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Apresentação

É

com satisfação que entregamos aos(às) educadores(as) mineiros(as) a Revista Educação Integral e Integrada, reﬂexões sobre práticas e políticas de Educação Integral em Minas Gerais e
no Brasil, que reúne artigos de pesquisadores e gestores públicos que apresentam conceitos e experiências sobre a implantação
desta diretriz em nosso território.
Para a Secretaria de Estado de Educação (SEE), essas reflexões
são especialmente importantes, porque vêm ao encontro das escolhas que esta gestão fez ao longo dos últimos quatros anos. Mais do
que uma ação ou um programa, a SEE entende que a Educação Integral é uma estratégia política e pedagógica para que os direitos
à educação e à plena aprendizagem sejam acessados por todas as
crianças e jovens, considerados sujeitos de direitos e ocupando a
centralidade do projeto educativo.
Foi pensando assim que, a partir de 2015, o atendimento em Educação Integral em Minas passa a se embasar na concepção de “Educação Integral e Integrada”, no lugar de “Tempo Integral”, e na ampliação progressiva da oferta. Desde então, procura-se consolidar a
Educação Integral a partir do desenvolvimento de distintas aprendizagens, com a definição de campos de integração curriculares (Educação para a Cidadania, Educação Ambiental e Agroecologia, Memória e História das Comunidades Tradicionais, Cultura e Artes; Esporte
e Lazer; Pesquisa e Inovação Tecnológica e Ações de Promoção ao
Desenvolvimento das Aprendizagens) e ampliação das atividades
propostas, integradas ao território e ao currículo desenvolvido nas
escolas. Tal escolha se dá em consonância com o Plano Nacional de
Educação, que estipula que 25% das matrículas da rede pública devem ser feitas em turmas de educação integral.
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Em um país em que 41% dos jovens até os 19 anos
não concluem o ensino médio; em que o desempenho
dos estudantes nas avaliações de aprendizagem apresenta resultados não satisfatórios; em que jovens vidas,
especialmente negras e pobres, ainda são ceifadas pela
violência e pela desigualdade; em que a escola não oferece perspectivas para a juventude e em que, ainda, o
direito à Educação sofre revezes, a Educação Integral
pode se apresentar como uma resposta para o país para
superar seus desafios.
Os artigos aqui apresentados problematizam questões e apontam caminhos para a efetiva implantação
desta estratégia, que, apesar dos esforços dos gestores, ainda precisa se aprofundar em estruturação e metodologias, para ampliar o impacto positivo na vida de
nossas crianças e jovens.
Nosso agradecimento a todos (as) os (as) articulistas, pelo interesse e disponibilidade.
Boa leitura a todos(as)!
Conselho Editorial
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De que Educação Integral
estamos falando?
As distintas concepções presentes nas políticas de
Educação Integral no Brasil

P

rincipalmente a partir dos anos 2000,
propostas de Educação Integral começam a ganhar espaço nas políticas
educacionais brasileiras. Muitos foram os governos municipais que começaram a
propor projetos de Educação Integral e, entre
eles, podemos citar os municípios de Apucarana/PR, com a política de Educação Integral
(2001); Nova Iguaçu/RJ, com o programa Bairro-Escola (2006); Belo Horizonte/MG, com o
programa Escola Integrada (2006); Santos/
SP, com o programa Escola Total (2006); Palmas/TO, com o programa Escola Integral de
Jornada Ampliada (2008); Coronel Fabriciano/MG, com a política de Educação Integral
(2010), entre outros. Dentre as Redes Esta8 •
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duais de Ensino, também podemos encontrar experiências de Educação Integral, como
as presentes na Rede Estadual de Goiás; na
Rede Estadual de São Paulo; na Rede Estadual
do Ceará; na Rede Estadual de Minas Gerais,
entre outras. Em âmbito federal, o Programa
Mais Educação, criado em 2007 pela portaria
interministerial 017/2007 e regulamentado
pelo Decreto 7.083/10, foi o grande propulsor da implantação da Educação Integral nas
escolas brasileiras. Utilizando-se do Programa
Dinheiro Direto na Escola (PDDE), as atividades do programa Mais Educação começaram
em 2008, com a participação de 1.380 escolas, em 55 municípios, beneficiando 386 mil
estudantes. Em 2015, o Mais Educação esta-

va em quase 51.440 escolas, nos 26 estados
e Distrito Federal1.
Toda esta expansão de programas e políticas de Educação no Brasil veio carregada de um consenso que unificou governantes, educadores e a sociedade em geral. Todos
defendem a implantação de uma educação
integral em tempo integral nas escolas brasileiras. Esse consenso, entretanto, nunca significou um consenso de concepções e de definição de prioridades de ação. Quando todos
falam e defendem a educação integral, não
necessariamente estão falando de uma mesma proposta de Educação e muito menos de
uma mesma concepção do que seja uma Educação Integral. Nesse sentido, o que acabou
unificando o discurso sobre a Educação Integral foi a ideia de ampliação da jornada escolar, trazendo uma compreensão, a meu ver
equivocada, de que Educação de Tempo Integral é sinônimo de Educação Integral. Considero equivocada, pois, na minha compreensão, o fato de se ampliar o tempo diário dos
estudantes na escola não significa que, necessariamente, esses estudantes estarão vivendo
uma experiência de educação integral. Então,
é preciso compreender que concepção está
ancorando a construção de uma política de
Educação Integral.

Uma mesma expressão,
distintas concepções
Ao longo da história da educação brasileira, o
termo educação integral foi usado para expressar concepções diversas e por vezes contraditórias. No início do século XIX, por exemplo, anarquistas e integralistas defendiam uma educação
integral, mas com perspectivas bastante distintas. Para o Anarquismo, a Educação Integral era
sinônimo de uma autonomia e de uma liberdade
do indivíduo frente ao Estado e às instituições.
Já para o Integralismo, uma educação que fosse
integral era aquela que garantisse uma educação disciplinadora e integradora, voltada para o
cumprimento dos deveres diante da família, da
pátria e da Igreja Católica.
Assim como no início do século XX, atualmente, podemos encontrar, no Brasil, concepções bastantes diversas acerca da Educação
Integral. Concepções que expressam diferentes visões de educação, de formação e de pro1http://educacaointegral.org.br/glossario/mais-educacao, acesso em 30/09/2018

jeto de sociedade. Muitos programas de Educação Integral, inclusive, sofrem profundas
alterações quando são assumidos por governos que têm projetos de educação distintos,
mesmo quando estes governos decidem manter o mesmo nome na nova proposta. Podemos dizer, assim, que a Educação Integral se
coloca como projeto em disputa, revelando o
caráter conflitivo da educação brasileira, principalmente depois que se garantiu a presença
da infância e da adolescência popular na escola de educação básica. A chegada desses “Outros”, até então excluídos de espaços públicos como a escola, passa a ser uma realidade,
principalmente a partir dos últimos 15 anos,
trazendo junto com esta presença novas demandas e exigências, entre elas, a necessidade de se garantir o direito a uma educação integral que considere essas crianças e jovens
como sujeitos socioculturais, dotados de cultura e de conhecimento. Na mesma direção,
como resultado dessa luta, se amplia o olhar
sobre os espaços de formação, entendendo o
bairro e a cidade como territórios educativos.
Esta concepção da Educação Integral
como direito entra em disputa com outra concepção e projeto político, que têm na educação colonizadora das crianças e jovens das camadas populares o seu alicerce e justificativa.
Essa visão colonizadora tem orientado muitas
práticas de Educação Integral, resultando na
oferta de uma educação domesticadora e salvacionista, a partir de um projeto universalista inclusivo, no qual as desigualdades econômicas e culturais passam a ser naturalizadas.
Assim, nesse projeto, a diversidade cultural e
racial é reconhecida, mas considerada como
causadora do fracasso social e escolar. Nesta
perspectiva, a pobreza deixa de ser vista como
um problema de exploração econômica para
ser compreendida como resultado de uma “inferioridade de raça”. A Educação Integral, assim, tem o papel de “ajudar” as crianças das
camadas populares a se integrarem na cultura escolar, compreendida como a única cultura legítima aquela que todos devem alcançar
através do mérito. Nesta visão meritocrática,
a cultura presente no bairro, na cidade, no cotidiano é desqualificada e esses espaços são
vistos como perigosos e nocivos à formação
dos “cidadãos de bem”. A Educação Integral,
então, chega para “tirar as crianças e jovens
em situação de pobreza da rua”. Como podemos perceber, é possível compreender as poREVISTA EDUCAÇÃO INTEGRAL INTEGRADA
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líticas de Educação Integral a partir dos projetos educativos que defendem, pois, como bem
afirmou Paulo Freire (1987), a educação não
é neutra. Assim, precisamos tomar posição
acerca do projeto de educação, de homem,
de sociedade que defendemos e, a partir dele,
construir programas e políticas de Educação
Integral que concretizem estes projetos.

A Educação Integral como
direito: um olhar sobre os
sujeitos, os territórios e o
conhecimento
Alguns elementos precisam ser considerados ao se pensar na construção de uma política de Educação Integral como direito, entre eles:

Um olhar sobre os Sujeitos
Na perspectiva colonizadora, a educação é
vista como uma espécie de inclusão moralizante para os filhos das camadas populares, vistos como subalternos, incivilizados, ignorantes.
O olhar inferiorizante sobre os sujeitos se traduz em políticas inferiorizantes de Educação
Integral, muitas vezes direcionadas para reforçar conteúdos escolares “não aprendidos”, na
perspectiva do que Arroyo (2012) denominou
de “mais do mesmo”. A perspectiva do direito
traz um olhar afirmativo sobre as crianças e os
jovens de camadas populares, vistos como sujeitos que trazem na sua história as marcas de
sua cultura e da tradição de seu grupo social;
crianças e jovens que têm muito o que dizer, o
que ensinar, o que expressar e o que aprender.
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Crianças e jovens que tiveram seus direitos negados, mas que, ainda assim, continuam resistindo e lutando por eles. É esse olhar afirmativo
que nos leva a criar propostas de participação,
de troca de experiências e de diálogo com os estudantes na Educação Integral.

Um olhar sobre o bairro
e a cidade
A instituição escolar tem se caracterizado,
em nossa sociedade, por ser um espaço bastante isolado do seu entorno, com regras e
disciplinas próprias. Nessa visão, a escola tem
a função de proteger as crianças e jovens dos
perigos da cidade e essa concepção ainda se
torna mais difundida quando a escola está localizada em um bairro de periferia. Assim, as
propostas de ampliação do tempo na escola
se justificam, muitas vezes, “por proteger o jovem dos perigos da cidade”, “ter um lugar seguro para ficar, longe da violência do bairro”.
Em todas essas afirmações, encontramos um
olhar negativo sobre o bairro, visto como lugar de perigo e espaço de violência. Na perspectiva da Educação Integral como direito, em
vez de “tirar o menino da rua”, há a proposta
de ocupar o bairro e a cidade, com as crianças
nas praças, os jovens nos parques, com nossos bairros voltando a ter a dimensão comunitária que os constituiu historicamente. A visão
é a de que a circulação de crianças e adolescentes pelas ruas do bairro, pelas praças, parques, museus faz com que também os adultos
comecem a olhar para estes espaços de outra forma, procurando preservá-los, melhorá
-los, para acolher esses novos pedestres (Leite, 2013). É essa concepção que faz com que

as propostas de Educação Integral compreendam o bairro e a cidade como texto a ser lido,
como currículo vivo (Martinez Bonafé, 2010).

Um olhar sobre os saberes
A seleção dos conteúdos a serem transmitidos pela escola tem como base os chamados conhecimentos científicos. Esta legitimação do saber científico como conhecimento
acadêmico, em detrimento dos saberes populares, acarretou um processo de hierarquização de saberes, com a invisibilização, na cultura escolar, dos conhecimentos gestados na
experiência. O processo de responsabilização progressiva da escola pela educação das
novas gerações também promoveu o afastamento da comunidade, demarcando uma distância entre os profissionais da escola e os
educadores populares. A Educação Integral na
perspectiva do direito compreende que o conhecimento não se restringe à racionalidade
científica e que o conhecimento popular, gestado na prática social e desconsiderado pela
cultura escolar, deve ser visibilizado e valorizado. Assim, pouco a pouco, a história única
contada sob a ótica dos vencedores vai sendo substituída por inúmeras histórias de resistência de populações excluídas histórica e
socialmente. A língua considerada padrão passa a dialogar com criativos dialetos linguísticos encontrados nos campos, no sertão, nas
periferias das grandes cidades. E as crianças e
os jovens das camadas populares começam a
construir uma identidade que não passa mais
pela “falta”, pela “deficiência”, mas sim pela resistência, pela afirmação e pela riqueza cultural. A Educação Integral, dessa forma, garante
o direito de crianças e jovens das camadas populares de conhecerem e se sentirem orgulhosos de suas próprias histórias. A presença de
saberes populares, até então fora da cultura
escolar, também abre espaço para a presença
de novos educadores - os educadores sociais
- no cotidiano da escola. Dessa forma, a escola se abre para uma educação que integra os
saberes do território.

