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 Este projeto de pesquisa tem como objetivo geral investigar a 

Educação Integral entre as práticas de educação no campo social e 

no espaço escolar, assim como, analisar comparativamente como as 

experiências de educação no campo social e no espaço escolar se 

aproximam dos pressupostos da Educação Integral. 

Líder da Pesquisa: Profª. Drª. Dinora Tereza Zucchetti 

PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO EM ESPAÇOS ESCOLARES E NÃO 

ESCOLARES E OS PROCESSOS EDUCATIVOS DESENCADEADOS 

A EDUCAÇÃO INTEGRAL E O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. 



 

   
  A pesquisa considera a problematização de que a modalidade de 

atenção conhecida como socioeducativos em meio aberto (MDS), 

voltada às crianças e jovens das classes populares, tende a adentrar o 

espaço da escola através do Programa Mais Educação (MEC). 

Contexto que encarna discussões, no campo teórico, apontadas por 

alguns estudiosos no sentido de haver para certa convergência entre 

os projetos socioeducativos e o Mais Educação. 

   A pesquisa é realizada em um município do Vale do Rio dos Sinos, e 

nele há um considerável aumento no número de matrículas na modalidade 

Educação Integral, no Ensino Fundamental, nos anos iniciais e finais, se 

comparado ao percentual nacional. 

 

A EDUCAÇÃO INTEGRAL E O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. 

PROBLEMATIZAÇÃO 



  No ano de 2010, por exemplo, na cidade onde a pesquisa é 

realizada foram 1133 matrículas nas escolas públicas da rede 

municipal e estadual, na zona urbana e rural. Em 2011 somou-se 

2664 matriculas e em 2012 foram 5287. Perfaz-se um total de 366% 

no aumento nos números de matrículas na modalidade referida, 

entre os anos de 2010 e 2012. Percentual bastante superior à 

média nacional. 
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  Do ponto de vista dos resultados, através de uma pesquisa de 

tipo qualitativa,  busca-se contribuir com o processo de avaliação das 

formas como vêm se produzindo as primeiras experiências em torno no 

Programa Mais Educação. De igual forma, pretende-se fomentar 

estudos neste campo de intervenção, através da produção acadêmica 

e da formação de recursos humanos considerando-se, especialmente, 

a articulação entre alunos de pós-graduação, licenciaturas e 

professores de escolas da rede pública de educação básica. 
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PERCURSOS D EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL 

Um resgate histórico 

   O educador Anísio Teixeira, em meados de 1930, verifica que é 

crescente evasão escolar e a repetência contínua de alunos de classes 

populares. Logo, conclui que o modelo de escola tradicional atua como 

a causa destes deslizes no ensino (ALMEIDA/FILHO, s/d). 

   As novas gerações, cada vez mais oriundas das 

camadas populares, buscam essa escola, na ilusão de 

que, não vão somente ali adquirir a “melhor” educação, 

uma vez que a escola se destinava aos “melhores” ou 

melhor classificado socialmente, como também o meio 

mais fácil de “melhorarem” ou se “reclassificarem” melhor 

socialmente (TEIXEIRA, 1976, p.148). 
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  A escola propicia a oportunidade de ascensão e inclusão social, o 

acesso e a gratuidade passam a ser entendidos e garantidos como 

direitos individuais na Constituição de 1946, através dos Artigos 166 e 

168. Entretanto, Anísio Teixeira afirma que o direito de acesso à 

educação não será garantido se a estrutura organizacional escolar não 

se adequar aos novos sujeitos que se inserem neste espaço 

(TEIXEIRA, 1967). 
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CENTRO CARNEIRO RIBEIRO 

  Em 1950, Anísio Teixeira cria na Bahia o Centro Carneiro Ribeiro. 

Este centro compõe-se de dois espaços físicos: Escolas-Classe e 

Escolas-Parque, sendo o primeiro elaborado para atender os alunos 

durante as aprendizagens escolares e o segundo no período oposto ao 

currículo, propondo atividades que envolvessem diferentes aspectos da 

vida humana: 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) (EBOLI, 1969). 
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  O Centro Carneiro Ribeiro teve impacto na sociedade baiana, 

uma vez que permitiu aos alunos uma aproximação e uma 

reapropriação de espaços sociais que estavam sendo negados devido 

ao grande crescimento urbano. Desta forma, a escola passou a ser a 

única presença do Estado e a possibilidade de um crescimento pessoal 

e profissional aos sujeitos que ali estavam inseridos( NUNES, 2010). 
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DARCY RIBEIRO E OS CIEPs 

  Darcy Ribeiro trazia em seu discurso uma grande preocupação 

com o sistema de Ensino Público no país,  pontuando que a escola 

disponibilizada e  acessível a sociedade não tem a intenção de educar.  

