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Resumo 

Este trabalho discute, a partir de um enfoque histórico, sobre as políticas de educação 

integral implementadas no Brasil com fim de ampliação da jornada escolar. Trata-se de 

uma pesquisa bibliográfica e documental utilizando como fontes livros, artigos 

científicos e documentos oficiais. São apresentadas e discutidas as primeiras 

experiências formuladas e a legislação atual sobre o tema. 
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Introdução 

 

No Brasil, desde o início do século XX têm sido formuladas concepções e 

práticas de educação integral que buscam a ampliação da jornada escolar. Tais medidas 

tiveram em vista a reestruturação da escola frente aos desafios impostos dentro de cada 

período histórico (BRASIL, 2009). Constata-se uma defesa de diversos grupos sociais - 

católicos, anarquistas, integralistas e de educadores como os do movimento da Escola 

Nova em prol da implementação de escolas de educação integral no país. 

A literatura aponta que na concepção católica a educação integral tinha como 

base atividades intelectuais, físicas, artísticas e ético-religiosas, aliadas a uma rígida 

disciplina. O Movimento Integralista Brasileiro a partir, principalmente, dos escritos de 

Plínio Salgado, defendia a ideia de ‘educação integral para o homem integral’, o 

objetivo da escola deveria ser preparar o cidadão de forma completa nos seus aspectos 

físicos, moral e intelectual. Deste modo, para os integralistas constituía-se como base da 

educação integral a espiritualidade, o nacionalismo cívico e a disciplina, postura 

caracterizada, em seu contexto, como político – conservadora. Para os anarquistas, de 

concepção político - emancipadora, a educação deveria promover a igualdade, a 

autonomia e a liberdade humana (COELHO, 2009). 

Já nos anos de 1930 temos as propostas defendidas no Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova, movimento de caráter reformador que marca o cenário educacional 

brasileiro ao defender uma sociedade democrática, especificamente nas ideias do 

educador Anísio Teixeira, que enquanto Secretário da Educação e Saúde da Bahia cria a 



primeira experiência de escola de tempo integral, o Centro Popular de Educação 

Carneiro Ribeiro (Escola-Parque) na década de 1950. No final da década de 1950 início 

da década de 60 o projeto de Teixeira é implementado de forma mais abrangente em 

Brasília com a criação do Sistema Integrado de Educação Pública. 

Destacam-se, ainda, entre as experiências mais consistentes de escolas de tempo 

integral os Ginásios Vocacionais de São Paulo, em 1960, os Centros Integrados de 

Educação Pública (CIEPs), do Rio de Janeiro, criados no governo de Leonel Brizola 

(1983/1986 e 1991/1994), sob responsabilidade de Darcy Ribeiro que serviram 

inclusive como inspiração para a implantação dos CAICs. 

Na década de 1990, inspirados na experiência dos CIEPs, surgem no governo de 

Fernando Collor, os Centros Integrados de Apoio à Criança (CIACs) que, após o 

impeachment, passam a ser denominados de Centros de Atenção Integral à Criança 

(CAICs).  

O novo século iniciou-se com objetivos e metas ousadas no que diz respeito a 

política educacional para a educação de tempo integral. O Plano Nacional de Educação 

aprovado em 2001 tem como uma de suas metas, para a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental, a ampliação da jornada escolar para um período mínimo de sete horas 

diárias. Também a atual proposta para o novo Plano Nacional de Educação que deverá 

abranger a década de 2011 a 2020 prevê que 50% das escolas públicas de Educação 

Básica desenvolvam suas atividades em jornada ampliada. 

Assim, conforme o planejamento educacional, considera-se a política brasileira  

favorável a formulação e implementação de programas e projetos de educação integral 

no sistema oficial de ensino brasileiro. Nesse contexto, um resgate da história das 

experiências desenvolvidas anteriormente no país se torna relevante para a composição 

das novas políticas propostas nesta década. Concordamos com Arroyo (2012) quando 

aponta que 

 

Uma análise aprofundada de tantos programas focados que se lastram 

por décadas desde a Escola da Ponte, os Centros Integrados de 

Educação Pública (CIEPs) e tantos outros mais recentes poderiam dar 

riquíssimos elementos para avançar para políticas públicas de Estado 

para tratar de situações sociais tão persistentes de precarização de 

direitos (ARROYO, 2012, p. 35). 