A Educação Integral como
o direito a um digno viver

não podem se despir de suas ideias, interesses
e conhecimentos. Também não podem abandonar sua relação com seu bairro, com sua família, com seus amigos, pois foi nesse território e com essas relações que ele se constituiu
como ser humano. Os sujeitos que entram na
escola são integrais e a educação para ser integral tem que levar em conta a totalidade da
formação humana, garantindo às crianças e
jovens o direito de um digno e justo viver (Arroyo, 2012); direito que, segundo o autor, está
sendo negado às infâncias-adolescências das
camadas populares. Assim, o que a Educação
Integral pode trazer de mais transformador
para as políticas públicas é reconhecer que
nossos estudantes são gente, que é vida, corpo, espaço-tempo, criando a possibilidade real
de se romper com a separação entre escola e
vida, entre experiência social e aprendizagem
escolar, garantindo o direito a uma educação
democrática, voltada para a justiça social.
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E

m outubro de 2017, a Secretaria de
Estado de Educação de Minas Gerais
contratou consultores por meio de
contrato de cooperação técnica com a
Unesco, para realizar um levantamento socioeducacional das escolas que implementaram
o Ensino Médio em Tempo Integral ou participam da experiência já no Ensino Fundamental.
Participaram do diagnóstico 18 das 44 Escolas
que aderiram ao projeto em 2017. Além de realizar esse diagnóstico, o trabalho trouxe uma
consolidação da estruturação do programa de
expansão e qualificação da Educação Integral
e Integrada no Estado (EII), que será apresentada em textos a serem publicados posteriormente. O trabalho resultorá em 7 produtos,
cinco deles já finalizados.
De 5 a 21 de outubro de 2017, os consultores e representantes da Secretaria realizaram Rodas de Conversa sobre o Ensino Médio
em Tempo Integral nas 18 escolas, que contaram com a participação de gestores, estudantes,
professores e pais. As Rodas de Conversa abordaram os seguintes temas: concepção, implantação, infraestrutura, Curso Profissionalizante/
Parte Flexível, espaços educativos não escolares, outros saberes dentro da escola, protagonismo estudantil, relação com famílias e organização dos coletivos, obrigatoriedade, tempo livre,
avanços, dificuldades, desafios e sugestões para
a continuidade do programa.
As escolas que fizeram parte da pesquisa
foram EE Ângela Teixeira e Silva (Uberlândia),
EE Brasiliano Braz (São Francisco), EE Dona
Berenice de Magalhães Pinto (Arcos), EE Doutor Virgílio de Melo Franco (Paracatu), EE Dr.
Emílio da Silveira (Alfenas), EE Hermenegildo
Vilaça (Juiz de Fora), EE Industrial São José
(Araçuaí), EE Isabel Vieira (Caratinga), EE João
Paulo I (Metropolitana B – Betim), EE José

Augusto Ferreira (Caratinga), EE Lima Duarte
(Antônio Carlos), EE Magno Claret (Metropolitana C – Pedro Leopoldo), EE Neusa Pimentel
Barbosa (Paracatu), EE Olegário Maciel (Januária) e EE Professora Amélia de Castro Monteiro (Metropolitana A – Belo Horizonte).
Antes de visitar estas escolas, os consultores
testaram a metodologia em três escolas de Belo
Horizonte - EE Governador Milton Campos, EE
Professor Hilton Rocha e EE Silviano Brandão –,
cuja análise também consta deste trabalho.
Além disso, foi aplicado um questionário
que contou com a participatição de 2.822
estudantes do Ensino Médio de 56 escolas,
e também 998 professores e coordenadores, tratando dos temas: 1) Projeto Pedagógico, abordando o Currículo Integrado; Disciplinas da Base Comum e da Parte Flexível;
Curso Profissionalizante nas turmas de Ensino Médio Integral; Atividades dentro e fora
da escola; Uso do tempo; Educadores da
Educação Integral e Relações Interpessoais;
2) Gestão Escolar e Protagonismo Estudantil; e 3) Infraestrutura.
Este artigo pretende apresentar, em linhas
gerais, os pontos analisados no Eixo Projeto Pedagógico, apresentado no Produto 3 da
consultoria. Os demais eixos serão publicados
em outros artigos.

O projeto pedagógico
Tanto as conversas nas escolas quanto os
questionários revelaram que todos os segmentos da comunidade escolar - pais, estudantes, professores, coordenadores, diretores
e representantes das SREs - valorizam a Educação Integral, encontrando nela um caminho
para pensar um processo de formação mais integrado.
A concepção que os orienta dialoga com
uma visão mais holística de educação que,
além da aprendizagem de conteúdos escolares, transforma estudantes e professores e
também altera a realidade vivida. Eles percebem que a atual Secretaria de Educação de Estado tem essa mesma concepção.
O questionário respondido pelos estudantes demonstra que a grande maioria (76%)
concorda totalmente ou em grande parte com
a afirmação de que a Educação Integral e Integrada é importante para melhorar a educação
na escola. Entre os 1.010 estudantes do Ensino Fundamental, 68% concordaram totalmen-
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te com esta afirmação. Também entre os professores e coordenadores que responderam
o questionário é muito significativo perceber
que 93% concordam total ou em grande parte com a afirmação de que a Educação Integral
é importante para melhorar a educação. Entre
coordenadores, diretores e representantes das
SREs entrevistados também não foi diferente.
Assim, podemos perceber que há uma
unanimidade entre os vários sujeitos que fazem parte da escola de que a Educação Integral deve ser entendida como um direito a
uma educação que ultrapassa os conteúdos
escolares e se preocupa com os estudantes
em sua integralidade.
Se há esta unanimidade em relação à concepção e importância da Educação Integral, o
mesmo não se pode afirmar quando a questão se trata da obrigatoriedade. A maioria dos
entrevistados considera que a Educação Integral não deve ser obrigatória, pois há casos de
estudantes que precisam trabalhar ou que fazem algum curso fora da escola. Entre os estudantes do Ensino Médio que responderam
o questionário, apenas 23% concordam totalmente com a obrigatoriedade da Educação
Integral para todos os alunos de uma escola,
enquanto 49% discordam totalmente ou em
grande parte dessa obrigatoriedade.
Muitas famílias que participaram das Rodas de Conversa nas escolas foram contrárias
à obrigatoriedade, destacando a diversidade
de situações familiares e o desejo de o estudante ser considerado, mas há ainda uma ava-
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liação sobre a incapacidade do Estado em oferecer Educação Integral para todos.

Currículo Integrado
A maioria dos estudantes do Ensino Médio
(67%) considera que o currículo da Educação
Integral e Integrada dialoga com seus conhecimentos prévios. 57% afirmaram que concordam totalmente ou em grande parte de que os
temas trabalhados são do seu interesse. Mas
devemos considerar também que 39% deles
discordam totalmente ou em grande parte
desta afirmação, o que nos faz refletir sobre a
importância de se conhecer melhor quem são
estes estudantes.
Também é possível perceber que os estudantes aprovam o currículo proposto para a
Educação Integral e Integrada. A maioria dos
estudantes concorda com as afirmações que
consideram que o currículo favorece o trabalho com problemas e questões da vida cotidiana (53%), permite o diálogo e reconhece a
existência de conflitos e diferentes pontos de
vista (66%), possibilita a troca entre as disciplinas e a construção de sentido entre os conteúdos (71%), favorece a interrelação entre
professores e estudantes (68%). Porém, há um
grupo de estudantes que não compartilha dessa visão, já que, por exemplo, 37% discordam
totalmente ou em grande parte da afirmação
de que o currículo da EII favorece o trabalho
com problemas e questões da vida cotidiana.
Os professores avaliaram que as cinco dimensões de integração curricular apresenta-

das - integração com o território e com os saberes locais; integração das disciplinas (Base
Comum) com oficinas e/ou demais atividades diversificadas (Parte flexível); integração entre as áreas de conhecimento disciplinares; integração com a comunidade e com
a família; integração com o “mundo do trabalho - são importantes, sendo a integração
com a comunidade e a família a dimensão
que obteve o indicador de maior importância
pelos respondentes.
Ao fim desta pesquisa, podemos perceber que todos os segmentos valorizam a integração entre as disciplinas e destas com
outros saberes.

Disciplinas da Base Comum
e Parte Flexível
Todos concordam que, com a ampliação do
tempo, é necessário diversificar as atividades
e conteúdos, daí a importância da Parte flexível do currículo. Podemos perceber que a
grande maioria dos estudantes (89%) é totalmente ou em grande parte favorável a que, na
Educação Integral e Integrada, existam atividades diversificadas (oficinas, aulas, etc.) - ministradas por professores, monitores, oficineiros, agentes comunitários.
Os estudantes não têm dúvidas sobre a importância das atividades diversificadas para o
enriquecimento de sua formação, mas para
aqueles que participaram das Rodas de Conversa não adianta aumentar o tempo se não
houver mudança na metodologia adotada pelos professores. Segundo eles, a parte diversificada do currículo é importante, mas também
é essencial construir metodologias diversificadas. Os professores percebem essa lacuna e
demandam formação.
Apesar da falta de experiência, os professores acham a parte diversificada importante, principalmente para trazer outras aprendizagens na perspectiva de uma EII para os
estudantes.
Alguns professores afirmam que a Base
Comum aumentou; contudo, apenas estender a carga horária não funciona. Para eles, é
importante ter unidade na Base Comum para
não haver diferenciação entre a Educação Integral e o Ensino Regular. Para as famílias, se
houver apenas disciplinas da Base Comum, o
dia a dia na escola pode ficar bastante cansativo. Por outro lado, a maioria dos pais acha

que o mais importante é preparar os alunos
para o ENEM e, por isso, valorizam os conteúdos escolares, especificamente, Português e
Matemática.
Houve uma reivindicação de que a flexibilidade possa ser também uma escolha dos estudantes dentro do currículo. De acordo com
os professores, a oferta só permitiu flexibilidade até a elaboração do currículo e a escolha das disciplinas em cada campo de integração; após essa definição, todos os alunos são
obrigados a participar de todas as disciplinas.
Opinam por uma Parte Flexível que fique a
critério do estudante. Os estudantes também
querem mais participação na tomada de decisões sobre a Educação Integral e Integrada.
Há também uma discussão sobre turno e
contraturno. Alguns estudantes acham que as
atividades da Parte Flexível devem ser mescladas com as da Base Comum, para ficar menos cansativo. Outros preferem a divisão de
turnos, com a Base Comum e a Parte Flexível
em turno distintos.
Os professores também trazem a discussão
sobre o tempo do módulo-aula de 50 minutos.
A partir da pesquisa, é possível constatar
que as questões ligadas à organização escolar
incidem diretamente sobre a proposta curricular e devem ser tratadas nesta perspectiva.
Decidir se as aulas serão mescladas ou não, se
o tempo de cada disciplina deve ser de 50 minutos ou mais são fundamentais para se desenhar um currículo de Educação Integral e Integrada nas escolas.
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Curso Profissionalizante
nas turmas de Ensino
Médio Integral
A questão das turmas de Ensino Médio com
curso profissionalizante trouxe posições diversas entre os segmentos pesquisados e mesmo
dentro de cada agrupamento. A maioria dos
estudantes do Ensino Médio (56%) acha que
todas as turmas de Educação Integral e Integrada devem estar em curso profissionalizante - o que nos leva a concluir que ingressar no
mercado de trabalho - está presente na realidade desses alunos, seja por razões de sobrevivência, sustento da família ou mesmo para
que ele possa “ter seu próprio dinheiro”.
Nas Rodas de Conversa, os estudantes se
posicionaram, na sua maioria, pela oferta híbrida, com e sem oferta de formação profissional. Alguns fizeram duras críticas à formação
profissional, afirmando que o curso técnico, no seu ponto de vista, é uma estratégia
do Governo que quer tirar os alunos da
faculdade. Não obstante, nas Rodas de Conversa, tanto com estudantes como professores e famílias, a posição que mais adeptos
obteve foi a de que o currículo de Educação
Integral deve contemplar os dois percursos de
formação: profissionalizante (curso técnico) e
Parte Flexível, para atender aos diversos perfis dos alunos.
Para os estudantes, em sua grande maioria, o profissionalizante não deve ser o único
modelo a ser ofertado e deve haver a possibilidade de escolha. Também fizeram muitas críticas em relação ao processo de seleção dos
cursos, discordando do processo adotado por
algumas escolas. Nesta perspectiva, verificase que é necessário aumentar e diversificar a
oferta dos cursos profissionalizantes, com a
possibilidade de escolha condizente com os
interesses e a vocação dos estudantes. Eles
disseram que têm interesse em fazer cursos
profissionalizantes, mas não os que são oferecidos na escola.
Os professores acreditam que o currículo deve ser híbrido, respeitando a diversidade
de aptidões. Também propõem que os cursos
profissionalizantes devam ser ofertados de
acordo com o território no qual a escola está
inserida, pois é necessário fazer com que os
alunos melhorem a comunidade onde vivem.
Os professores sugeriram que cada escola do
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município poderia ofertar um tipo de curso
profissionalizante, abrindo várias possibilidades, de acordo com os interesses e a realidade
dos estudantes.
Outro aspecto refere-se ao número de professores para trabalhar nos cursos profissionalizantes. Os coordenadores sugerem que deve
se aumentar o número de turmas para aumentar também o número de aulas, pois é difícil
contratar professores para uma quantidade
pequena de aulas. Consideram prejudicial para
os alunos e para os professores o mesmo profissional lecionar vários componentes curriculares. Também sugerem que deve haver uma
forma de os professores contratados permanecerem na escola, a fim de se criar um vínculo
e garantir a continuidade dos cursos.
Como é possível perceber, a entrada de
cursos profissionalizantes no currículo de
Educação Integral exige uma profunda discussão, envolvendo não só o desejo dos estudantes, mas também a forma de os organizar dentro da proposta de EII, sob pena desse
curso não cumprir seus objetivos e acabar por
se tornar um curso teórico, sem sentido para
os estudantes.

Atividades dentro
e fora da escola
Junto com a ampliação da jornada escolar
está a possibilidade e a importância das atividades educativas fora da escola. Pela pesquisa com os estudantes do Ensino Médio, é
possível perceber que 54% aprovam esse tipo
de experiência, mas também chama a atenção
o fato de 22% afirmarem não haver experiências de EII fora do espaço escolar, realidade distinta daquela vivida pelos estudantes do
Ensino Fundamental II, já que apenas 2% disseram não haver saídas, mais da metade considerou as saídas ótimas (51%).
Os estudantes se manifestaram dizendo
que ter aulas práticas, com possibilidade de
sair da escola, melhora o aprendizado, além
de torná-lo mais prazeroso, porém a promessa
inicial de saídas ainda não se cumpriu para todos os estudantes. Eles avaliam que é necessário ter mais atividades fora da escola, mas
de forma planejada. Os estudantes do Ensino
Fundamental apontaram como positiva a saída para espaços não escolares, pelos seguintes
motivos: distração, conhecimento, aprendizado, diversão, sair da rotina, etc. Os professores

ressaltaram a importância de ações educativas
fora da escola e disseram que esse tipo de atividade, que nomearam como “projetos”, aproximam os estudantes dos professores e deixam os alunos entusiasmados.
Muitos professores acreditam que é preciso diversificar o currículo, entendem que a
Base Comum é importante, porém outros espaços da cidade também podem promover
o desenvolvimento de diferentes conteúdos
e habilidades. Enxergam que os espaços não
escolares são fundamentais para a ampliação
do conhecimento dos estudantes, entretanto,
avaliam que não têm tempo para planejar as
saídas da escola. Para eles, falta tempo coletivo de planejamento e organização do trabalho.