Dados sobre o fracasso escolar em 1975, na cidade do Rio de Janeiro, 

demonstram que a metade dos alunos não passava para a segunda 

série, fato este que o educador nomeava como uma grave doença 

nacional (RIBEIRO,1984). 
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  Seguindo os pressupostos de Anísio Teixeira que buscava uma 

educação de qualidade e atenta para o desenvolvimento humano, o 

educador Darcy Ribeiro espelha-se na experiência de Educação 

Integra. Cria em 1981, durante o governo de Leonel Brizola, no estado 

do Rio de Janeiro, os Centros Integrados de Educação Pública 

(CIEP’s).  

  O objetivo era  a ampliação da jornada escolar para no mínimo 

seis horas diárias, divididas entre aulas que compunham o currículo 

escolar e propostas de atividades que envolviam diversos 

conhecimentos (BOMENY, 2008) 
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EDUCAÇÃO INTEGRAL NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

Análise das legislações e a referências ao tema 

 CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988 

    Art. 206 - O ensino será  com base nos princípios:  

I - igualdade de condições  para o acesso e permanência na escola;  

 

 LEI 9394  - Lei de Diretrizes e Bases da  Educação – 20 dez. 1996 

 

  Art. 3º: Igualdade de condições de acesso e permanência. 

  Art. 34º: A  jornada incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala 

de aula sendo  progressivamente ampliado o período de permanência  na 

escola.  

  Parg.. 2º o ensino fundamental  será ministrado progressivamente em 

tempo  integral, a critério dos  sistemas de ensino. 
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 LEI 10.172, 09/01/2001 – PNE 2001/2010 

 

• Prioridade de tempo integral para as crianças de camadas  sociais mais 

necessitadas; 

• Garantia da ampliação do  atendimento como oportunidade de formação 

que complementará à educação básica, em diferentes faixas etárias ; 

• Atendimento em tempo  integral  configurando-se como  dispositivo de 

enfrentamento as desigualdades sociais e oportunidade de aprendizagens. 
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 DECRETO 6.094 – 24/04/2007   

 

 Implementa o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. 

 

  Art. 1º - O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação 

(Compromisso) é a conjugação dos esforços da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, atuando em regime de colaboração, das famílias e da 

comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da educação básica.  

  VII - ampliar as possibilidades de permanência do educando sob 

responsabilidade da escola para além da jornada regular. 

  XXVI - Transformar a escola num espaço comunitário e manter ou 

recuperar aqueles espaços e equipamentos públicos da cidade que 

possam ser utilizados pela comunidade escolar. 

  XXVII - Firmar parcerias externas à comunidade escolar, visando a 

melhoria da infra-estrutura da escola ou a promoção de projetos 

socioculturais e ações educativas. 
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 LEI 11.494, 20/06/2007- FUNDEB  

 

  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação 

  Art. 10. A distribuição proporcional de recursos dos Fundos levará em 

conta as seguintes diferenças entre etapas, modalidades e tipos de 

estabelecimento de ensino da educação básica: diferenciando tempo 

integral de tempo parcial; 

   § 3o Para os fins do disposto neste artigo, o regulamento disporá 

sobre a educação básica em tempo integral e sobre os anos iniciais e finais 

do ensino fundamental.  
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Institui o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 PORTARIA NORMATIVA Nº 17, 24/04/2007 

 Objetiva: 

 

 Formação integral e emancipadora alterando e ampliando  

o ambiente escolar e a oferta de saberes, métodos, processos e conteúdos  educativos.  

 Finalidades: 

 I - apoiar a ampliação do tempo e do espaço educativo e a extensão do 

ambiente escolar nas redes públicas de  educação básica de Estados, Distrito Federal e 

municípios, mediante a realização de atividades no contraturno escolar, articulando 

ações desenvolvidas pelos Ministérios integrantes do Programa;  

 II - contribuir para a redução da evasão, da reprovação, da distorção 

idade/série, mediante a implementação de ações pedagógicas para melhoria de 

condições para o rendimento e o aproveitamento escolar;  

 A EDUCAÇÃO INTEGRAL E O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. 



  Prevê: 

• Integralidade dos  serviços; 

• Direção  do programa à crianças e adolescentes em situações de 

vulnerabilidade e risco social; 

• Interação família, escola e comunidade; 

• Articulação das propostas e práticas com ações de outros  programas 

oferecidos pelo Governo; 

•  Implementação de  práticas pedagógicas  que  contribuem para a 

aprendizagem escolar. 
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     DECRETO 7.083, jan.2010 

     Dispõe sobre o Programa Mais Educação 

  Art. 1º Ampliação de tempo de permanência em escola pública 

mediante oferta de educação básica em tempo integral. 