 

Deste modo o presente artigo discute, a partir de um enfoque histórico, as 

propostas de ampliação da jornada escolar no Brasil. Procurou-se traçar os caminhos da 



educação integral no país, desde o início do século XX até os dias atuais. Trata-se de 

uma pesquisa bibliográfica e documental utilizando como fontes livros e artigos 

científicos sobre a história da educação no Brasil e documentos oficiais sobre a 

implementação de programas de escolas de tempo integral. São apresentadas e 

discutidas as ideias de intelectuais que, ao defenderem à escola pública de qualidade 

como direito de todos, contribuíram para formar as bases das escolas em tempo integral, 

as primeiras experiências formuladas e a legislação atual sobre o tema. 

Apresentam-se, além desta introdução e das considerações finais, mais duas 

seções. A primeira relata as experiências iniciais de ampliação da jornada escolar, 

enfocando as contribuições de intelectuais brasileiros a exemplo de Anísio Teixeira e 

Darcy Ribeiro na formulação e implementação de propostas de educação integral no 

país. Vale ressaltar que neste momento buscamos exemplos de políticas públicas com 

enfoque na ampliação da jornada escolar e não iniciativas pontuais de instituições de 

ensino com caráter filantrópico ou da rede privada. A segunda seção discute as atuais 

políticas públicas educacionais direcionadas a educação integral de tempo integral. 

 

 

Escolas de tempo integral no Brasil: Algumas Experiências  

 

As primeiras iniciativas de implementação de um sistema público de ensino de 

tempo integral no Brasil, visando uma formação completa do indivíduo, figuram no 

pensamento educacional e nas ações do educador baiano Anísio Teixeira (COELHO, 

2009). Para Anísio Teixeira
1
 a educação seria a responsável por preparar integralmente 

os sujeitos, oferecendo-lhes as condições completas para o viver. 

Como ressalta Chagas, Silva e Souza (2012) a educação, na concepção desse 

educador, era o único caminho para o desenvolvimento da nação e essa deveria ser 

“identificada com a pedagogia de Dewey, com o pragmatismo norte-americano, voltado 

para o desenvolvimento do indivíduo, a democratização, a liberdade de pensamento e a 

necessidade da experimentação, com a ciência, com a arte e a cultura popular”. 

(CHAGAS; SILVA; SOUZA, 2012, p.73). 

                                                           
1
Enquanto Inspetor da Instrução pública do estado da Bahia, Anísio Teixeira, realiza uma reforma 

educacional, no período de 1924 a 1929, e viaja uma vez a Europa (1925) e duas vezes aos Estados 
Unidos (1927 e 1928), onde tem a oportunidade de conhecer os sistemas de ensino desses países, a teoria 

e a prática de John Dewey. 



Em 1931, quando Anísio Teixeira assume a Diretoria da Instrução Pública do 

Distrito Federal, que na época era o estado do Rio de Janeiro, institui escolas 

experimentais com ampliação da jornada escolar: Escola Bárbara Otoni, Escola Manuel 

Bonfim e as Escolas Argentina, Estados Unidos e México. Cada instituição deveria 

elaborar o seu projeto experimental
2
.  

Ainda, nessa década, 1932, Anísio Teixeira participa de forma marcante do 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova
3
. O Manifesto faz uma crítica ao processo 

educativo brasileiro visto como afastado da realidade social dos alunos e por isso 

inoperante. A educação nessa perspectiva deve ser direcionada à satisfação das 

necessidades do indivíduo e estar próxima ao seu meio social (AZEVEDO et al,  2010). 

Muitos dos princípios presentes nesse documento são colocados em prática por 

Anísio Teixeira, quando este assume a Secretaria de Educação e Saúde da Bahia, 

criando na década de 1950 o Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro (CECR), a 

Escola-parque, com o objetivo de atender crianças e jovens das classes populares. A 

preocupação de Teixeira ao criar essa instituição ia além do acesso à escola, ampliou-se 

a sua função atribuindo-lhe um papel fundamental para o desenvolvimento científico e 

tecnológico do país. O CECR era formado por quatro Escolas-classe
4
 (Escola-classe 1, 

no bairro da Liberdade; Escola-classe 2, no Pero Vaz; Escola-classe 3, na rua Marquês 

de Maricá, e Escola-classe 4, na rua Saldanha Marinho, Caixa D’água) e uma Escola-

Parque
5
, compondo um total de 11 prédios grandes e amplos. 