Uso do tempo
A questão do tempo é central na discussão da Educação Integral e Integrada. Os dados da pesquisa revelam que a maioria dos
professores entende que o tempo diário é suficiente para o desenvolvimento do trabalho
na Educação Integral e Integrada. Também
consideram adequado o tempo destinado
aos módulos e oficinas, assim como aquele
destinado à coordenação pedagógica da Política de EII que, para 42% dos professores,
tem sido destinado, principalmente, ao planejamento com os educadores.
Para a grande maioria dos estudantes
(63%), o tempo de sala de aula é muito extenso e deve ser reduzido. As mães argumentaram sobre a necessidade de que a escola organize os tempos escolares de forma que as

tarefas, encaminhadas para casa, possam ser
todas realizadas quando os estudantes ainda
estiverem na própria escola. O excesso de tarefas escolares que os filhos são obrigados a
cumprir em casa é destacado. Reiteram que
são jovens e que não têm mais tempo para si,
para se divertir, para ficar sem fazer nada com
a família, etc.
As famílias sugeriram que houvesse a diminuição da carga horária ou a alternância de
dias para o estudante ter espaço com a família, para descansar, para ler um livro.

Educadores da
Educação Integral
A discussão sobre os educadores pode ser
analisada sob duas perspectivas: a primeira,
diz respeito ao trabalho coletivo dos professores; e, a segunda, se relaciona à presença de
outros educadores - oficineiros, mestres, educadores populares - na escola.
Sobre esta primeira visão - os momentos
de planejamento coletivo do trabalho - envolvendo professores, coordenadores, gestores e responsáveis pelas oficinas, os participantes concordam em grande parte (41%)
ou totalmente (34%) que estes momentos
são suficientes. Posição que se diferencia da
apresentada nas Rodas de Conversa, quando os professores afirmaram que o trabalho
coletivo é de suma importância para os alunos, mas disseram ser muito difícil, devido à
falta de tempo de todos os professores, já
que muitos trabalham os três horários, ou-
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tros trabalham em outras escolas e todas
são bem-distantes. Alguns afirmaram que
os projetos da Secretaria Estadual de Educação sobrecarregam muito a escola e, consequentemente, os professores.
Em relação à presença dos educadores
populares na escola, 71% dos professores
concordam totalmente com a ideia de que a
Educação Integral deve incluir atividades diversificadas como oficinas, ministradas por
educadores populares.
A grande maioria dos estudantes de Ensino Médio (68%) é totalmente favorável a que
na Educação Integral e Integrada existam atividades diversificadas - oficinas, aulas - ministradas por diferentes sujeitos - professores,
monitores, oficineiros, agentes comunitários.
Esse número ainda sobe mais se somarmos
os que concordam em grande parte com essa
afirmação, dando um total de 89%. A mesma
posição tem os estudantes de Ensino Fundamental: 70% se mostram totalmente favoráveis a esta proposta.

Relações Interpessoais
Todos os segmentos foram unânimes em
dizer que a experiência de Educação Integral
e Integrada está aproximando os sujeitos, trazendo mais interação e troca de experiências.
Muitos estudantes se manifestaram, dizendo
que estão mais felizes e mais dispostos a estudar, que o comportamento e o diálogo melhoraram, que há maior conexão do professor
com o aluno; maior aprendizagem e rendimento nas disciplinas; há mais união entre os jovens e novas amizades estão sendo constru-
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ídas e, para todos, houve melhoria das notas.
Os professores também perceberam
uma mudança bastante positiva na interação entre eles e os estudantes e entre os
próprios estudantes.
Sabendo que a educação é um processo interativo entre sujeitos, o fato de a experiência
de Educação Integral proporcionar uma melhor interação na escola nos revela que eles
estão construindo sentido e significado ao
que estão vivendo no cotidiano escolar. Entretanto, é importante ressaltar que a boa interação não significa, necessariamente, a existência de um espaço democrático de participação
nas tomadas de decisão acerca da Educação
Integral e Integrada.

Considerações finais
Como anunciou profeticamente o cantor
e compositor Belchior, “o novo sempre vem”.
Este momento atual de algumas escolas públicas de Minas Gerais é um tempo de novidades
que veio encontrar nas escolas mineiras toda
sorte de expectativas.
O ‘novo’ ameaça, tira as pessoas da zona
de conforto, mas também se torna um desafio
que, pelo que foi verificado, está sendo encarado pelos jovens e suas famílias, pelos professores, coordenadores e gestores: alguns
apreensivos, outros temerosos, muitos preocupados, mas todos, igualmente, repletos de
esperança.
A Escola, inesperada e estranhamente,
está se tornando um espaço de alegria, no
qual muitos adolescentes nunca pensaram
que ‘seriam felizes estudando o dia inteiro’,

como revelou uma estudante do Ensino Médio. Os professores passaram a pesquisar
mais, motivados pelo desconhecido que chegou no ambiente escolar, e buscando novas
metodologias, reconhecem que precisam que
suas aulas sejam mais criativas, neste século
XXI. A motivação é tamanha que buscam saídas rápidas para adquirir materiais que ainda
não chegaram. Os coordenadores se enchem
de forças para convencer os mais arredios,
propor mudanças, fazer adequações pedagógicas. Os gestores exercitam uma antiga capacidade de dialogar, que julgavam esquecida,
ou mesmo perdida, ‘pois não eram consultados para nada’. E os estudantes, esses que um
dia já foram considerados ‘casos perdidos’,
despertam um radiante brilho nos olhos, descobrem o prazer de ir para a escola, de conviver, de estabelecer novas amizades, estreitar
relações, de aprender mais, de buscar novos
conteúdos e outras experiências mais produtivas. Novos espaços educativos vão surgindo
e saberes outros são descobertos.
É este ‘novo’, cantado e temido, que os
pesquisadores puderam verificar na presença das famílias que reconhecem, até então, a
pouca ou quase nenhuma participação na vida
escolar, mas que agora sentem-se parte de
uma construção coletiva; nos olhares ansiosos
dos professores, que também agora veem-se
tomados de energia e vigor para reformular
conceitos e métodos; no sorriso de diretores e
coordenadores convencidos de que tudo dará
certo. Mas é, sobretudo, na voz dos estudantes que querem opinar, dar sugestões, apontar
caminhos, falar de suas ideias, reivindicar seus
direitos que se percebe o acerto da Política de
Educação Integral e Integrada. Eles são os protagonistas e é para eles e por eles que a Escola
precisa e vai mudar.
A estrada é longa e está só no começo. As
dificuldades ainda são várias: escassez de recursos infraestrutura precária, críticas quanto
ao processo de implantação da Educação Integral e Integrada no meio do ano, burocracia na aquisição de materiais e equipamentos,
dentre outras. Nessas condições adversas não
é possível desenvolver habilidades e conhecimentos, e promover transformações satisfatórias em tão pouco tempo.
É preciso também aprofundar as questões
conceituais propostas, pois a Escola, até então, quase nada fez pela ‘formação integral’ do

estudante. É urgente devolver carinho e dignidade aos mestres, pois são eles os condutores
dos novos tempos. Vale lembrar que, por ultrapassadas posturas e tradições obsoletas é
que ainda há, em nossa sociedade, tantos espaços para o retrocesso, para a censura, a intolerância, para a ameaça feroz de voltarmos
ao passado sombrio ou às origens preconceituosas da história do nosso País.
O velho ‘cuspe e giz’ e a sempre odiada ‘cópia’ ainda resistem como formas únicas e quase universais de um ensino que, salvo exceções raras, só resultou em fracasso, evasão,
repetência e exclusão ao longo de décadas na
Educação brasileira. Mas é também em outra
canção de Belchior que está a saída: “precisamos, todos, rejuvenescer”.

Referências
Bibliográficas
MINAS GERAIS. Decreto nº 47.227, de
02/08/2017. Institui a Política de Educação
Integral e Integrada nas Escolas da Rede Estadual de Minas Gerais. Belo Horizonte: Governo do Estado. 2017.
RIBEIRO, Elizete Munhoz - Produto 3
UNESCO/SEE-MG: Consolidação de documento parcial de acordo com os diagnósticos
propositivos realizados pelos demais consultores, das escolas selecionadas, considerando
cada eixo proposto, bem como consolidação
dos marcos legais levantados nos próprios estudos e também nos estudos dos demais consultores. set. 2017.
SILVA, Maria Clemência de Fátima. Projeto
914brz1044. Educação Integral: Qualidade,
Equidade e Inclusão Nas Escolas Estaduais
De Minas Gerais. UNESCO. Produto 3. 2017.
VAGALUME. Letras de músicas. Belchior. Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/>
ZANARDI, Teodoro Adriano Costa. Projeto
914brz1044. Educação Integral: Qualidade,
Equidade e Inclusão Nas Escolas Estaduais
De Minas Gerais. Produto 3. UNESCO. 2017.

REVISTA EDUCAÇÃO INTEGRAL INTEGRADA

• 19

Patrícia Moulin Mendonça
Doutora em Educação pela UFMG; professora
da Educação Básica da Prefeitura de Belo Horizonte.

Educação Integral
no Governo Federal:
disputas e retrocessos

A

temática da Educação Integral não é
nova no país. Deste o início do século
XX, encontramos na literatura educacional concepções, projetos e iniciativas de educação integral. Entretanto, essas iniciativas foram pontuais, deflagradas em alguns
munícipios e estados. O Governo Federal entra
em cena na formulação da política de Educação Integral a partir de 2007, quando “no contexto do Plano de Desenvolvimento da Educação (Brasil, 2007)1, o Programa Mais Educação
é proposto na perspectiva da construção dessa
agenda” (MOLL, 2012 p.131). A agenda da Educação Integral passa a ser construída pelo Ministério da Educação a partir do diálogo com diferentes setores da sociedade.
1 Lançado em abril de 2007, durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PDE estipulou um Plano de Metas para a educação nacional composto de 28
diretrizes, entre elas, presente a temática da Educação
Integral.
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O Programa Mais Educação (PME) é, assim,
a primeira política de Educação Integral implementada pelo Governo Federal para todo
o território nacional. Criado pela Portaria Ministerial 17/2007 e regulamentada pelo Decreto 7083/2010, o Programa se propôs a ser
uma política indutora de educação integral no
país. Nos primeiros anos de implementação, o
MEC adotou medidas para viabilizar a educação integral no país, criando parcerias, formas
de financiamento, regulamentações, dialogando com as escolas, estados e municípios, universidades, ONGs, entre outros.
Nos primeiros anos de implementação, o
PME se consolidou e foi compondo uma política de educação integral voltada para a formação integral do estudante e para o direito a
uma vivência digna da infância e da juventude. O Programa foi se constituindo com uma
concepção de educação integral pensada na

articulação do tempo-espaço de escolarização
como tempo-espaço de vida digna. Essa concepção, muito tímida na formulação inicial do
Programa, ganha consistência na medida em
que o MEC vai aprofundando na política de
educação integral com a concepção de território educativo.
O território apontado por Carvalho
(2014) é espaço intermediário entre o espaço público e privado em que se desenvolve
uma sociabilidade mais ampla, carregada de
saberes, aprendizagens, linguagens e condutas. Lugar de convivência e conflito, saberes e tensões. No território, criam-se formas
de resistência, insurgência e formas de agir
e pensar próprias do lugar, formas de produção de vida e conhecimento. Ao propor o
território educativo, o Governo Federal traz
referências pouco familiares ao processo de
escolarização, a cultura escolar e ao pensamento pedagógico. O lugar, a cidade, os territórios passam a ter centralidade no processo educativo.
A centralidade no território é compartilhada com a centralidade nos sujeitos e corrobora com uma educação em que currículo e vida
são parte de uma mesma teia de relações que
se conectam. Na educação integral, a experiência social e o conhecimento andam juntos,
e a tarefa de ensinar expande-se para novos
profissionais, até então ausentes da cultura
escolar. Nesse sentido, há uma clara escolha
de repensar a escola, sem ignorar sua função e
seu espaço, mas ampliando a noção de espaço
para o território educativo.

