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Para educar um indivíduo, no sentido pleno, é preciso envolver
HDUWLFXODUGLYHUVRVRXWURVSDUWtFLSHVWHPSRVHHVSDoRV$ÀQDO
somos todos sujeitos totais, mas incompletos, com
as mais diversas características, necessidades e possibilidades
de aprendizagem ao longo da vida. Nesse sentido, a educação
pSRUGHÀQLomRLQWHJUDOQDPHGLGDHPTXHGHYHDWHQGHUD
todas as dimensões do desenvolvimento humano e acontece
como processo ao longo de toda a vida. Assim, educar
LQWHJUDOPHQWHXPDSHVVRDVLJQLÀFDSURSRUFLRQDUOKHXPD
condição permanente de construção do aprendizado.
Fundamentalmente, a educação integral reconhece
RSRUWXQLGDGHVHGXFDWLYDVTXHYmRDOpPGRVFRQWH~GRV
GRFXUUtFXORWUDGLFLRQDO Q~FOHRFRPXP DRPHVPRWHPSR
HPTXHSHUFHEHDFRQWULEXLomRLQFRQWHVWHGHDWLYLGDGHV
complementares (no Brasil são usualmente conhecidas
FRPR´SDUWHGLYHUVLÀFDGDµGRFXUUtFXOR TXHQRUPDOPHQWH
acontecem no contraturno escolar.
$FULDomRGHSURJUDPDVHSROtWLFDVS~EOLFDVDPSDUDGD
nos pressupostos da educação integral, está diretamente
relacionada com as demandas dos movimentos sociais,
notadamente a partir dos anos 90. Com a publicação do
(VWDWXWRGD&ULDQoDHGR$GROHVFHQWH  GD/HLGH
'LUHWUL]HVH%DVHVGD(GXFDomR  HGR3ODQR1DFLRQDOGH
(GXFDomR  R%UDVLOSDVVRXDLQFRUSRUDUQDPRGHODJHP
de suas políticas a educação integral como resposta às muitas
YXOQHUDELOLGDGHVLQIDQWRMXYHQLVHDRDSULPRUDPHQWRFRQWtQXR
GDTXDOLGDGHGDDSUHQGL]DJHP
Movimentos das mais diversas origens – de mães, de lutas

pelas terras, pelo aumento de vagas em creches, pelo meio
DPELHQWH²OHYDQWDUDPDRORQJRGRVDQRVTXHVW}HVTXH
exigiam uma resposta complexa para o papel da educação.
Para além da vulnerabilidade social, os movimentos discutiam
HDLQGDGLVFXWHPTXHVW}HVFRPRUHRUJDQL]DomRFXUULFXODU
autonomia dos educandos na construção de seus próprios
percursos de aprendizagem, utilização da tecnologia na sala
de aula, professores como mediadores do conhecimento,
articulação comunitária, participação das famílias na gestão e
operacionalização das instituições de ensino.
Desde 2008, com o início da implementação do “Programa
0DLV(GXFDomRµQDVUHGHVS~EOLFDVGHHQVLQRRWHPD
´HGXFDomRLQWHJUDOµWHPJDQKDGRHVSDoRFUHVFHQWHGHQWUHDV
políticas educacionais empreendidas pelo Ministério da
(GXFDomR 0(& 
3DUDOHODPHQWHDKLVWyULDQRVIRUQHFHDOJXQVH[HPSORVTXH
GHFHUWDPDQHLUDUHIRUoDPHHYLGHQFLDPSROtWLFDVS~EOLFDV
voltadas à educação integral: o Movimento Escola Nova
 DFULDomRGR&HQWUR(GXFDFLRQDO&DUQHLUR5LEHLUR
por Anísio Teixeira em 1950 (primeira escola a funcionar
HPWHPSRLQWHJUDOQR%UDVLO DLPSOHPHQWDomRGRV&HQWURV
,QWHJUDGRVGH(GXFDomR3~EOLFD  QR5LRGH-DQHLURH
RV&HQWURVGH(GXFDomR8QLÀFDGRV  HP6mR3DXOR
0DLVUHFHQWHPHQWHDSDUWLUGHR,&( ,QVWLWXWRGH&R
5HVSRQVDELOLGDGHSHOD(GXFDomR RUJDQL]DomRGRWHUFHLUR
setor sediada em Pernambuco, tem empreendido uma série
GHSDUFHULDVFRP6HFUHWDULDV(VWDGXDLVGH(GXFDomR 6mR
3DXOR5LRGH-DQHLUR3HUQDPEXFR&HDUiGHQWUHRXWUDV FRP
o propósito de implantar um modelo de gestão educacional
inovador para escolas em tempo integral. Aspectos cognitivos
HQmRFRJQLWLYRV VRFLRHPRFLRQDLV VmRDERUGDGRVDSDUWLUGH
XPDyWLFDGLIHUHQWHRQGHRSURMHWRHVFRODUGHÀQHRFXUUtFXOR
FRQFHSomRGDSUiWLFDSHGDJyJLFD TXHSRUVXDYH]VHXWLOL]D
do tempo integral como estratégia para viabilizar o projeto

escolar.
3RUWDQWRWUDoDQGRXPSDUDOHORHQWUHWRGDVHVVDVDo}HVRTXH
caracteriza uma política de educação integral é a articulação
intersetorial. Ou seja, educar um indivíduo
integralmente depende necessariamente da articulação
GRSUySULRSRGHUS~EOLFR²pXPDWDUHIDTXHQmRSRGHVHU
exclusiva das secretarias de educação. Ao contrário, ela prevê
necessariamente a integração e interlocução das agendas,
políticas e, na medida do possível, receitas e orçamentos das
mais diferentes frentes: esporte, cultura, assistência social,
habitação, transportes e planejamento.
Nesse contexto, o espaço da cidade pode complementar as
lições da sala de aula. O traçado da rua pode ajudar na aula de
Geometria, a história do bairro na aula de História, as
SODFDVGDUXDQDVDXODVGH/tQJXD3RUWXJXHVD$ViUYRUHVQD
aula de Ciências. E por aí vai. A educação integral considera
DFLGDGHFRPR´WHUULWyULRHGXFDGRUµSURSRQGRDH[SORUDomR
de novos itinerários na ação educativa. Produz aproximação
e integração entre os diversos campos do conhecimento
DUWtVWLFROLQJXtVWLFRFLHQWtÀFRpWLFRItVLFR DUWLFXODGRVjV
YLYrQFLDVQDHVFRODQDIDPtOLDHQDFRPXQLGDGH(QÀP
educação integral não é uma modalidade da educação, mas
sim, o próprio sentido de existir de um processo educativo.
Apesar dos esforços empreendidos, o Brasil ainda carece
GHSROtWLFDVS~EOLFDVTXHHTXDFLRQHPDEUXWDOGLVSDULGDGH
H[LVWHQWHHQWUHVHXVLQGLFDGRUHVHGXFDFLRQDLV SURÀFLrQFLD
WD[DGHDSURYDomRWD[DGHDEDQGRQRGLVWRUomRLGDGH
VpULHHWF HPUHODomRjJUDQGHPDLRULDGRVSDtVHVFRPRV
TXDLVPDQWpPUHODo}HVFRPHUFLDLV(QTXDQWRDVRFLHGDGH
brasileira não despertar para a premência de uma educação
integral consistente, extensiva a todas as crianças e jovens,
em linha com as observações delineadas neste artigo,
GLÀFLOPHQWHQRVVRSDtVDOFDQoDUiSDWDPDUHVVRFLRHFRQ{PLFRV
satisfatórios.