  Art. 2º Princípios da Educação Integral no Programa Mais 

Educação/articulação das disciplinas curriculares com praticas 

socioculturais / integralidade políticas com as comunidades/ territórios 

educativos/valorização de experiências históricas de educação 

integral/espaços educadores sustentáveis/ afirmação dos direitos humanos.  
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Projeto de Lei 8.035  

(PNE 2011/20) 

Ampliação 
da jornada 

escolar; 

Meta 6: oferecer educação 
de tempo integral e, 50% 
das escolas públicas de 

educação básica em 
jornada de 7 ou mais horas 

diárias. 

 Aproximação de 
escola, família e 

comunidade. 

Adequar 
espaços; 

A EDUCAÇÃO INTEGRAL E O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. 



 

Em síntese o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO é:  

 
O Programa Mais Educação é uma  política 
pública indutora da Educação Integral. 

Ampliação da jornada para o mínimo de 7 horas diárias. 

Ampliação do tempo em atividades socioeducativas 
dentro e/ou fora da escola. 

A EDUCAÇÃO INTEGRAL E O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. 



 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.  

  Seleção das escolas para aderir ao programa: 

 
-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 IDEB3 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.)  
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CADERNOS DE ORIENTAÇÃO: UM DIÁLOGO ENTRE EDUCAÇÃO 

INTEGRAL E APRENDIZAGEM ESCOLAR 

Gestão Intersetorial 
no Território 

•  Marcos legais e 

organização do 

programa; 

• IDEB como 

referências dos 

programas de 

educação. 

Educação Integral 
para o debate 

nacional 

•  Concepções que 

configuram a 

educação integral 

dentro da proposta do 

Programa Mais 

Educação. 

• Construído por um 

grupo de trabalho. 

Rede de Saberes Mais 
Educação: 

pressupostos para 
projetos pedagógicos 
de educação integral 

•  Espaço aberto para a 

transição e o diálogo 

entre a cultura local 

• Pontua a importância 

do acesso das 

comunidades ao 

espaço escolar . 
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PESPECTIVAS  

  A Educação Integral no Brasil vem se apresentando, nos últimos 

anos, como uma política pública em fase de ampliação na medida em que 

busca impactar, positivamente, os indicadores de rendimento escolar 

através do Ideb.  

  Das 1.380 escolas públicas que aderiram ao Programa Mais 

Educação,no ano de 2008, no Distrito Federal, passou-se para 10.066 

escolas, em todo o território nacional, no ano de 2010. Da mesma forma, 

dados do Censo Escolar da Educação Básica (INEP, 2010, 2011 e 2012) 

demonstram que a Educação Integral, no Ensino Fundamental, nas séries 

iniciais e finais, cresce de forma bastante expressiva, no país. 

A EDUCAÇÃO INTEGRAL E O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. 



 DOIS CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 Educação integral. Ação educacional 

que envolve diversas e abrangentes 

dimensões da formação dos 

indivíduos. Quando associada à 

educação não-intencional, diz respeito 

aos processos socializadores e 

formadores amplos que são praticados 

por todas as sociedades, por meio do 

conjunto de seus atores e ações, 

sendo uma decorrência necessária da 

convivência entre adultos e crianças. 

[...] Quando referida à educação 

escolar, apresenta o sentido de 

religação entre a ação intencional da 

instituição escolar e a vida no sentido 

amplo (CAVALIERE, 2010). 

 

Escola de tempo integral. Em sentido 

restrito refere-se à organização escolar na 

qual o tempo de permanência dos 

estudantes se amplia para alem do turno 

escolar, também denominada, em alguns 

países, como jornada escolar completa. Em 

sentido amplo, abrange o debate da 

educação integral – consideradas as 

necessidades formativas nos campos 

cognitivo, estético, ético, lúdico, físico-

motor, espiritual, entre outros – no qual a 

categoria “tempo escolar” reveste-se de 

relevante significado tanto em relação a sua 

ampliação, quanto em relação à 

necessidade de sua reinvenção no 

cotidiano escolar (MOLL, 2010). 
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CONTATO 

• Blog sobre Educação Integral vinculado à 

pesquisa : 

http://educacaointegralemdebate.wordpress.com/ 

 

• Fan Page: 

• https://www.facebook.com/pages/Educa%C3%A7%C3

%A3o-Integral-em-Debate/507947775971194 
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