Essa formulação do MEC não se deu sem
conflitos e embates. Todo projeto político é uma
escolha que concorre com lógicas diversas da
escolhida. Não foi diferente no Mais Educação.
Durante a formulação e o desenvolvimento do
Programa, um outro paradigma esteve presente:
a lógica da eficácia, da ampliação do tempo para
mais conteúdo escolar, mais aulas de português e
matemática. Uma lógica construída com parâmetros de avaliações e metas de aprendizagem. Para
Mendonça (2017, p.146)
Essa pedagogia de resultados tem uma lógica simples: o MEC cria os instrumentos avaliativos, propõe as metas, e as escolas se adequam às exigências e demandas educacionais.
A qualidade passa então a ser vista pelos resultados e não pelos processos, alunos são
considerados produtos e não sujeitos com
identidades próprias.
Assim, a visão de excelência acadêmica e de ampliação da jornada escolar sob o
prisma da ampliação do tempo para desenvolver conteúdos acadêmicos concorre com
uma cultura e uma agenda de educação integral que considera todas as dimensões do
desenvolvimento humano, em diálogo com
tempos e espaços de formação humana que
estão fora da escola.
Esse embate ficou bastante visível com mudança de governo quando Michel Temer assume
a presidência da República após o impeachment
da presidente eleita Dilma Rousseﬀ. Houve um
aprofundamento das reformas liberais que atingiu severamente a educação integral e culminou
na formulação do Novo Mais Educação. O quadro a seguir explicita as mudanças:
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Quadro comparativo dos decretos nº7083/10 e 1144/2016
2010 ( Decreto Nº 7.083)

2016 (Portaria nº 1.144/2016)

Art. 2   São princípios da educação integral, no âmbito do Programa Mais Educação:

CAPÍTULO I DOS OBJETIVOS

o

I - a articulação das disciplinas curriculares com diferentes campos de conhecimento e práticas socioculturais citadas no § 2o do art. 1o;
II - a constituição de territórios educativos para o desenvolvimento de atividades de educação integral, por meio da
integração dos espaços escolares com equipamentos públicos como centros comunitários, bibliotecas públicas, praças,
parques, museus e cinemas;
III - a integração entre as políticas educacionais e sociais,
em interlocução com as comunidades escolares;
IV - a valorização das experiências históricas das escolas
de tempo integral como inspiradoras da educação integral na
contemporaneidade;
V - o incentivo à criação de espaços educadores sustentáveis com a readequação dos prédios escolares, incluindo a
acessibilidade, e à gestão, à formação de professores e à inserção das temáticas de sustentabilidade ambiental nos currículos e no desenvolvimento de materiais didáticos;
VI - a afirmação da cultura dos direitos humanos, estruturada na diversidade, na promoção da equidade étnico-racial,
religiosa, cultural, territorial, geracional, de gênero, de orientação sexual, de opção política e de nacionalidade, por meio
da inserção da temática dos direitos humanos na formação
de professores, nos currículos e no desenvolvimento de materiais didáticos; e
VII - a articulação entre sistemas de ensino, universidades e escolas para assegurar a produção de conhecimento, a
sustentação teórico-metodológica e a formação inicial e continuada
Art. 3o  São objetivos do Programa Mais Educação:
I - formular política nacional de educação básica em tempo integral;
II - promover diálogo entre os conteúdos escolares e os
saberes locais;
III - favorecer a convivência entre professores, alunos e
suas comunidades;
IV - disseminar as experiências das escolas que desenvolvem atividades de educação integral; e
V - convergir políticas e programas de saúde, cultura, esporte, direitos humanos, educação ambiental, divulgação científica,
enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, integração entre escola e comunidade, para o desenvolvimento
do projeto político-pedagógico de educação integral.

Art. 1º Fica instituído o Programa Novo Mais Educação,
com o objetivo de melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da
ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes,
mediante a complementação da carga horária de cinco ou
quinze horas semanais no turno e contraturno escolar.
Parágrafo único. O Programa será implementado por
meio da realização de acompanhamento pedagógico em língua portuguesa e matemática e do desenvolvimento de atividades nos campos de artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a melhoria do desempenho educacional.
Art. 2º O Programa tem por finalidade contribuir para a:
I - alfabetização, ampliação do letramento e melhoria
do desempenho em língua portuguesa e matemática das
crianças e dos adolescentes, por meio de acompanhamento
pedagógico específico;
II - redução do abandono, da reprovação, da distorção
idade/ano, mediante a implementação de ações pedagógicas para melhoria do rendimento e desempenho escolar;
III - melhoria dos resultados de aprendizagem do ensino
fundamental, nos anos iniciais e finais; e
IV - ampliação do período de permanência dos alunos
na escola.

Fonte: Mendonça (2017, p.161,162)
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Atualmente, o Programa Mais Educação
não é mais uma política indutora de Educação Integral no país. Trata-se de uma política
de aulas de reforço para um público específico: crianças pobres que estudam em escolas
com baixo índice de IDEB. Desaparece o protagonismo do sujeito e do território e demarca
uma visão inferiorizada dos estudantes brasileiros. Nessas mudanças, estão projetadas escolhas políticas, de isolar os sujeitos do território, colocá-los no lugar de subalternizados
em relação ao conhecimento. Desconsiderar
os arranjos locais, a interlocução da escola e
dos sujeitos com os movimentos sociais é reforçar um modelo de educação colonizadora
que se contrapõe a uma agenda de direitos.
Em nome de um discurso de igualdade e de
cidadania, travestido de aprendizagem para
todos, vão se operando mecanismos de exclusão e retirando os sujeitos e o direito às diferenças do jogo político. O momento atual é de
reflexão e de resistência, para que a agenda
de direitos volte a fazer parte do repertório do
Governo Federal e a política de educação integral promova a visibilidade dos sujeitos.
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P

ensar a realidade educacional em que
os nossos jovens estão inseridos no
contexto da Educação Integral e Integrada, sobretudo os das camadas populares, é pensar em como esses jovens interrogam os currículos e as práticas no interior
da escola. Isso no intuito de buscarmos, como
educadores, construir e desenvolver processos educativos mais conectados com as vivências e as demandas de conhecimento e saberes das juventudes contemporâneas.
Lembrarmos que a Educação Integral pressupõe a formação dos estudantes nas esferas
cognitiva, política, afetiva, social, e também
cultural. Nesse sentido, o tempo ampliado,
como nos ensina Moll (2008), deve ser ressignificado, preenchido com novas oportunidades, visando a aprendizagem e a reapropriação dos espaços de sociabilidade e de
comunicação.
A Educação Integral amplia a necessidade de trazer para o centro da cena educativa as juventudes como sujeitos protagonistas
nas decisões tomadas a cada dia na escola, na
elaboração do currículo, na escolha dos projetos que serão desenvolvidos e na ressignificação de tempos e espaços educativos. Mais
do que isso, é necessário conhecer e reconhecer quem são os jovens que estão nas escolas
e como suas presenças afirmativas podem ser
efetivas na construção de uma Educação Integral e Integrada realmente transformadora.
É necessário reconhecermos que os jovens
que chegam hoje às escolas trazem consigo
dimensões tradicionalmente esquecidas pela
instituição escolar como vida-corpo-espaçotempo, como nos diz Arroyo (2012). Cada jovem carrega para a escola uma bagagem de
conhecimentos, saberes e marcas no corpo
que dizem sobre suas experiências, tramas,
enredos, identidades. No entanto, muitas vezes essas juventudes são subalternizadas na
escola e em outros espaços sociais por padrões de dominação política, cultural, educacional. O que nos interessa, ao desejarmos fazer Educação Integral para as juventudes, é
nos aproximarmos desses jovens nos esforçando para reverter esse paradigma “colonial”,
nos conectando com suas ações, territórios,
resistências, lutas e maneiras de ver e viver o
mundo. Ainda dialogando com Arroyo (2012),
os sujeitos da ação educativa hoje são “Outros” e demandam “Outras” pedagogias.

Essa premissa está cada vez mais evidente
no cotidiano da escola, seja nos desafios que
ainda temos que superar, seja nas resistências
e nos avanços que já conseguimos vivenciar.
No campo dos desafios, por exemplo, há
muitos estudantes que precisam trabalhar
para auxiliar suas famílias, o que leva parte
desses estudantes ao abandono da vida escolar. Isso nos coloca a necessidade de pensarmos também uma Educação Integral que articule os estudos com o mundo do trabalho. Há
também, nas escolas públicas, jovens em conflito com a lei, em cumprimento de medida socioeducativa, o que nos faz indagar sobre qual
Educação Integral deve ser oferecida a eles.
Por outro lado, há avanços importantes
trazidos pelos jovens para o espaço escolar.
Não é raro, por exemplo, observarmos estudantes negras e negros passando pela chamada transição capilar, assumindo com orgulho seus cabelos crespos, suas ancestralidades
afro-brasileiras. O que demanda, dentre outros elementos, a discussão contínua sobre
raça, negritude e branquitude nas escolas.
Há escolas acolhendo jovens LGBTIQs, o que
põe em pauta a discussão de gênero, tão importante para a sociedade e a necessidade de
pensar a solução de problemas que decorrem dessa temática. O acolhimento desse público nas escolas públicas já se coloca como
uma importante ação de resistência e de garantia de direitos, tendo em vista que, historicamente, por questões várias, esse público
tem sido alijado da instituição escolar, sobretudo quando se trata da população transexual.
Há jovens do e no campo pensando no desenvolvimento de seus territórios, inseridos nos
processos de luta pela terra. Existe também o
acolhimento de jovens com necessidades especiais, o que nos faz repensar as concepções
sobre “inclusão” educacional e refletir sobre a
oferta de uma Educação Integral que considere as necessidades desse público.
Cada jovem, em sua individualidade, carrega em si formas de ver o mundo e saberes
distintos, que se complementam e, no dia a
dia escolar, irão pautar processos educativos
também diversos e que precisam fazer parte
dos planejamentos e dos projetos que serão
desenvolvidos. Cabe a nós, educadores, estarmos abertos a esses sujeitos e saberes, exercermos a alteridade perante os jovens e não
só reconhecer a diversidade e a diferença pre-
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sente na escola, mas enaltecê-las e tomá-las
como valor no desenvolvimento de processos
educativos em Educação Integral e na construção de uma concepção de conhecimento mais plural. Respeitar as manifestações de
vida presentes na escola é abrir possibilidades
para a construção de conhecimentos ricos em
significados e que talvez não estejam prescritos em listas de conteúdos oficiais, mas, sim,
se dispõem na experiência cotidiana, no acontecer da vida.
Nessa seara, urge a necessidade de deslocarmos o lugar dos processos de construção
de conhecimento na escola. Precisamos superar a lógica de transferência de conhecimentos e efetivar a lógica de construção coletiva,
mútua, dialogada do conhecimento. Ademais,
construirmos, junto às juventudes, conhecimentos que estejam conectados com questões e problemas reais da sociedade, visando
a resolução desses problemas, desde a escala local, no território em que atuamos, até a
escala global, pensando problemas do mundo moderno. A educadora Lúcia Helena Alvarez Leite (1996) nos ensinou, a partir de uma
perspectiva plural, integral e freiriana1, a importância de atuarmos a partir de uma visão
integrada e globalizante que irá permitir aos
estudantes analisar problemas e suas soluções no contexto local em que vive, mas den1 Tomando como referência o educador brasileiro Paulo
Freire.
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tro de uma globalidade, ou seja, conectado
com o mundo. Assim, os conteúdos deixam
de ser um fim na construção do conhecimento e passam a ser meios para ampliar a formação dos estudantes de maneira mais crítica,
dinâmica, integrada.
Essa concepção já tem sido trabalhada em
algumas realidades escolares, permitida também pela presença da Educação Integral nas
escolas, que traz concepções já sedimentadas a partir de pesquisas realizadas em diversas realidades e localidades do Brasil. Nesse
sentido, ações simples podem ser efetivas na
construção de saberes e conhecimentos que
respeitem as identidades e que atuem na formação de sujeitos autônomos e críticos.
Rodas de conversas, ciclos de debates,
sessões de cinema, desenvolvimento de aulas
-passeio, projetos interdisciplinares, incentivo
à construção de grêmios estudantis e ao protagonismo juvenil, campeonatos esportivos,
apresentações artísticas, gincanas, inserção
dos jovens em pesquisas de iniciação científica júnior são ações que já fissuram a lógica
compartimentada da escola e sinalizam possibilidades novas para a formação das juventudes. Mas é preciso ir mais além, fazer da
Educação Integral um projeto político e emancipatório para todos e para cada um.
É importante dizer que vivemos tempos de
disputas acirradas no campo político e educa-

cional do país. Enquanto aqui trazemos a discussão da diversidade e da diferença como
valor para pautar nossas ações de Educação
Integral junto às juventudes, existem também
projetos de grande apelo social, que visam calar a voz de educadores e promover uma educação pública isenta de questões sociais e
políticas e pautada no repasse de conteúdos
como o “Escola sem Partido”.
Contudo, ao refletirmos sobre Educação
Integral e o tempo de vivência das juventudes,
precisamos, como educadores, cada vez mais,
“descolonizar” o nosso olhar para com a escola e para com os jovens, no sentido de perceber a potência de ações, manifestações e saberes do público juvenil. Precisamos enxergar
que essas dimensões podem mudar realidades
e superar desigualdades. Precisamos transformar a ação educativa, por via do trabalho em
rede. Precisamos resistir e (re)existir em diálogo, coletivamente.
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Educação Integral e a
cidade: construindo
cartografias do bairro

O

tema que trouxemos para nossas
reflexões neste texto tem comparecido, nos últimos anos, nos debates no campo da educação. A intencionalidade desse se faz no sentido de nos
provocar, a nós educadores e educadoras, a
uma maior abertura da escola para a cidade, a
qual se torna, ao mesmo tempo, meio e finalidade da educação na busca de uma formação integral para alunos e alunas, e garantia
do direito do habitar a cidade. Nossa intenção
é compartilhar uma experiência construída no
movimento de uma pesquisa que buscou cartografar territórios educativos em bairros da
cidade de Governador Valadares1. Nossa ex1 Pesquisa desenvolvida por Daniel Rômulo de Carvalho
Rocha no Programa da Mestrado em Gestão Integrada do
Território.
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pectativa é contribuir para esse debate, continuando um diálogo com educadores(as) e gestores(as) do campo da educação que buscam,
no exercício cotidiano do seu fazer educativo, abrir a escola para conversar com a cidade, em uma atitude de escuta e proposições,
efetivando nesse fazer a saída da escola dos
seus muros.
Relembramos que ao dizermos educação
integral, estamos nos referindo a mais tempo diário da criança, do adolescente e do jovem na escola, seja em um turno único, ou no
contraturno escolar. Além disso, compreendemos que esse tempo a mais convoca a um outro fazer da escola para uma formação integral
de alunas e alunos que abarque o “campo das

ciências, das artes, da cultura, do mundo do
trabalho, por meio do desenvolvimento físico,
cognitivo, afetivo, político, moral e que [possa]
incidir na superação das desigualdades sociais
mantidas, se não reforçadas, pela cultura escolar” (MOLL, 2012, p. 129).2

Conversando com a cidade –
traçando cartografias dos bairros
Como se define uma cidade e como se
compreende que a cidade educa? Essas foram as primeiras perguntas que nos fizemos, e
acreditamos que elas são necessárias para que
o diálogo escola/cidade se efetive.
A temática das cidades é uma discussão
antiga – os gregos já a caracterizavam como
espaço de relações e muitos outros autores
a ela se dedicaram. Um desses autores, que
orientou as nossas reflexões, foi Henri Lefebvre, que nos apresenta a cidade como um direito dos seus usuários e nos convoca a pensar
que “existe uma língua da cidade: as particularidades próprias de uma cidade que se expressa nas conversas, nos gestos, nas roupas,
nas palavras e nos empregos das palavras pelos habitantes” (LEFEBVRE, 2001, p. 70)3.
Buscamos também compreender um
pouco mais o que denominamos cidade educadora e, nesse sentido, muito nos ajudou o
sitio eletrônico da Associação Internacional
das Cidades Educadoras (www.cidadeseducadoras.org.br). Por meio da Carta das Cidades Educadoras, de vídeos, experiências e
publicações diversas, fomos compreendendo a cidade como território de interação e
aprendizagens, e que é possível nesse território construir relações solidárias e cidadãs
na busca de minimizar desigualdades sociais,
de acolher as diferenças, de garantir aos habitantes da cidade as mesmas condições e
possibilidades de uso da cidade. Na conjugação território/ cidade/ pessoas, a cidade se
torna essencial no diálogo com a escola para
a promoção efetiva da aprendizagem. Assim,
a cidade passa a ser vista não somente como
espaço físico, mas observada em suas mais
variadas formas de ensinar e aprender, constituída de territórios educativos.
2 MOLL, Jaqueline. A agenda da educação integral:
compromissos para sua consolidação como política
pública. In: MOLL, Jaqueline [et al.]. Caminhos da educação
integral no Brasil: direito a outros tempos e espaços
educativos. Porto Alegre: Penso, 2012, p. 129-146.
3 LEFÉBVRE, Henri. O direito a cidade. São Paulo:
Centauro, 2001.