Na década de 1960 o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, convoca 

Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e outros educadores brasileiros para elaborar o plano 

                                                           
2
A escola Argentina, por exemplo, prevê a duração das aulas com ampliação de 1 hora, ocorrendo 

também mudanças na grade curricular - com a introdução da educação física, música, trabalhos manuais - 

e na organização das classes passando a funcionar o sistema Platoon, modelo norte-americano, em que há 

um rodízio entre as turmas. Os alunos deslocam-se no ambiente escolar de acordo com as atividades que 

são desenvolvidas, isto é, aulas convencionais, trabalhos em oficinas, atividades sociais e de expressão no 

auditório, etc. (CHAGAS; SILVA; SOUZA, 2012). 
3
O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova foi um documento assinado por vinte e seis intelectuais da 

área educacional, entre eles Pascoal Lemme, Fernando Azevedo, Lourenço Filho, em defesa de um 

projeto de reconstrução da educação brasileira, com vistas à universalidade da escola pública, estatal, 

gratuita e de qualidade. 
4
As Escolas-classe são compostas por 12 salas de aula, gabinetes médico e dentário, instalações para 

administração, jardins, hortas e áreas livres. Os alunos permanecem quatro horas nesse espaço onde são 

ministradas aulas de linguagem, aritmética, ciências e estudos sociais. Em seguida esses alunos são 

encaminhados para a Escola-Parque permanecendo lá mais quatro horas (EBOLI, 1971). 
5
A Escola-parque é formada pelos seguintes setores: 1- Setor de trabalho: artes aplicadas, industriais e 

plásticas; 2- Setor de Educação Física e Recreação: jogos, recreação, ginástica etc.; 3- Setor Socializante: 

grêmio, jornal, rádio- escola, banco e loja; 4 - Setor Artístico: música instrumental, canto, dança, teatro e 

5- Setor de Extensão Cultural e Biblioteca: leitura, estudo, pesquisa, etc. (EBOLI, 1971).  

 



educacional da nova capital, que deveria servir de base para todo o país. Nessa ocasião é 

criado um modelo de educação integral inspirado na Escola-parque de Salvador.  

Em Brasília, as primeiras quatro superquadras criadas, receberam “Escola-

Classe” e Jardins de Infância, sendo construída na superquadra 308 Sul uma “Escola-

Parque” onde os alunos das “Escolas-Classe” desenvolveriam, no turno oposto, 

atividades físicas, esportivas, artísticas e culturais. Essas instituições poderiam atender, 

aproximadamente, 30.000 habitantes (BRASIL, 2009). 

No entanto, esse plano não logra êxito devido, principalmente, ao alto custo do 

projeto e ao aumento no número de matrículas, sendo instaurada dessa forma um 

modelo de escola parcial ou semiparcial (SANTOS, 2009). 

Ainda nessa década o governo de São Paulo, por meio do seu Secretário de 

Educação Luciano Vasconcellos de Carvalho institui “classes experimentais” que 

posteriormente constituiriam a experiência dos Ginásios Vocacionais. 

Os Ginásios
6
 funcionavam em tempo integral e atendiam a crianças na faixa 

etária entre 11 e 13 anos. O currículo compreendia duas etapas Iniciação Vocacional, 

composta por duas séries escolares, realizadas em dois anos letivos e o Ginásio 

Vocacional completo, organizado em quatro séries e incluía artes industriais, práticas 

comerciais, práticas agrícolas, educação doméstica, educação física e artes plásticas. Por 

razões políticas, impulsionadas pelo regime militar, os Ginásios Vocacionais param de 

funcionar em 1969 (CELLA, 2010). 

 Na década de 1980, foram criados os Centros Integrados de Educação Pública 

(CIEPs). Os CIEPs estavam inseridos em uma proposta do governo do estado do Rio de 

Janeiro, gestão Leonel Brizola, que visando à melhoria do ensino fundamental elabora o 

Programa Especial de Educação (PEE – I e II), coordenado por Darcy Ribeiro. Ao longo 

dos seus dois mandatos são construídas 506 instituições de educação integral que 

conservavam uma concepção pedagógica e administrativa específica. O objetivo era 

oferecer aos alunos o acesso as mais diversas formas de linguagens em momentos 

diferenciados e levando em consideração o seu contexto cultural articulava-se, em 

horário integral, as áreas de instrução, saúde e cultura.  

De acordo com Cavalieri (2000) os CIEPs estavam organizados em três blocos. 

