integral. Ele busca a formação dos 
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sujeitos para que estes possam criar condições de um melhor viver, ligados a 

mudanças que podem proporcionar na sociedade. 

A educação integral a partir de Anísio Teixeira propõe que o sujeito seja ator 

de sua aprendizagem e de suas conquistas, que este não permaneça no ócio e não 

espere do sistema condições para direcionar sua vida. Formar homens que sejam 

capazes de transformar a realidade, pois, frente às novas exigências oriundas da 

sociedade, a ampliação da jornada escolar atende as necessidades de ensino e, ao 

mesmo tempo, de vida e convívio social. 

Na perspectiva de educação integral, objeto de estudo da presente 

pesquisa, encontra-se, na década dos anos de 1980, a experiência da ampliação da 

jornada escolar através dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs). Essa 

experiência foi articulada por Darcy Ribeiro e o então presidente brasileiro, inspirado 

na experiência de Anísio Teixeira (BOMENY, 2008). 

Darcy Ribeiro foi um antropólogo, sociólogo, educador e político de grande 

impacto na sociedade brasileira. Atuou em diversos cargos públicos e durante o 

governo de Leonel Brizola no Rio de Janeiro, entre os anos de 1983 e 1987, foi 

Secretário da Cultura e Coordenador do Programa Especial de Educação. 

Ele trazia em seu discurso a preocupação com a educação no Brasil, 

pontuando que o país só se desenvolveria por meio do investimento no ensino. 

Defendia o acesso escolar de forma gratuita, pública e de qualidade a todos os 

cidadãos brasileiros. 

Darcy Ribeiro entendia que o processo de construção de conhecimento é 

inteiramente relacionado à dimensão política, por isso a insistência no campo da 

educação, na formação escolar e cidadã dos sujeitos. 

Apontava no sistema educacional brasileiro uma promoção da exclusão de 

crianças de classes populares, sendo a escola direcionada apenas à elite da 

sociedade, que possuía condições de frequentá-la. Assim, a permanência dos 

alunos em situação de vulnerabilidade social tornava-se pequena e a evasão  disto 

resultava: 

 
É certo que a escola pública funciona muitas vezes em bases tão precárias, 
e é dirigida de forma tão desastrosa que não há vocação educativa que 
resista[...] Os defeitos maiores da nossa escola são oriundos da ilusão de 
que ela seleciona e promove os melhores alunos, através de procedimentos 
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pedagógicos objetivos, quando de fato, ela apenas peneira e separa o que a 
sociedade manda pra lá, devidamente diferenciado[...]quando se fala de 
alunos evadidos, como se tratasse de malandros desertores, que fugiram da 
escola. Uma visão mais objetiva olharia a evasão como resultante da 
rejeição do aluno pela escola. (RIBEIRO, 1984, p. 57)  

Visando à redução das injustiças sociais oriundas de uma sociedade 

permeada por exclusões, Darcy Ribeiro planeja uma ação educacional que objetiva 

ampliar o horário escolar para, no mínimo, seis horas, onde os alunos vivenciariam 

atividades que ultrapassariam o ensino e aprendizagem propostos em sala de aula. 

Esta proposta pedagógica é voltada para as crianças de classes populares, 

oferecendo atividades de cunho curricular e atividades recreativas e culturais que 

transcendiam o ensino formal. 

O projeto de educação integral denominado Centros Integrados de 

Educação Pública (CIEPs) foi implantado no estado do Rio de Janeiro em duas 

etapas, entre 1984 e 1994. Foram construídos aproximadamente 500 prédios, 

projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer. 

Estes prédios contam com três blocos, sendo que no bloco principal havia 

três andares que contém salas de aula, centro médico, cozinha, refeitório e áreas de 

recreação. No segundo bloco, localizava-se um ginásio coberto, com quadra de 

esportes, arquibancadas e vestiários, sendo o local utilizado também para 

apresentações musicais, e, no terceiro bloco, encontrava-se a biblioteca. (BOMENY, 

2008). 

Para Darcy Ribeiro, a ampliação da jornada escolar criaria condições para 

que os alunos efetivassem suas aprendizagens, pois, se oferecidas atividades que 

explorassem todas as possibilidades dos sujeitos e atendessem suas necessidades, 

estes se reconheceriam como pertencentes a uma sociedade, capazes de nela 

atuar. 