Consideramos importante refletir que a
cidade é espaço de direito de todos e todas.
Esse direito parte do pressuposto de que são
necessárias atitudes como a participação popular, igualdade no desenvolvimento e gestão
pública eficiente. Com isso, defendemos uma
cidade de acesso aos equipamentos urbanos:
unidades de saúde, escolas, creches, esporte
e lazer, serviços de abastecimento, segurança
pública, dentre outros, que possam contribuir
com a aprendizagem de crianças, adolescentes, jovens e adultos.
Pensar a cidade como constituída de territórios educativos nos convoca a um olhar
mais atento para as praças, ruas, vielas, becos, comunidades, bairros, distritos e vilarejos, na tentativa de apreender como a cidade,
com seus diferentes espaços e espacialidades,
educa. Foi nessa direção que buscamos traçar
a cartografia de bairros da cidade, inspirados
no geógrafo Paulo Claval4, que nos provoca a
elaborar mapas temáticos. Esse tipo de mapa
é diferente dos mapas presentes nos atlas geográficos, pois nele busca-se captar o olhar de
quem vive o lugar. Para captar esse olhar, nos
aproximamos também de Michel de Certeau5,
que nos mostra o bairro como lugar praticado. Assim, em nossa conversa com a cidade,
buscamos apreender o bairro relatado e vivido pelos seus praticantes ordinários – pessoas
comuns que, como nós, imprimem no bairro as
marcas do vivido territorial: culturas, práticas,
crenças, modos de fazer, artefatos, afetos, incertezas e utopias.
No nosso exercício cartográfico, buscamos
apreender territórios educativos, em bairros nos quais se localizavam escolas públicas,
também por meio de andanças, como o fez
Michel de Certeau. Nossas primeiras andanças nos conduziram a uma busca de documentos sobre os bairros no Museu da Cidade, em
órgãos públicos e em reportagens em um jornal de circulação local. Nesse momento, nos
interessava saber como a cidade conversava
com os bairros e como os moradores, nos relatos dos jornais, conversavam com o bairro e
com o direito à cidade na qual vivem. Também
caminhamos por um dos bairros escolhendo
diferentes trajetos e buscando apreender o
que víamos – as ruas, as praças, as calçadas,
4 CLAVAL, Paul. A Geografia Cultural. 3ª ed. Florianópolis:
Ed. UFSC, 2007.
5 CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano: 1. Artes
de fazer; Tradução de Ephraim Ferreira Alves. 22 ed. –
Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.
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os equipamentos urbanos, os fazeres cotidianos, como as feiras de alimentos, o lazer, as
associações e cooperativas, as vivências da fé.
Desse nosso exercício, compreendemos
que, para apreender territórios educativos no
bairro onde a escola está localizada, é preciso inicialmente elencar os diversos espaços
que podem se tornar, ou já são, educativos.
Esses territórios devem ser identificados pelos estudantes, bem como pelo corpo docente
da instituição. Para identificar tais territórios,
o trabalho entre a equipe da escola e a comunidade deve ser de interação e busca de informações. Vale, desse modo, um levantamento de fontes documentais sobre o bairro, por
meio de revistas, jornais, atas de reuniões e
outras formas de registros, que podem colaborar com a execução deste processo de cartografar os territórios educativos do bairro.
Outra forma de identificação é fazer uso
de uma metodologia caminhante inspirada em
Michel de Certeau: traçar itinerários de caminhadas diversas com os(as) estudantes, buscando apreender os diversos caminhos de um
bairro – os usuais e os menos usuais; buscar
apreender nessas caminhadas a vida cotidiana e os atores que dão vida aos diferentes territórios no bairro; debater, juntamente com
os caminhantes, o que pode ser considerado
educativo nos territórios, ou seja, o que podemos aprender e ensinar. Esse é um exercício
de aguçar o olhar para captar também como
os direitos à moradia, saúde, acessibilidade
às ruas, saneamento básico, dentre outros, se
efetivam no bairro. Essa captura pode provocar ricos debates, portanto aprendizagens cidadãs para estudantes e docentes.

Para continuar a conversa
Acreditamos que desenvolver um trabalho de cartografia dos territórios educativos
em bairros das nossas cidades se faz relevante
para o debate da educação e, de forma particular, da educação integral. Além disto, é importante destacar que a ampliação da jornada
com a educação integrada, bem como outros
projetos desenvolvidos pela Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, não pode
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ser “mais do mesmo” (no sentido de se desenvolver, no tempo a mais, as mesmas práticas e
relações pedagógicas do tempo parcial), mas,
sim, devem garantir aos estudantes novas e
variadas formas de aprender, e uma delas é a
exploração dos territórios educativos no entorno da escola.
O bairro em sua essência é território educativo, pois é o território da convivência diária
de estudantes e, em muitas situações, dos servidores da escola. Pensar este bairro como lugar de direito e de aprendizado é oferecer aos
nossos discentes a oportunidade de aprender com os atores e as práticas do seu habitar
mais próximo. Como exemplo, podemos citar
a importância dos movimentos sociais na vida
de uma comunidade; a associação de bairros
na luta por qualidade de vida; a importância
da religiosidade na vida de uma comunidade
e os aspectos culturais ali desenvolvidos; promover o debate da saúde pública no bairro; realizar levantamento junto à Polícia Militar local
do número de ocorrências policiais, e assim,
desenvolver projetos voltados para uma cultura de paz; levantar dados estatísticos de quantas ruas são calçadas; promover o diálogo da
escola com o executivo e o legislativo e, oportunamente, apresentar demandas que possam
colaborar com o exercício da cidadania, envolvendo a comunidade e a escola.
Cremos ser possível que esse nosso exercício de pesquisa possa se efetivar como prática educativa nas escolas e muito do que aqui
apresentamos se encontra em experiências
diferentes – experiências essas já divulgadas
no debate da educação integral. Nossa intenção, nesse compartilhamento, foi enriquecer
o debate. Posto isso, buscamos, nesta breve
reflexão, apresentar a educadores e educadoras das Escolas Estaduais de Minas Gerais, e
aos leitores desta revista, as diversas contribuições que o processo de cartografia dos territórios educativos oferece para a formação
integral de estudantes, para a prática educativa das escolas que podem se valer dos espaços que praticamos – a cidade se torna, desse
modo, meio e finalidade da educação.
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Doutora em Artes pela UFMG, mestre em Comunicação Social pela UFMG e graduada em Jornalismo pela PUC Minas. Coordena os cursos de pós-graduação lato sensu “Processos criativos em
palavra e imagem” e “Educação criativa”, no IEC PUC Minas. De 2015 a 2017, foi consultora do
Programa Jovens Urbanos (Itaú Social/ Cenpec) na assessoria prestada à SEE-MG, visando contribuir para a Política de Educação Integral e Integrada do Estado.

O conhecimento da terra
que treme: a pesquisa na
educação de jovens
Introdução
Porque não vejo razão, para alguém fazer uma pesquisa de verdade, que não seja o amor
a pensar, a libido de conhecer. E, se é de amor ou desejo que se trata, deve gerar tudo o que o
amor intenso suscita, de tremedeira até suor nas mãos. O equivalente disso na área de pesquisa é muito simples: o susto, o pavor diante da novidade. Mas um pavor que desperte a vontade
de inovar, em vez de levar o estudante a procurar terra firme, terreno conhecido.
Não há pior inimigo para o conhecimento do que a terra firme.
Renato Janine Ribeiro1
1 Nesse texto, Renato Janine Ribeiro problematiza a prática de pesquisa na área de Ciências Sociais, tendo como
recorte o Ensino Superior. Salvo as diferenças contextuais, sua reflexão nos convida a recuperarmos a importância da
aventura, do desejo, do prazer e da surpresa também na pesquisa inserida como componente pedagógico da Educação Básica. Cf. RIBEIRO. Não há pior inimigo do conhecimento que a terra firme, p.190.
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palavra “pesquisa” nos instiga a pensar em um duplo, porém complementar, movimento: a construção
de conhecimento e a necessária atitude indagadora sobre o mundo. Fato é que,
historicamente, a escola pautou o nosso e o
seu próprio desempenho na habilidade de assimilação das respostas corretas, construindo
ilhas de autoridade sobre o saber. Os processos de avaliação, nessa perspectiva, valorizam
os estudantes capazes de oferecer as respostas certas para questões formuladas pelo professor. Uma competência de destaque que a
concepção de educação integral coloca como
desafio para a escola contemporânea é justamente o desenvolvimento da habilidade de
elaborar questões sobre o mundo que nos
cerca e sobre o que nos afeta no mundo. Ao
invés de perguntarmos aos nossos estudantes
“qual é a resposta?”, o importante mesmo seria
indagarmos “qual é a pergunta?”.

Este artigo promove uma breve reflexão
sobre habilidades e competências que a prática de pesquisa, uma vez inserida no cotidiano
escolar como prática pedagógica, pode desenvolver nos estudantes jovens. O debate sobre
o tema se fortalece na livre aproximação que
aqui realizamos com as metodologias de trabalho com as juventudes formuladas pelo Programa Jovens Urbanos – iniciativa da Fundação Itaú Social, com coordenação técnica do
Centro de Estudos e Pesquisas em Educação,
Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). Consideramos ainda, no escopo da reflexão aqui
tecida, algumas diretrizes da atual Política de
Educação Integral e Integrada da Secretaria de
Estado de Educação de Minas Gerais.

Não por acaso, a elaboração de um “problema” se localiza na fase inicial da prática de pesquisa: não há como produzirmos conhecimento
sem antes sabermos o que desejamos conhecer,
o que nos inquieta e desperta a nossa curiosidade. Parece óbvio, porém, nossa educação trabalhou durante muito tempo, salvo raras exceções
institucionais, com a ideia de um conhecimento “pronto” a ser transmitido. Quando extraímos
questões a partir da observação de contextos
cotidianos, estamos também configurando um
particular recorte de interesse sobre o mundo
e sobre os outros que habitam o mundo. Esse
recorte vem, portanto, imbuído dos nossos saberes, da nossa cultura, dos nossos interesses e
dos nossos desejos.
A prática de pesquisa em si lida com um
conhecimento construído no processo, no encontro de sujeitos diversos com o mundo e na
particular costura que esses sujeitos realizam
entre saberes. E é exatamente pela via dessa
angulagem que entendemos a importância da
pesquisa para a educação dos jovens: a prática
da pesquisa contribui diretamente para uma
formação que vê sentido no exercício de um
olhar crítico e indagador sobre o mundo; uma
formação que valoriza o desenvolvimento do
potencial criativo que nos compõe – a nossa
habilidade em formular respostas interessantes para os desafios do cotidiano; e uma formação em que a nossa capacidade de associação e conexão se faz valorizada.