O primeiro era composto por salas de aula, centro médico, refeitório, cozinha e pátio. O 

                                                           
6
Essas instituições tinham seu projeto pedagógico inspirado na Escola de Sèvres, Escola Nova e Escola 

Compreensiva inglesa e funcionam em seis cidades do estado: a capital São Paulo, Batatais, Americana, 

Rio Claro, Barretos e São Caetano do Sul, entre 1962 e 1969 (CELLA, 2010). 



segundo possuía ginásio com vestiário e quadra polivalente e no terceiro bloco 

funcionava a biblioteca e logo acima as moradias para os alunos que residiam na 

instituição. Essas unidades funcionavam das 8 às 17 horas e no seu quadro de 

funcionários estavam professores de educação física, artes, estudo dirigido, teleducação 

e animadores culturais. 

Com a transferência de responsabilidade do ensino fundamental da esfera 

estadual para a municipal muitos CIEPs foram municipalizados. Atualmente existem 

CIEPs ainda em funcionamento, embora sejam observadas mudanças na proposta 

pedagógica inicialmente sugerida pelo PEE (CELLA, 2010). 

Na década seguinte, 1990, o governo federal elabora um conjunto de ações 

integradas nas áreas de educação, saúde, assistência e promoção social direcionada às 

crianças e adolescentes. Nesse ínterim é criado, em 1991, no governo de Fernando 

Collor o Projeto Minha Gente, com a proposta de um atendimento social interligado em 

um único ambiente, realizado em tempo integral e que preservasse o envolvimento da 

comunidade e uma gestão descentralizada, além disso, previa o desenvolvimento de 

programas de proteção à criança e à família, por meio, da implementação de Centros 

Integrados de Atenção à Criança e ao Adolescente - (CIACs). Essa instituição seria 

composta por creche, pré-escola e ensino de primeiro grau, ofertando serviços de saúde 

e cuidados básicos, convivência comunitária e desportiva (SOBRINHO; PARENTE, 

1995). 

Com o processo de impeachment do presidente Collor, em meados de 1991 a 

secretaria é extinta passando o projeto a ser responsabilidade do Ministério da Educação 

e do Desporto que cria em 1992, pela Lei nº 8.479 de 6 de novembro, a Secretaria de 

Projetos Educacionais Especiais para dar continuidade à implementação do programa. 

O Ministério realiza algumas modificações na proposta original, alterando 

inclusive a denominação do programa que passa a ser intitulado Programa Nacional de 

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (PRONAICA), criado pela Lei nº 8.642 de 

31 de março de 1993, e as unidades passam a ser denominadas de Centros de Atenção 

Integral à Criança. A previsão era que fossem implementados cinco mil CAICs em todo 

território nacional, no entanto constata-se a construção de apenas 444 instituições 

(CELLA, 2010). 

 O financiamento dos CAICs acontecia de forma compartilhada entre os entes 

federados, isto é, o governo federal direcionava verbas para a construção dos CAICs, os 

estados para os recursos humanos e os municípios cuidavam da compra dos terrenos 



para a construção das instituições e da manutenção dos prédios. No entanto, como 

apontam Sobrinho e Parente (1995), em relatório divulgado ainda nos primeiros anos de 

implementação do programa  

 

Os poucos CAIC's em funcionamento, seu elevado custo, o tamanho e 

a complexidade de sua estrutura física e de serviços - que acarretam 

um ônus bastante significativo para os orçamentos das prefeituras - e 

as dificuldades para equacionar sua gestão a partir das críticas de 

secretarias estaduais e municipais de Educação sinalizam no sentido 

de que o programa tem poucas chances de ser o instrumento pelo qual 

o governo poderia alcançar a superação dos problemas das crianças e 

dos adolescentes (SOBRINHO; PARENTE, 1995, p. 22). 

 

 Diante das experiências apresentadas cabe levantar aqui um breve 

questionamento, ou seja, uma reflexão crítica. 

Conforme Monlevarde (2011), a política é um conjunto de intenções e ações. 

Pode-se constatar após essa primeira seção, que o Brasil tem um estoque de 

experiências significativas no que diz respeito à política em prol da educação integral, 

pois, as intenções, isto é, leis, normas e regulamentações, foram, em diversas décadas 

acompanhadas com ações, isto é, programas e projetos. Contudo, caracteriza-se essa 

experiência por certa descontinuidade. Não se quer neste momento abrir uma discussão 

sobre a política partidária. Torna-se, a nosso ver, mais pertinente refletir sobre a falta de 

uma cultura da avaliação política, como constata Arretche (2009).  