A proposta de educação integral trazida pelos CIEPs foi pensada a partir das 

experiências desenvolvidas acerca do assunto. Anísio Teixeira foi um mentor da 

ideia para Darcy Ribeiro, porém este último também pontuou que os princípios de 

atendimento a crianças em mais de um turno nasceram em berços de programas 

internacionais. Em entrevista ao Programa Roda Vida7, em 17 de abril de 1995, 

Ribeiro relatou 

                                                      
7
 Entrevista realizada em 17.04.1995, no Programa Roda Viva. 
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Japonês se fez com a história de dia completo, francês, inglês só há isso no 
mundo, tem que fazer. Custa três vezes mais caro o CIEP, mas como ele 
aprova 90 e tantos por cento dos alunos ele é mais barato [...] Há um 
problema brasileiro muito sério, entre eles um problema seríssimo, enfrentar 
isso, escola em tempo integral, veja, mas há 60 anos Anísio escrevia isso, 
os educadores de São Paulo escreviam isso, Fernando de Azevedo há 50 
anos, é preciso criar uma escola de tempo integral pra aluno e pra 
professor. 

Diante esta fala, Darcy Ribeiro nos coloca frente à questão emergente do 

país: o fracasso da escola pública. Se, de um lado, o governo age de acordo com o 

investimento que pode oferecer ao ensino, de outro, não compreende a amplitude 

que o sistema escolar atinge. 

Investir em educação sempre foi uma das grandes defesas deste educador e 

para ele o importante não é o quanto este investimento iria custar e sim os 

resultados alcançados a partir dele, tornando a escola um instrumento de mudança. 

Ribeiro (1995) justifica a necessidade de implementação dos CIEPs e 

explica sobre a necessidade de investimento: 

[...] a escola trata o menino popular como se fosse classe média, ela dá 
exercício pra fazer em casa, supõe que ele tenha casa, supõe que em casa 
tem quem já estudou, 80% das famílias da periferia de São Paulo não tem, 
então a escola é feita pra ele fracassar nela, é um absurdo então. Agora o 
doloroso, as dores da minha vida, a dor da minha vida eu vi agora, o 
prefeito, por questão política, está tirando 350 mil crianças que eu deixei em 
CIEP de dia completo, é 30% das crianças do Rio e mandou colocar em 
meio período, por economia. Fazer economia com criança vai ficar mais 
caro pagar pra eles na prisão, na polícia pra tomar conta deles, é uma 
barbaridade! 

Ambos concordam ao falar da importância do investimento na educação de 

tempo integral e que esta tem capacidade de transformação dos sujeitos da 

sociedade de seu tempo.  

Desta maneira, o CIEP constitui-se como uma proposta de educação integral 

que, entre divergências e convergências, mostrou ao nosso país uma nova forma de 

educação. Darcy Ribeiro atuou como um visionário da educação, permeado de 

insatisfações recorrentes à sociedade, desenvolveu uma ação para transformar os 

sujeitos pertencentes a ela. Teixeira reitera: 

Os nossos deveres para com o povo brasileiro estão, assim, a exigir que 
devemos primeiro a educação adequada às classes populares, a fim de lhes 
aumentar a produtividade e com ela o seu nível de vida.[...] A educação 
sempre se apresentou como a alternativa para a revolução e a catástrofe, 
mas, para isto, é necessário que nãos e faça ela própria um caminho para o 
privilégio ou para a manutenção de privilégios. Façamos do nosso sistema 
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escolar um sistema de formação do homem para os diferentes níveis da 
vida social. Mas com um vigoroso espírito de justiça, dando primeiro aos 
muitos aquele mínimo de educação, sem o qual a vida não terá significação 
nem poderá sequer ser decentemente vivida[...](TEIXEIRA, 1957, p. 16).  

A análise das concepções de educação integral, a partir de Anísio Teixeira e  

de Darcy Ribeiro, frente às propostas do Programa Mais Educação, fez com que 

muitas ideias em torno do assunto fossem repensadas e reformuladas. 

O Programa Mais Educação traz em seus cadernos de orientações a 

maneira com a qual as práticas e ações devem ser desenvolvidas e quais os seus 

objetivos.  

O programa, que atua como uma proposta de educação integral, traz 

explicitamente e, muitas vezes, entre linhas, a grande preocupação com a evasão 

escolar e a repetência, presentes na educação básica atualmente. 

Entende-se que é a partir desta preocupação que o programa é pensado e 

estruturado para que um de seus resultados seja a diminuição do baixo rendimento 

escolar apresentado no IDEB. 

Formar o sujeito na sua totalidade, abordando questões sociais, culturais e 

de lazer, aproximando a realidade do aluno com o espaço escolar propõe que este 

aumente a sua capacidade de aprendizagem e construção do conhecimento, 

tornando assim o ensino público mais efetivo. 

A formação do sujeito em sua amplitude era o ideal proposto por Anísio 

Teixeira em suas Escolas-Parque. Através de experiências diversificadas, o aluno 

tornava-se capaz de interagir e intervir com o meio social ao qual pertencia, 

propondo um movimento de transformação social. 