A ideia de educação integral e integrada
que nos interessa se orienta na concepção de
desenvolvimento integral dos sujeitos, considerando suas singularidades. Portanto, a corriqueira formulação que atrela a educação integral à expansão do tempo escolar se mostra
limitadora. Quando falamos em educação integral, dizemos não apenas de uma expansão instrumental do tempo, mas, sobretudo,
da possibilidade de ser a escola propulsora de
desenvolvimento cognitivo, intelectual, afetivo e social2. Tal noção, inicialmente aportada
no plano conceitual, coloca desafios para sua
transposição como prática. É o que explicitam
Maria das Mercês Sampaio e Cláudia Galian,
no trecho a seguir:
Não pode ser a ampliação de tempo para oferecer ‘mais do mesmo’, daquilo que a escola já oferece, para perpetuar
uma educação pobre, que apenas disciplina e despeja conteúdos sem sentido para
os alunos; não mais uma escola apenas
para aqueles que aprendem apesar da escola. (…)
O que se deve buscar é a formação de
sujeitos cada vez mais autônomos e fortes, tratando os educandos como sujeitos
históricos uma educação que contemple o
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O conhecimento em processo:
a formação do olhar curioso e o
entusiasmo do aprender

2 Cf. ITAÚ SOCIAL e CENPEC. Jovens Urbanos: marcos conceituais e metodológicos. e SANTOS, W. A.;
ZANELLI, F. F.(Coord.). Itinerário para as juventudes e a
educação integral em Minas Gerais – Parte 1: Concepções
e Metodologias.

ser humano em suas múltiplas dimensões.
Propõe-se uma educação como apropriação e transformação da cultura, que vá
além do ensinar a ler e escrever, o desejo
da aprendizagem e que sustente esse processo com o melhor ensino.3
Buscando construir diretrizes para consolidar o exercício efetivo de uma educação integral
e se distanciar da oferta de “mais do mesmo”, a
atual política formulada pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais aposta em alguns bons caminhos, dos quais podemos destacar os contornos colaborativos que o currículo
do Ensino Médio passa a comportar, na medida
em que se revela como matriz aberta a contribuições de estudantes e professores, e também
às singularidades dos territórios.
Nesse contexto, uma das oportunidades
que se inauguram nos currículos do Ensino
Médio, em especial, é a disciplina “Pesquisa e
intervenção”4 que, no contexto da discussão
aqui proposta, será destacada. As orientações
que atravessam o escopo dessa disciplina específica versam sobre a elaboração de questões em diálogo com as singularidades dos
territórios em que as escolas atuam e também
3 SAMPAIO e GALIAN. Escola, Tempo e Currículo, p.18.
4 A disciplina “Pesquisa e intervenção” é apenas um
exemplo que sinalizam o interesse da SEE-MG em inaugurar processos educacionais sinérgicos à prática da
pesquisa por sua potência para a construção de conhecimento. Não podemos deixar de mencionar também, a
esse respeito, o projeto Territórios de iniciação científica
(TICs) como um outro destaque nas Políticas de Educação
Integral e Integrada de Minas Gerais.

propõem o engajamento de estudantes de distintas turmas em projetos comuns, conforme
seus interesses, inaugurando, assim, um ensalamento híbrido, com potencial riqueza de trocas. Nesse contexto, há uma clara dicção da
SEE-MG de colocar a dúvida (“o problema”) no
centro do processo de aprendizagem e como
alimento dos componentes curriculares – uma
elaboração contínua, fruto do diálogo com os
territórios e interesses juvenis.
O Programa Jovens Urbanos construiu,
ao longo de seus 13 anos de existência5, um
conjunto metodológico que considera as juventudes em sua diversidade e que reconhece a cidade e os territórios como espaços de
aprendizagem. As estratégias elaboradas pelo
Jovens Urbanos para a formação juvenil têm
como base um ciclo de produção de conhecimento sintetizado em quatro verbos: explorar,
experimentar, produzir e expressar.6 Apesar
de tal formulação do Programa não se dirigir à
prática de pesquisa propriamente dita, podemos promover uma associação livre para um
exercício de pensamento, na medida em que
tal sistematização versa sobre a construção de
5 O Jovens Urbanos teve sua atuação entre os anos de
2004 e 2017. Desenvolveu uma metodologia de trabalho
com as juventudes amparadas no desenvolvimento integral, na ampliacão de repertório sociocultural, na inserção
produtiva e na participação política e cidadã. O Programa
se destacou também na elaboração de percursos formativos com educadores e gestores, contribuindo para aprimoramentos de outros programas e de políticas públicas
educacionais.
6 ITAÚ SOCIAL e CENPEC. Jovens Urbanos: marcos conceituais e metodológicos. Pp.34-47.
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conhecimento (e o que é a pesquisa senão um
processo de produção de conhecimento?).
De acordo com os marcos conceituais e
metodológicos do Programa, a exploração
viabiliza a descoberta de espaços das cidades
e dos territórios, permite ainda a ampliação
de repertório e o exercício de pontos de vistas diversos “sobre a cidade, sobre o mundo
e sobre si mesmo”.7 Se o convite para a pesquisa se inicia com um olhar indagador sobre
o mundo, uma abordagem possível, entre outras, da exploração é entendê-la como prática
que oportuniza uma incursão no território capaz de produzir uma olhar estrangeiro – aquele olhar que estranha o familiar, que extrai do
cotidiano aspectos merecedores de investigação e que um olhar desatento não saberia
capturar8. Em outros termos, podemos dizer
que a exploração de mundo se coloca como
atitute emblemática capaz de unir o “espírito
desbravador e curioso” dos jovens com a prática de pesquisa.
Nas concepções do Programa Jovens
Urbanos, o “experimentar” está atrelado à
promoção do contato do jovem com variadas linguagens e tecnologias. Aqui temos
uma abordagem que coloca o conhecimento em contato direto com a criação. No âmbito dos estudos dos processos criativos, a
experimentação é entendida como um método heurístico de criação9 em que a prática conduz à teoria e a teoria retroalimenta
a prática. Estamos aqui falando de um co7 SANTOS, W. A.; ZANELLI, F. F.(Coord.). Itinerário para as
juventudes e a educação integral em Minas Gerais – Parte
1, p. 48.
8 PEIXOTO. O olhar do estrangeiro.
9 PLAZA e TAVARES. Processos criativos com os meios
eletrônicos.
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nhecimento que se constrói no gerúndio do
“fazendo”, no gesto mesmo de experimentar possibilidades de existência para as linguagens e as coisas. Portanto, para além do
aprendizado direto do manuseio de linguagens e tecnologias, estamos tratando do
desenvolvimento da potencialidade criativa
de cada um. A criatividade é uma faculdade da inteligência humana que nos torna capazes de produzir associações particulares
e inovadoras. Seu desenvolvimento passa,
necessariamente, pela relação lúdica que o
experimentar possibilita, na medida em que
tal processo acolhe o “erro” como possibilidade de aprendizado.
Os outros dois verbos componentes do ciclo de conhecimento do Programa Jovens Urbanos, “produzir” e “expressar”, dizem, respectivamente, da concreção de ideias e da
visibilidade e disseminação dessas ideias. Trata-se de ações-conhecimento que podem ser
associadas, no contexto da pesquisa, à formulação de respostas possíveis aos desafios
identificados que, por sua vez, podem conduzir à inovação social. Em outros termos: são
produtos de um processo de pesquisa.
A rápida associação aqui produzida, entre o ciclo de conhecimento juvenil formulado pelo Jovens Urbanos e a prática de pesquisa, uma das frentes priorizadas pela Política de
Educação Integral e Integrada de Minas Gerais, pode sinalizar uma possível janela metodológica para o desenvolvimento de projetos
de pesquisas nas escolas do Ensino Médio.
Edgar Morin, em “Método: a inteligência da
complexidade”, aponta para os limites que a
educação impôs ao nosso pensamento e sinaliza
para a relevância de entendermos o mundo em

sua complexidade e heterogeneidade.
Nossa educação nos ensinou a separar e
isolar as coisas. Separamos seus objetos de
seus contextos, separamos a realidade em
disciplinas compartimentas umas das outras.
A realidade, no entanto, é feita de laços e interações, e nosso conhecimento é incapaz
de perceber o complexus – aquilo que é tecido em conjunto.10 (MORIN, 2002, p.11).
Para o autor, há que se perceber o conhecimento como rede complexa de interações. A
educação que se alia ao trabalho de pesquisa
oportuniza nossa habilidade de conexão e de
entendimento do mundo em sua diversidade.
No pensamento de Sampaio e Galian, citadas anteriormente, é possível destacar a centralidade dos sujeitos no processo de ensino
-aprendizagem, a necessidade de promover
uma formação pela via da contextualização,
reflexão e análise das questões do mundo e,
sobretudo, a importância de configurar uma
atmosfera de entusiasmo que motive a busca
pelo conhecimento e desenvolva a autonomia
dos sujeitos nessa busca.11 Podemos tomar tal
atmosfera de entusiasmo sinalizada pelas autoras como a condição que a escola assume
em ser um espaço de relações que se constroem, sobremaneira, pela singular sensação
de prazer que nos irrompe quando criamos
algo que dialoga com nossos desejos e nossas necessidades, quando criamos algo que
faz sentido nas nossas vidas como indivíduos
e como integrantes de coletividades. Por isso,
a “atmosfera de entusiasmo” precisa envolver todos os atores da comunidade escolar12.
Torna-se, portanto, indispensável que gestores, educadores e estudantes configurem um
grupo criativo com capacidade para elaborar
questões sobre o ambiente escolar e sobre o
mundo, com habilidades em estabelecer conexões interdisciplinares e também com habilidades para a construção de rotas de soluções
possíveis para essas questões.

Considerações finais
O jovem tem a inquietude, ou melhor, a vibração da terra que treme – para provocarmos
10 MORIN. O método, p.11.
11 SAMPAIO e GALIAN. Escola, Tempo e Currículo, p.35.
Grifos meus.
12 Em diálogo com essa questão, foi elaborada a
metodologia das “Ambiências criativas” pela equipe do
Programa Jovens Urbanos em parceria com técnicos da
SEE-MG. Cf. SANTOS, W. A.; ZANELLI, F. F.(Coord.). Itinerário para as juventudes e a educação integral em Minas
Gerais – Parte 2 (no prelo).

um diálogo com Ribeiro na epígrafe desse texto. Oportuna aderência com o trabalho de pesquisa as juventudes já carregam consigo. A educação não pode adestrar os jovens pelo rumo
da resposta única e certeira para depois a vida
lhes cobrar flexibilidade, pensamento multidisciplinar, empatia e criatividade – apenas para
citarmos algumas competências valorizadas no
mundo contemporâneo do trabalho.
A valorização da pesquisa na educação de
jovens se revela como importante componente para a construção de conhecimento. O breve exercício de pensamento explicitado nesse
artigo nos permite enfatizar algumas habilidades e competências que a prática de pesquisa oportuniza para as juventudes, quais sejam:
• a competência de elaborar pensamento
crítico, aspecto fundamental para a construção de conhecimento e para o exercício
da vida cidadã;
• a competência para observar atentamente
o mundo nos permite olhar os outros, reconhecer as alteridades e produzir empatia;
• a habilidade de relacionar saberes de distintos campos de conhecimento aos problemas do mundo (o conhecimento se realiza
nas conexões interdisciplinares não como
fragmentos isolados, mas sim projetando
costuras, associações e totalidades);
• a habilidade de promover o engajamento
entre estudantes e professores em um projeto de autoria coletiva e colaborativa.
É importante percebermos que a pesquisa,
entendida como processo dialógico, é também
um processo de escuta dos interesses e desejos juvenis e também dos professores. A prática de pesquisa pode ser uma aglutinadora no
processo de ensino-aprendizagem. Isso transforma a cultura escolar na medida em que os
sentimentos de pertencimento e corresponsabilidade se enraízam nas dinâmicas cotidianas
da escola e não apenas em momentos esparsos e pontuais.
Há ainda algo especialmente potente que
atravessa um ciclo de conhecimento atrelado
à pesquisa que cabe aqui ressaltarmos para finalizarmos esse texto: a força criativa e o prazer dela decorrente. Trata-se de engrenagens
do verdadeiro processo de ensino-aprendizagem em que o jovem é acometido pela sensação de estar se realizando no conhecimento.
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1. Como assim
Educação integral?

E

ste texto tem como objetivo problematizar a estruturação e implementação da política de Educação Integral
no Brasil de hoje, particularmente nas
escolas da rede pública estadual. Não há respostas claras, estruturadas sobre de que se
trata e como fazer educação integral. Ao contrário, predomina o domínio de uma retórica generalista sobre o tema, seguida por uma
carência histórica de projetos pedagógicos e
experiências sistêmicas para sua promoção.
A elucidação da persistência dessas circunstâncias exige considerandos mais elaborados,
que ultrapassam os objetivos dessa reflexão.
Para considerar sumariamente alguns aspectos que auxiliem a entender por que não dispomos de um marco claro e estruturado para
uma política de educação integral e que lições
o passado pode nos oferecer, escolhemos resgatar as máximas doutrinárias que o Manifesto
dos Pioneiros da Educação Nova, já na década
de trinta do século XX, arrolava e de seus subsequentes desdobramentos históricos, assim
como recuperar o estágio recente do direito à
educação na realidade brasileira e rever a retórica obre Educação Integral, que domina as
argumentações educativas na atualidade. Na
sequência, prosseguimos abordando a relevância do projeto de vida e das situações-limite
que cada educando enfrenta, como referências
concretas para alimentar a marcha de uma política de educação integral efetiva.

Certamente, o Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova, produzido sob a atmosfera
da IV Conferência Nacional de Educação realizada em 19311, apresentou ao país a primeira formulação estruturada sobre os desafios para a educação brasileira. Ele defendia
um processo formativo que considerasse a
realidade social e humana assim como a diversidade enquanto fundamentos para uma
educação transformadora. No documento,
sob uma ótica naturalista, defendia a educação integral enquanto uma ‘educação nova’
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capaz de ‘dirigir o desenvolvimento natural e integral do ser humano em cada uma
das etapas de seu crescimento’, de acordo
com uma certa concepção do mundo”. Nesse sentido, reconhecia a importância da ’diversidade de conceitos da vida’, apontando
que ela “provém, em parte, das diferenças de
classes e, em parte, da variedade de conteúdo na noção de ‘qualidade socialmente útil’
conforme o ângulo visual de cada uma das
classes ou grupos sociais”, acompanhado, ao
mesmo tempo, de uma postura “certamente
pragmática”, [...] de servir não aos interesses
de classes, mas aos interesses do indivíduo.
Para servir aos interesses do indivíduo e do
coletivo, a educação devia, então, se fundar
“sobre o princípio da vinculação da escola
com o meio social, [ter] o seu ideal condicionado pela vida social atual, mas profundamente humano, de solidariedade, de serviço
social e cooperação”. E uma vez “assentado o
princípio do direito biológico de cada indivíduo à sua educação integral”, ressaltava a responsabilidade do Estado na “organização dos
meios de o tornar efetivo, por um plano geral
de educação, de estrutura orgânica, que torne a escola acessível, em todos os seus graus,
aos cidadãos a quem a estrutura social do país
mantém em condições de inferioridade econômica para obter o máximo de desenvolvimento de acordo com as suas aptidões vitais”
(Azevedo(1932), 2006:191).
A despeito de contar com vários expoentes, em termos práticos, a idealização de uma
educação nova ganhou contornos concretos
de política pública com a atuação de Anísio
Spínola Teixeira. Entre 1931 e 1935, quando
esteve à frente da Direção Geral do Departamento de Educação do Distrito Federal/Guanabara, a partir das preocupações quanto à realidade das edificações escolares brasileiras,
propôs a Reforma da Instrução Pública do Estado para a Capital Federal, em que se “contemplava a construção de 74 escolas entre o período de 1934 e 1938, além da ampliação de
16 prédios municipais já existentes, e o aproveitamento de 25 outros prédios”. Criou uma
Divisão de Prédios e Aparelhamentos Escolares,