Por um lado, concordamos que se pode (e deve) denunciar a descontinuidade de 

políticas por motivos de mudanças de governo. Por outro lado, é preciso avaliar se a 

descontinuidade seria justificável em base de argumentos que comprovam o fracasso de 

dada política, pois, é plausível o término ou a reformulação de uma política diante de 

sua comprovada ineficácia, ineficiência e inefetividade. Em outras palavras, se uma 

política não consegue operar adequadamente com os recursos aplicados para alcançar os 

objetivos esperados (eficiência), se uma política não consegue alcançar seus objetivos e 

metas pré-estabelecidos (eficácia) e/ou se uma política não consegue trazer mudanças 

sociais no público alvo em específico ou na sociedade em geral (inefetividade), exige-se 

ou o término ou a melhora dessa política por meio de reformulações e adaptações. 

 Diante disso, levanta-se aqui o questionamento: Existe uma avaliação das 

políticas educacionais, anteriormente instituídas, direcionadas a implementação de uma 

jornada escolar ampliada? Existem dados, informações ou conhecimentos de avaliação 

da implementação de dada política que podem (poderiam) aconselhar os atores políticos 



na sua tomada de decisão sobre a continuação de dada política ou não, sobre a 

necessidade de reformulações e adequações? 

 Dados de avaliações desse tipo deveriam ser cobrados pela sociedade exercendo 

deste modo “[...] um controle democrático sobre o uso de seus recursos” (ARRETCHE, 

2009, p. 37) como também ou principalmente pelos próprios atores políticos, sobretudo 

aqueles que governam para que possam tomar decisões adequadas à demanda social. 

 

A Educação Integral no contexto das políticas educacionais atuais  

 

A educação integral de tempo integral incorporou-se à agenda pública brasileira, 

sendo uma das prioridades das políticas educacionais dos últimos anos. Observa-se, no 

entanto, que a construção da educação integral enquanto uma política pública possível 

deu-se a passos lentos. A LDB ao afirmar no Art. 34, parágrafo 2º que “O ensino 

fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos 

sistemas de ensino” [grifos nossos]. E no Art. 87, parágrafo 5º que “Serão conjugados 

todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de 

ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral” limita o projeto de 

educação integral no Brasil a uma ação futurística não se configurando como uma 

política pública precisa.  

Após a LDB destaca-se como grande política educacional para a educação 

básica o Fundo de  Manutenção e  Desenvolvimento do  Ensino Fundamental e  de  

Valorização do Magistério (Fundef) que previsto para durar dez anos (1997 – 2006) não 

reserva recursos para a educação de tempo integral.  

Em 2001 é aprovado o Plano  Nacional de Educação (PNE, Lei 10.172/01) que 

ao propor a ampliação da jornada escolar, direcionada às classes menos privilegiadas, 

como um dos objetivos e  metas do ensino fundamental e da educação infantil começa a 

desenhar de forma mais enfática, uma política pública de educação de tempo integral no 

país. Apontando o mínimo de 7 horas diárias para a escola de tempo integral em que as 

atividades fossem desenvolvidas preferencialmente na mesma instituição. No entanto os 

recursos disponibilizados prejudicou a efetivação da proposta de ampliação da jornada 

escolar o Plano previu a aplicação, na educação pública, de apenas 0,5% do  Produto 

Interno Bruto (PIB), nos  quatro primeiros anos e de 0,6% no quinto ano. 

De acordo com Giolo (2012) é somente com a aprovação do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da  Educação Básica e  de  Valorização dos 



Profissionais da  Educação (Fundeb)
7
 que é delineado um projeto de dimensão nacional, 

nas palavras do autor “real e amplo”, para a implantação da escola de tempo integral no 

Brasil. Tal fundo destaca-se por direcionar recursos de aplicação específica à educação 

de tempo integral. Cabe refletir agora a suficiência ou não dos recursos repassados para 

que os sistemas estaduais e municipais ampliem a jornada das escolas públicas e não só 

isso se tais recursos garantem a qualidade dos projetos implementados.  

Em 2007, o governo federal, cria a Diretoria de Educação Integral, Direitos 

Humanos e Cidadania da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade (Secad) do Ministério da Educação para a promoção da educação integral 

no Brasil. Sua principal ação foi à criação do Programa Mais Educação, instituído pela 

Portaria Interministerial 17/2007 e pelo Decreto Presidencial 7083/2010, integrando as 

ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).  