Da mesma forma, o Programa Mais Educação propicia aprendizados 

diferentes, mas, em contraponto, pensa o sujeito como um ser pertencente a uma 

urgente demanda que configura a escola pública com baixo rendimento. 

As Escolas-Parque são pensadas em diferentes espaços, e construídas para 

efetivar a ampliação da jornada escolar. Os alunos transitam em diferentes 

contextos e optam por desenvolver aquilo que consideram de seu interesse. 

Já no Programa Mais Educação, os alunos, após o período de aula na sala 

de aula, vivenciam atividades elegidas por uma coordenação, não tendo opção de 

escolha. Embora o programa preveja a utilização de espaços dentro da comunidade 

para a realização das ações, muitas vezes estas se restringem unicamente ao 
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espaço escolar, em ambientes que nem sempre são direcionados para as 

atividades, locais “provisórios”, deslocando outras atividades anteriormente neles 

desenvolvidas. 

A circulação dos alunos por ambientes diferentes faz com que estes 

percebam que a possibilidade de explorar outros lugares é presente, exercendo 

então sua cidadania. 

Este é um ponto que distancia o Programa Mais Educação até mesmo da 

concepção apresentada por Darcy Ribeiro através dos CIEPs. Estas escolas 

também possuem estrutura física direcionada para as atividades do turno integral, 

não necessitando da utilização de espaços impensados para a efetivação das 

práticas. 

As práticas abordadas por Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro têm como intuito 

atingir todas as crianças pertencentes ao ensino público, preocupando-se com a 

qualidade da permanência das mesmas no espaço escolar. De outro lado, o 

Programa Mais Educação segmenta o atendimento ao focar apenas naqueles que 

integram os índices de reprovação, evasão, sendo este um critério para 

implementação do programa. 

As três propostas de educação integral encontradas na presente pesquisa 

apontam o sujeito da classe popular, em situação de vulnerabilidade social como o 

objeto de intencionalidade de ações. 

Porém, enquanto o Programa Mais Educação propõe a ampliação do 

atendimento escolar criando relações entre a comunidade e a escola, objetivando o 

aumento do rendimento escolar, a proposta de Anísio Teixeira postula que os alunos 

das classes populares tenham condições de vivência garantidas para que possam 

atuar na transformação social. 

Da mesma forma, Darcy Ribeiro, ao considerar o sistema de educação no 

Brasil uma calamidade, propõe uma ação que olhe para os sujeitos desfavorecidos 

socialmente, criando um ideal de escola que forme o sujeito na sua totalidade, capaz 

de ser crítico e humanizado. 

Recorrente à pesquisa realizada, muitas questões ainda não são 

respondidas mas, para finalizar, enfatiza-se apenas uma: Como o ideal de formação 

de sujeitos em sua totalidade, abordando demandas sociais, pode efetivar-se, se a 
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intenção do programa que traz a educação integral atualmente visa o aumento nos 

Índices de Desenvolvimento da Educação Básica? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A primeira proposta da presente pesquisa era conhecer os objetivos e 

conceitos que permeiam a educação integral no Brasil contemporâneo. Para que 

essa finalidade fosse alcançada, muitas leituras de livros, artigos, teses, leis e textos 

governamentais foram realizadas. 

A educação integral tornou-se presente através de uma conversa junto a 

uma professora do curso de graduação em Pedagogia e, a partir dela, iniciou-se 

uma busca para compreender este universo até então desconhecido. 

Muitos questionamentos e dúvidas acerca do assunto fizeram com que a 

coleta de dados e informações se tornasse frequente, mediada pela breve 

experiência como professora de oficina no Programa Mais Educação. 

O objeto deste estudo visava elaborar uma análise das propostas do 

programa em questão, aproximando-a de experiências de educação integral 

ocorridas anteriormente no Brasil, bem como seus fundamentos e conceitos. 

Primeiramente, procurou-se conhecer quem são os sujeitos afetos ao 

Programa Mais Educação, relacionando os alunos pertencentes aos programas e a 

de propostas realizadas anteriormente. 

A apropriação dos aspectos que constituem os sujeitos atendidos no 

programa de educação integral atual foi determinante para compreender a amplitude 

das razões e agentes que formulam a educação integral. 

A partir da aproximação acerca dos sujeitos que estão em situações de 

vulnerabilidade social, houve uma percepção da dimensão da urgente demanda no 

atendimento dos mesmos. 

Esta necessária abordagem também esteve presente nas intencionalidades 

dos programas de educação integral propostos por Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. 

Ambos pretendiam organizar o espaço escolar como um ambiente de acolhimento e 

aprendizagens, de vivências formais e não formais. 