coordenada pelo arquiteto Enéas Trigueiro Silva, a fim de se superar as “escolas-pardieiros”,
com “ambientes escolares que repeliam tanto professores quanto alunos (Cardoso Xavier,
2017:111-113). Com os novos edifícios, que
se diferenciavam dos padrões implantados
na rede pública, novas práticas pedagógicas
e educacionais foram tomando forma, como
nos mostra a tipologia da estrutura física2 do
sistema educacional defendida por Teixeira.
Mais adiante, em 1950, então como Secretário de Educação do Estado da Bahia, suas iniciativas ganharam sentido pedagógico mais
preciso com a criação, em Salvador, do Centro
Educacional Carneiro Ribeiro, que, intitulada de
Escola-parque, viria a se tornar exemplo da implementação de um projeto de educação integral. Em seu discurso durante a inauguração,
Anísio Teixeira aponta o objetivo de a criança permanecer “um turno na Escola-Classe e
um segundo turno na Escola-Parque”. Na escola, “além de locais para suas funções específicas” estaria disponível “a biblioteca infantil,
os dormitórios para 200 das 4.000 crianças
atendidas pelo Centro, os serviços gerais e de
alimentação”, bem como o “serviço de assistência, que se impõe, dadas as condições sociais”. Nesta perspectiva, a criança teria “um
regime de semi-internato, recebendo educação e assistência alimentar”, sendo que “cinco por cento dentre elas [...] “as crianças chamadas propriamente de abandonadas, sem
pai nem mãe”, ficariam em regime de internato, deixando de “ser não as hóspedes infelizes
de triste orfanato, mas as residentes da Escola
-Parque, às quais competiria “a honra de hospedar as suas colegas, bem como a alegria de
freqüentar, com elas, as Escolas-Classe” (Éboli,
1970:16). A mudança do padrão arquitetônico
materializa expressamente a educação nova.
De fato, o projeto demorou cerca de 15
anos para ser concluído3, “uma vez que o Pavilhão do Setor Artístico só foi entregue em 1963
e a Escola Classe IV somente foi inaugurada
em 1964” (Cardoso Xavier, 2017:145). Naquela época, o Centro Educacional Carneiro
Ribeiro contava, então, com “4 Escolas-Classe e uma Escola-Parque, num total de 11 pré-

dios”, ocupando grande área do bairro da Liberdade (Éboli, 1970:16). Todavia, tendo sido
convidado para coordenar o “Plano de Construções Escolares de Brasília, ou Plano Educacional de Brasília”, Anísio Teixeira levou, para a
nova insurgente Capital Federal, a experiência
das Escolas-parque. Planejou-se “a construção
de uma Escola Classe e um Jardim de Infância
a cada grupo populacional de três mil habitantes e no conjunto de quatro destas construções, uma Escola Parque”, mas “as coisas não
aconteceram da forma esperada”, vindo a se
instalar 5 escolas-parque no Plano Piloto4 (Cardoso Xavier, 2017:159 e 171). Escolas-parque foram construídas em Campina Grande e
em Belo Horizonte, na Escola Estadual León
Renault5, e serviram, da mesma forma, de referência durante os Governos Leonel Brizola
(1983-1987 e 1991-1994), no Rio de Janeiro, para a implantação dos Centros Integrado
de Educação Pública-CIEP6, mais próximo à tipologia das escolas-pelotão, depois disseminados para todo o país no Governo Fernando
Collor (1991-1992) e Itamar Franco (19931994), respectivamente, como Centros Integrados de Atenção à Criança e ao AdolescenteCIAC e Centros de Atenção Integral à Criança e
ao Adolescente-CAIC, que vieram a se constituir, até o presente, na experiência sistêmica
mais estruturada de promoção da educação
integral no Brasil.
Os Centros de Educação Unificados-CEU,
implantados a partir de 2003, na cidade de
São Paulo, no Governo Marta Suplicy (20012004) são igualmente iniciativas de Educação
Integral orientadas pela implantação de uma
estrutura predial específica acompanhada da
extensão do tempo de permanência dos estudantes. O projeto dos CEUs “começou a ser estruturado pela Prefeitura de São Paulo como
um projeto intersecretarial, em 2001, na gestão Marta Suplicy, a partir das consultas populares por meio do orçamento participativo.”
Sua implementação ocorreu em 3 ondas. “A
primeira onda, criada na gestão Marta Suplicy (2001-04) iniciou o formato entregando 21
escolas ao custo de 13 milhões em média por
cada.” Na sequência, “o então prefeito José
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Serra (2005-06) cancelou a construção das 24
estruturas previstas anteriormente. Porém, a
segunda onda foi retomada durante a gestão
de Gilberto Kassab (2007-12) (…) foram entregues novos 24 CEUs (…) A terceira e última
onda se iniciou na gestão do prefeito Fernando Haddad, prometendo um novo formato de
CEU distribuído em 20 novos centros de ensino, porém com a alegação de corte orçamentário previsto pelo Programa de Aceleração do
Crescimento, foi entregue apenas um, o CEU
Heliópolis.” “O município de São Paulo conta atualmente com 46 CEUs onde estudam
mais de 120 mil alunos” ( https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Centro_Educacional_Unificado).
O programa foi inspirado na experiência das
escolas-parque e dos CIEPs. Teve como objetivos: “Participação, descentralização e autonomia como princípios; Inclusão escolar e
socioeconômica da população; reversão do
quadro de exclusão social, cultural, tecnológica e educacional; oferta de lazer e entretenimento nos bairros de periferia, em evidente
desigualdade com a região central da cidade;
acesso a bibliotecas, centros culturais e esportivos integrados aos Centros de Educação
Infantil - CEIs, Escolas Municipais de Educação Infantil - EMEIs e Escolas Municipais de
Ensino Fundamental - EMEFs, num complexo único concebido em todas as suas dimensões” (Figliolino, 2014:30). Em Belo Horizonte, durante a administração Fernando Pimentel
(2005-2008), foi o implementado o Programa
Escola Integrada com foco na oferta de atividades diferenciadas no contraturno, sem, contudo, um projeto arquitetônico alternativo, valendo-se de espaços educativos extra-muros
escolares, como passariam a ser as experiências de Educação integral a partir do programa
Mais Educação7.
As escolas-parque e suas sucedâneas deram, efetivamente, materialidade a uma política de educação integral, ainda que com resultados marginais e descontinuados. No caso
da iniciativa conduzida por Anísio Teixeira, a
sua implementação partiu da dupla convicção, certamente comungada hoje em dia pela
comunidade educacional, de que “quase toda
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a infância, com exceção de filhos de famílias
abastadas, podia ser considerada abandonada”, pois “não tinham lares em que pudessem
ser educados”, e da precariedade do projeto
pedagógico das escolas, que “haviam passado
a simples casas em que as crianças eram recebidas por sessões de poucas horas, para um
ensino deficiente e improvisado”. Para tanto,
considerou manter, ‘no setor instrução’, “o trabalho convencional da classe, o ensino da leitura, escrita e aritmética e mais ciências físicas
e sociais, e no setor educação - as atividades
socializantes, a educação artística, o trabalho
manual, as artes industriais e a educação física”. A arquitetura das edificações escolares
concretizou a referência para as práticas pedagógicas realizadas para o desenvolvimento
humano, que buscavam ultrapassar os limites
da sala de aula e a formação para a cidadania“algo que lembre uma pequenina universidade
infantil”, nas palavras do próprio Teixeira-, semelhantemente ao que se persegue na atualidade, com espaços dedicados especificamente
para ‘Trabalho’, ‘Educação Física e Recreação’,
‘Grêmio e Rádio-escola’, ‘Artes’, ‘Extensão Cultural e Biblioteca’, ‘Assistência médico-odontológica’, ‘Supervisão e Orientação Educativa’
e ‘Alimentação’8 (Éboli, 1970:15, 16 e 20).
Outra dimensão marcante da política conduzida por Teixeira, foi a capacitação de professores. Por meio de bolsas de formação
ofertadas pelo INEP, “em grande parte advindas do Fundo Nacional do Ensino PrimárioFNEP, […] composto de recursos advindos de
doação do convênio estabelecido entre Brasil e Estados Unidos da América denominado
USAID, como também da taxação sobre o consumo de bebidas alcoólicas, e posteriormente
também de recursos advindos do Salário-Educação […] foram promovidas formações de
professores nas dependências do INEP tanto no Rio de Janeiro como nos seus “braços
regionais”, como os Centros Regionais de Pesquisas Educacionais e demais instituições por
eles apoiadas, como é exemplo o Centro Educacional Carneiro Ribeiro” (Cardoso Xavier,
2017:131-135). Na verdade, esse programa
de formação fazia parte do “Programa de Assis-

tência Brasileiro-Americana ao Ensino Elementar
-PABAEE, resultante de um convênio de cooperação entre Brasil e Estados Unidos”9, que
foi firmado durante a gestão de Clovis Salgado
no Ministério da Educação e Cultura, durante
o governo Juscelino Kubitscheck (1956) (Cardoso Xavier, 2017:229).
Por sua vez, as demais experiências de
Educação Integral conduzidas mais recentemente trazem como marca principal a reafirmação dos fundamentos da necessidade/pertinência do tempo integral no contexto social
brasileiro, a evidenciação do desafio da escala
da empreitada, mas também o percalço sistemático da descontinuidade das empreitadas.
Os CIEPs, declaradamente, foram implantados
primariamente para retirar meninos e meninas
das ruas. Como declarou o Governador Brizola, “a idéia dos CIEPs nasceu do que sentiu ao
ouvir Darcy Ribeiro, num comício, relatar que
não se encontravam nas ruas, cabras, nem vacas, nem cavalos abandonados, mas que havia,
aos milhares, crianças ao abandono” (Lopes e
Barbarani, 2017:321). O programa, ainda assim, após “sete anos de seu lançamento, apenas 191 dos 500 prédios prometidos haviam
sido construídos”, sendo que, “dos 121 sob
cuidados do Estado, só 29 ofereciam turno integral -e seis funcionavam segundo o projeto original, atendendo a 2,6% dos alunos da
rede pública”. No caso dos 5.000 CIACs prometidos no Governo Collor, que viraram CAICs, somente “270 foram construídos”, sendo
que, “em 1995, o então presidente Fernando
Henrique Cardoso suspendia a construção já
contratada de outros 178 CAICS” (Folha de
S.Paulo, 2003). Logo no seu início, os CAICs já
eram objeto de críticas oficial, devido ao fato
de pretender ‘priorizar a implantação de novas
estruturas’, visto que, em “face à estrutura de
serviços sociais existentes, a atenção à criança e ao adolescente deveria, para ter maiores chances de sucesso, ter como orientação
a melhoria dos serviços básicos de educação,
saúde e assistência”, assim como em razão de
“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” (Sobrinho e Parente,
1995:22).
Ora, para além da incapacidade dos governos de conceber e implementar de forma
estável e continuada iniciativas de Educação
em tempo integral, todas elas foram realizadas sob um cenário histórico de precariedade
do direito de acesso à educação, que indubitavelmente condicionou sua concepção e sucesso. Tais iniciativas foram conduzidas sob um
sistema educacional impiedosamente incapaz
de acolher sucessivas gerações de crianças e
impotente para oferecer educação de qualidade para maioria delas. Nesta perspectiva, não
resta dúvida de que aqueles programas, por si
mesmos, não eram suficientes para enfrentar
a grave realidade de exclusão do direito à educação, ao mesmo tempo em que conviviam
com a inexistência de mecanismos institucionais capazes de lhes propiciar financiamento
e suporte pedagógico na extensão necessária.
A gravidade da situação de exclusão foi
tal até recentemente10, que é compreensível a persistência nos dias de hoje do discurso denuncista e as limitações para se formular
uma política de educação integral. De acordo
com estudo do Banco Mundial, há cerca de 35
anos atrás, a mãe de uma criança brasileira de
seis anos, nascida dentre os 20% de brasileiros de mais baixa renda, “nunca teria entrado
em uma escola e não completaria mais do que
as primeiras séries da escola primária, mesmo
depois de passar vários anos frequentando,
presa a um ciclo de repetição”. A escola dessa
criança tinha “uma ou duas salas sem eletricidade ou água e desprovida de livros ou materiais”, com professores “contratados por meio
de conexões políticas com o prefeito”, sendo
que, “em 60% dos casos, o professor não teria
concluído o ensino médio; em 30% dos casos,
ela não teria concluído o ensino fundamental”.
A síntese desse quadro nos anos 90, para todo
o país, era de que “menos de 40% das crianças haviam completado nacionalmente os 8
anos do ensino fundamental, em comparação
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com 70% para a região da América Latina e
Caribe e 95% para a OCDE” e de que “apenas 38% das crianças estavam matriculadas
em três anos do ciclo (9° ao 11° anos), comparado com mais de 70% na Argentina e no
Chile e 91% na OCDE”. Além disso, “em todo o
país, menos de 20% dos professores primários
tinham um diploma de ensino superior”, com
salário em muitas áreas rurais “inferior a metade do salário mínimo”, e também como “não
havia dados nacionais sobre a aprendizagem
dos alunos” (World Bank, 2017:13). Sem sombras de dúvidas, inconcebível qualquer política de Educação Integral, antes de sanar tal
quadro trágico.