O Programa Mais Educação deve atender com prioridade às escolas que tem um 

baixo IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), sendo os recursos 

repassados diretamente às instituições de ensino por meio do Programa Dinheiro Direto 

na Escola (PDDE). As atividades devem ser organizadas de acordo com os seguintes 

macrocampos: Acompanhamento Pedagógico; Meio Ambiente; Esporte e Lazer; 

Direitos Humanos em Educação; Cultura e Artes; Cultura Digital; Promoção da Saúde; 

Educomunicação; Investigação no Campo das Ciências da Natureza e Educação 

Econômica (BRASIL, 2009). 

Em Sergipe, na rede estadual de ensino, atualmente 174 escolas em 58 

municípios se inscreveram no programa
8
. De acordo com Parente e Azevedo (2011) 

quanto às redes municipais, 14 municípios sergipanos aderiram a proposta, totalizando 

100 escolas. Ao realizar o monitoramento do Programa Mais Educação em Sergipe, as 

autoras apontam que  

Os dados indicam que o Programa ainda tem um caráter residual em 

termos de atendimento tanto no Brasil como no estado de Sergipe, o 

que não inviabiliza seu papel na ampliação das oportunidades 

educativas, muito menos seu caráter indutor em termos de políticas 

públicas no campo da educação integral (PARENTE; AZEVEDO, 

2011, p. 138). 

 

                                                           
7
Constitui-se em um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual, formado por uma parcela 

financeira de recursos federais e por recursos provenientes dos impostos e das transferências dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios. Seu período de vigência será de 2007-2020, sendo considerados na 

distribuição dos recursos o total de alunos matriculados na rede pública de acordo com o censo escolar. 
8
 Para maiores informações indicamos o Portal do Mais Educação da Secretaria de Estado da Educação 

(SEED/SE): <http://www.seed.se.gov.br/portais/maiseducacao/index.asp> 

http://www.seed.se.gov.br/portais/maiseducacao/index.asp


Cabe destacar que embora o Programa seja um propulsor das políticas públicas 

para a educação integral este ainda encontra muitas dificuldades no seu processo de 

implementação. As referidas autoras destacam dentre as principais dificuldades 

enfrentadas à ausência de apoio pedagógico e institucional, evasão dos alunos, 

inadequação dos espaços físicos para a realização das atividades e falta de preparo dos 

monitores.  

Tal avaliação indica a necessidade de que a ampliação da jornada escolar venha 

acompanhada em igual valor da ampliação da qualidade do tempo na escola. A 

educação de tempo integral deve promover vivências educativas com espaços 

significativos para o processo de construção do conhecimento, o que só será alcançado 

com o aumento do investimento em educação pública e o efetivo acompanhamento das 

políticas implementadas. 

 

Considerações Finais 

 

O presente artigo propôs reflexões sobre a educação de tempo integral no Brasil 

desde o início do século XX até os dias atuais. Constatou-se que o debate em torno da 

educação integral, ampliação da jornada escolar, tem como marco a atuação de dois 

importantes educadores brasileiros, Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, o primeiro cria as 

Escolas-Parque e o segundo os CIEPs no Rio de Janeiro. Ambos tiveram suas trajetórias 

marcadas pela luta empreendida em prol da garantia do direito de todos à educação de 

qualidade. 

Avalia-se, também, que a não continuidade das diferentes políticas 

implementadas no decorrer do século XX (Ginásios Vocacionais, CIACs, CAICs e 

outras) apontam que se houve por um lado, uma preocupação do Estado em responder 

as demandas da sociedade quanto à ampliação do acesso e da permanência de crianças e 

adolescentes na escola. Por outro lado observa-se na descontinuidade dessas propostas, 

consideradas de alto custo no processo de implementação e manutenção, um indicador 

de mudanças no interesse político na garantia de direitos sociais básicos, bem como 

certa inaptidão do Estado em avaliar as políticas públicas implementadas gerando 

desperdício de recursos públicos e frustrações no corpo social. Cabe refletir como o 

debate atual em torno da implementação de programas-políticas de educação integral se 

apropriaram dessas experiências na sua composição. 



Quanto ao contexto brasileiro atual constata-se que a implementação da 

educação de tempo integral no sistema oficial de ensino tem sido definida por meio da 

promulgação de legislação específica. Essas iniciativas, em especial, a política nacional 

em voga, Programa Mais Educação, promovem a ampliação da jornada escolar e a 

organização curricular com vistas a diminuição das desigualdades educacionais. No 

entanto, cabe ressaltar que há ainda um longo caminho a ser percorrido para que 

experiências desse tipo contribuam efetivamente para a consolidação de uma escola 

democrática. 
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