As três propostas analisadas trazem em sua base a consciência de que a 

escola brasileira necessita de um olhar mais atento às crianças de classes populares 

e que deve atuar como um espaço de formação cultural, social e humana. 
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Até este momento, a pesquisa coincidia reflexões e intencionalidades, 

porém, ao aprofundar o estudo com bases nos Cadernos de Orientação do 

Programa Mais Educação, o foco de análise passou a ser redimensionado, num 

movimento próprio de todo processo de pesquisa. 

Ao realizar o diagnóstico dos sujeitos que o Programa Mais Educação 

atende, encontrou-se a ideia de que a intencionalidade do programa é a elaboração 

de propostas para melhorar as condições de vivência destes indivíduos, visando 

uma transformação social, assim como Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro propuseram. 

Contudo, ao avançar nas análises, encontra-se, pontuada em diversos 

espaços dentro dos Cadernos de Orientações, uma constante preocupação com o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no país, sendo a aumento destas 

taxas um dos principais objetivos do Programa Mais Educação. 

Nesta etapa, o foco da pesquisa muda e a busca por informações que 

embasem a preocupação com os índices e taxas passa a ser constante. Desta 

maneira, através do estudo minucioso, concepções e observações feitas sobre o 

Programa Mais Educação começam a transformar-se. 

Anteriormente, o programa, concebido como extensão das propostas 

arquitetadas por Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, que pensavam no sujeito e na sua 

formação integral pautados na preocupação para com estes, agora é compreendido 

como um agente que pretende transformar índices e taxas de desenvolvimento do 

território brasileiro. 

Surge então um sentimento de decepção! 

Decepção por desconstruir uma ideia anteriormente constituída, embasada 

na concepção de que o Programa Mais Educação tinha a transformação do sujeito 

como objetivo principal. Transformação esta que visa formar sujeitos sociais, 

culturais, políticos que possam exercer sua cidadania e que se reconheçam 

pertencentes à sociedade, sem serem midiatizados pela exclusão. 

Esta foi a base das propostas de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, ou seja, a 

transformação social, o papel do espaço escolar como agente formador de seres 

humanos, buscando melhorar as condições de vivências das classes populares. 

Encontrar um programa, como o Mais Educação, que é implementado a 

partir das dificuldades que uma rede de ensino apresenta através de exames como 
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Prova Brasil, que visualiza apenas conteúdos de Português e Matemática, 

desconstrói infinitas possibilidades que permeiam a educação integral. 

Por outro lado, a análise dos Cadernos de Orientação do referido programa, 

ao apresentar propostas que objetivam a permanência de crianças e adolescentes 

de classes populares na escola, trazem aspectos relevantes ao atual contexto social. 

Mesmo que a permanência na escola não atinja inteiramente os objetivos 

centrais de uma educação integral elaborada para melhorar as condições de 

vivências destes sujeitos, pensando numa transformação social, não se pode deixar 

de reconhecer que é preferível que crianças e adolescentes estejam na escola em 

turno integral perante a permanência nas ruas ou em ambientes com condições 

precárias. 

Contudo, necessita-se (re)conscientizar a sociedade, em geral, sobre as 

intencionalidades das propostas do Programa Mais Educação, pois atualmente são 

constantes, em diversos meios de comunicação, propagandas e referências sobre o 

programa que o situam como uma proposta efetiva de educação integral na 

educação pública brasileira. 

Não basta oferecer a ampliação da jornada escolar, é necessário que esta 

concretize-se embasada no olhar minucioso da formação humana, nas 

aprendizagens significativas, em tempos e espaços próprios para a formação do 

conhecimento. No entanto, se o objetivo do Programa Mais Educação estiver 

pautado no aumento do IDEB, provavelmente, a formação do sujeito num todo ficará 

em segundo plano, e tampouco irá concretizar-se. 

 Ao concluir esta pesquisa, compreende-se que a educação integral é um 

tema amplo não podendo ser inteiramente descrito em um trabalho de conclusão de 

curso. Entretanto, analisar as questões pertinentes aos programas de educação 

integral proporcionou a renovação de ideias e concepções que referem-se ao 

assunto, fazendo com que surgisse a motivação para a continuidade do estudo. 

Além disso, ressalta-se a proximidade das intenções das propostas de 

Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro com a preocupação frente aos sujeitos em situação 

de vulnerabilidade social, apresentados pela presente pesquisadora. 

Desta forma, esta pesquisa é o inicio de uma longa jornada científica que 

busca entender situações, compreender e subsidiar os formuladores das políticas 

públicas, bem como os dirigentes do programa para que repensem e redirecionem 
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suas ações no sentido de melhorar as condições de vivências de crianças e 

adolescentes de classes populares. 
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