2. Marco Atual da Política
Oficial de Educação Integral
Com efeito, desde a Constituição de 1988,
a instituição de um conjunto de novos instrumentos de gestão foi decisiva para possibilitar o acesso à educação pela sociedade brasileira e iniciar a agenda de enfrentamento do
desempenho. Se, “em 1993, o filho de um pai
sem educação formal teria completado, em
média, apenas 4 anos de escolaridade”, a partir de 2010, “os estudantes brasileiros passam
a completar entre 9 e 11 anos de escolaridade,
independentemente da educação dos pais”
(World Bank, 2010:39). Isto foi possível, porque houve a criação do FUNDEF11 em 1995,
durante o Governo Fernando Henrique Cardoso, iniciando a equalização do financiamento
da educação e, sobretudo, em termos federativos, entre regiões, estados e municípios, ampliada para o ensino médio e pré-escolar por
meio do FUNDEB, no Governo Luiz Inácio Lula
da Silva, assim como com o programa de transferência de renda do Bolsa Família, que, com
a condicionalidade de garantia da permanência na escola de crianças e jovens beneficiados, cuja “cobertura cresceu de 4,9 milhões de
famílias em 2002 para 12 milhões em 2009,
com transferências aumentando de 3,4 para
11,9 bilhões de reais (a preços de 2009)”, efetivou condições derradeiras para garantia do
acesso à escola (World Bank, 2010:3).
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Em razão desses avanços institucionais, o
país pôde, então, se dedicar à pactuação e formulação de diretrizes e propostas para avançar na qualidade da educação no país. Mais
precisamente, a partir de 2007, com a Lei nº
11.494/2007, que instituiu o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, reestruturando a dinâmica de financiamento da
educação no país, pavimentou-se a condição
para novas iniciativas, exigindo, inclusive, regulamento específico para educação básica
em tempo integral e sobre os anos iniciais e
finais do ensino fundamental (Art. 10, § 3º).
Neste contexto, desde 2007, o Governo Federal vem promovendo o fomento da Educação Integral de crianças, adolescentes e jovens, financiando atividades sócio-educativas
a serem oferecidas no contraturno escolar,
por meio do Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Normativa Interministerial nº
17/07. O programa dirige-se expressamente
para a realização de “ações sócio-educativas
no contraturno escolar, incluindo os campos
da educação, artes, cultura, esporte, lazer”,
destinados “à melhoria do desempenho educacional, ao cultivo de relações entre professores, alunos e suas comunidades, à garantia
da proteção social da assistência social e à formação para a cidadania”, neste caso com foco
em “direitos humanos, consciência ambiental,
novas tecnologias, comunicação social, saúde
e consciência corporal, segurança alimentar e
nutricional, convivência e democracia, compartilhamento comunitário e dinâmicas de redes” (PNI 17/07, art. 1°, parágrafo único).
Já na Constituição Brasileira, havia se determinado a promoção de uma educação “visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho” (CF, art. 205).
Oito anos depois, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional-LDB (Lei nº 9.394/96) passou a focalizar a Educação Integral no “desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação
da família e da comunidade” (LDB, art. 29) e
estipulou que os currículos do ensino médio

viessem a “considerar a formação integral do
aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e
para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais” (LDB, art. 35-A, § 7º).
Ademais, previu a ampliação progressiva da
jornada escolar do ensino fundamental para
o regime de tempo integral (Lei nº 9.394/96,
arts. 34 e 87). Essa diretriz, todavia, demoraria mais 5 anos para ser efetivamente validada, emergindo, de modo executivo, no Plano
Nacional de Educação-PNE (Lei nº 10.172, de 9
de janeiro de 2001), que instituiu a meta de
ampliação progressiva da jornada escolar para
um período de, pelo menos, 7 horas diárias,
destacadamente para as “crianças das camadas sociais mais necessitadas” e “crianças de
idades menores, das famílias de renda mais
baixa, quando os pais trabalham fora de casa”,
determinando colocar, até 2024, 25% dos estudantes e 50% das escolas em tempo integral. A questão dos currículos demoraria bem
mais, até novembro de 2018, para ser processada, sem, no entanto, desfrutar do acolhimento de setores relevantes da comunidade
educativa nacional12.
Assim, diferentemente das iniciativas anteriores, na conjuntura atual, vivenciamos um
grande avanço político, pois temos, pela primeira vez, uma formulação oficial de política
para a disseminação da educação integral. Todavia, ainda que intensa a mobilização ao longo da última década e significativos os instrumentos normativos gerados, a estruturação
dessa política mostra-se, até esse momento, imprecisa e titubeante. Paradoxalmente,
não temos uma proposta de educação integral, mas diretrizes e apoio para a expansão
da oferta de educação em tempo integral. O
sentido da política continua impreciso, porque permanece a retórica com enfoque na
promoção de um desenvolvimento humano
genérico. Fala-se, na referência para o debate nacional, de uma “reorganização curricular
para buscar a unidade entre as diversas realidades dos estudantes e suas famílias, seus
espaços concretos, tempos vividos, de modo
que o aprendizado se dê pela socialização, pe-

las vivências culturais, pelo investimento na
autonomia, por desafios, prazer e alegria e
pelo desenvolvimento do ser humano em todas as dimensões”. Defende-se que a Educação Integral deva ser “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” (SECAD/MEC, 2009:29, 30 e 44).
Entretanto, tais diretivas continuam a emular
a necessidade da educação tratar da diversidade e da realidade social da escola, dos
educandos de forma não estruturada.
O modo de implementação mostra-se hesitante, porque aponta, genericamente, a
necessidade de articulação de diversas iniciativas pedagógicas e educacionais supostamente capazes de promoção da Educação
Integral de indiscutível complexidade político-institucional, sem conseguir indicar como
elas podem se combinar, efetivamente, para
viabilizar um processo educacional qualitativamente superior. Por um lado, reconhecese que a sua formulação esteja “implicada na
oferta dos serviços públicos requeridos para
atenção integral, conjugada à proteção social” com “políticas integradas (intersetoriais,
transversalizadas) que considerem, além da
educação, outras demandas dos sujeitos, articuladas entre os campos da educação, do
desenvolvimento social, da saúde, do esporte, da inclusão digital e da cultura” (SECAD/
MEC, 2009:29, 30 e 44), sem oferecer indicativos de como tornar tal diretriz realidade.
Por outro, assente-se que “a Educação Integral exige mais do que compromissos: impõe
também e principalmente projeto pedagógico, formação de seus agentes, infraestrutura
e meios para sua implantação”, aqui também
incapaz da proposição de iniciativas estruturadas e da realização de ações sistêmicas
para enfrentar as situações descriminadas.
Como atesta a trajetória histórica, o tema
da Educação Integral é carismático. Contudo,
para além do cativante debate filosófico sobre o pleno desenvolvimento humano, que o
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adjetivo ‘integral’ carreia, promovê-lo é implementar concretamente uma política. E para se
falar de ‘implementação de uma política’, é preciso irmos além da retórica em prol de uma
educação capaz de promover a formação integral dos indivíduos. Significa precisarmos o
objetivo central dessa empreitada, com seus
correspondentes desdobramentos executivos, capazes de resgatar o sentido pretendido,
identificando público-alvo, agentes a serem
envolvidos, respectivas agendas a serem perseguidas, resultados a serem alcançados, dentre outras questões, o que, ao longo da história, desafortunadamente, não contemplamos.
O debate sobre a natureza do pleno desenvolvimento precisa sim ser feito, mas precisamos
transmigrá-lo para conteúdos de política que
façam sentido para os que a perseguem e gerenciam, saindo do grau de abstração das categorias filosóficas, ao mesmo tempo em que
é preciso que sejamos capazes de indicar os
recursos materiais a serem mobilizados para a
sua consecução e os resultados empiricamente esperados, destacadamente os que dialoguem com a mudança qualitativa que essa política pode significar.
Na atualidade, convivemos com uma intensa retórica em defesa da educação integral
conjuntamente com uma série de iniciativas
programáticas, cuja convergência de significados não está dada, demandando uma articulação mais consistente. Conforme assinalamos, o discurso ideal sobre educação integral
é difuso e não apresenta argumentos expressamente concatenados ao discurso prático que
se presta para sua implementação, ainda que
os textos das normas oficiais possam inspirar.
Ora, todos sabem dizer o que é leite integral,
pão integral, mas ninguém sabe dizer exatamente o que significa ou deve significar educação integral. Os gestores da educação proclamam um ideal de pleno desenvolvimento e
integração social, inspirado na tradição greco
-romano-cristã, igualmente vago em sua materialidade13, e referenciado na participação
comunitária e reconhecimento da diversidade
étnico-cultural, que, por sua vez, se retroalimenta do seu próprio grau de abstração.
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Idealmente, a educação integral é apresentada como uma “ideia filosófica de homem
integral, realçando a necessidade de homem
integrado de suas faculdades cognitivas, afetivas, corporais e espirituais, resgatando como
tarefa prioritária da educação, a formação do
homem, compreendido em sua totalidade”,
tendo de “responder a uma multiplicidade de
exigências do próprio indivíduo e do contexto em que vive” (Pestana, 2014:27). Praticamente, são defendidas experiências em que se
proporcione um processo formativo no qual
se oportunize, “simultaneamente, a ampliação
de capacidade para a convivência e participação na vida pública; a ampliação de repertórios de competências e habilidades e o acesso
e o usufruto aos serviços sociais básicos”, fazendo com que o conceito de pleno desenvolvimento se traduza na mobilização da “cidade, seus espaços, recursos e acontecimentos
como campo estratégico de aprendizagens e
desenvolvimento de crianças, adolescentes e
de todos os seus habitantes”, reconhecendo
“as forças presentes nos territórios – serviços
públicos, agentes educativos, trocas culturais
- e o modo como as crianças e os adolescentes
se relacionam com elas” (Pestana, 2014:34-35).
Predomina, assim, uma argumentação generalista na qual se preconiza um processo
educacional capaz de promover o pleno desenvolvimento do indivíduo, apoiado em iniciativas experimentalistas, que pretendem levar em conta a realidade socioeconômica e
cultural em que a escola se insere e a educação se processa, e também a formação para a
cidadania, bem como a extensão de jornada
como modo de proteção social de estratos sociais excluídos. A Educação Integral postulada
acaba, então, por resumir-se à oferta de uma
“escola de tempo integral [com] atividades pedagógicas, culturais, recreativas e esportivas,
possibilitando o desenvolvimento global dos
estudantes” (ALMG, 2016:1), que, na maior
parte dos casos, procura envolver a comunidade e reconhecer a diversidade sócio-étnico
cultural. Esses fundamentos epistemológicos,
se bem que procedentes, são fundamentalmente de natureza metodológica14. Não con-

formam a idealização de um projeto político
-pedagógico sistêmico e consistente, capaz de
expor o sentido dessas iniciativas para o desempenho cognitivo. Não apontam expressamente conteúdos que devam conformar o
pleno desenvolvimento esperado, apegandose à exaltação da experimentação da realidade como suficientemente educativa. Repetem
desatualizadamente o que o pioneirismo da
escola-parque lhe permitiu ser.

3. Dando Materialidade
à Educação Integral com
Projeto de Vida
A idealização do sentido geral da formação integral do indivíduo envolve caminhos
argumentativos múltiplos, que demandam
reconhecimento e pactuação de princípios e
valores diversos. Para não mergulharmos na
postura naif de apostar na produção de respostas para essa problemática a priori da própria caminhada ou mesmo para não cairmos
na ciranda da especulação filosófico-pedagógica na busca do equacionamento desta densa identidade, é desejável procurarmos uma
categoria de tangibilidade razoável para nortearmos a construção desse significado ideal.
Vale lembrar que, para os escolas novistas, “a
questão primordial das finalidades da educação gira em torno de uma concepção da vida”
(Manifesto, 1932). Tal concepção de vida, por
sua vez, ganha materialidade, quando colocamos no centro do projeto pedagógico, educacional, existencial o elemento-chave desta caminhada que é o próprio jovem educando, o/a
jovem com seus anseios de futuro, com as situações-limite que tem pela frente a superar.
O pleno desenvolvimento, que o discurso da
Educação Integral pretende, reside, justamente, no sentido que ela irá assumir para a vida
deste(a) jovem, portador(a) de uma identidade
em construção, perscrutador(a) de um futuro.
O sentido tangível, que nos permite delinear uma convergência realista e produtiva entre
a idealização de formação plena e os recursos
educacionais e pedagógicos a serem mobilizados, pode ser, portanto, encontrado no projeto

de vida dos jovens educandos. Certamente, não
há quem consiga definir inequivocamente o
que seja um projeto de vida, mas, seguramente,
todo mundo sabe o que a expressão significa.
Não obstante certo grau de incorporalidade e
mesmo o fato de não haver um padrão para
definição de seu significado, ela imediatamente converge para a significação de que os indivíduos concebem e perseguem determinados
objetivos de vida, para construir sua existência real que venha lhe proporcionar o que deseja. Nesta empreitada, o indivíduo precisa se
apropriar de conteúdos e desenvolver as habilidades e competências necessárias para empreendê-la, de modo mais ou menos sistemático. Fundamentalmente, a Educação constitui
o processo que, consecutivamente, pode lhe
oportunizar tais condições.
Projeto de vida aparece no marco legal da
educação brasileira como categoria relevante.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº
9.3934/96, art. 35-A, § 7º) determina que os
currículos do ensino médio devam “considerar a formação integral do aluno, de maneira
a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais”. Esta definição formal nos oferece
um significado institucional para a natureza da
formação orientada para o pleno desenvolvimento dos educandos. Em primeiro lugar, afirma que a natureza dessa plenitude deve ser
implementada a partir e por meio do conteúdo dos itinerários formativos. Os conteúdos
dos currículos a serem ensinados devem perseguir a promoção da Educação Integral. Em
segundo lugar, o sentido determina que essa
formação se destine a apoiar a construção do
projeto de vida do educando. E, em terceiro lugar, identifica três dimensões gerais a serem
enfrentadas para o pleno desenvolvimento do
indivíduo que se referem à proteção de sua integridade (físico), à sua inserção social (socioemocional) e à sua apropriação propriamente do
conhecimento (cognitivo). Justamente, o principal desafio é saber como traduzir os aspectos dessa formação no contexto de construção de projeto de vida.
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O conceito de projeto de vida remete, no
mundo da vida, à reflexão sobre a concepção
e encadeamentos necessários a produzir um
sentido para a vida, aos resultados possíveis
de realizações a serem perseguidos e alcançados, ao longo do tempo de existência: “o
homem é, antes de mais nada, o que tiver
projetado ser” (Sartre, 1978:7). De um ponto
de vista existencial, “todo homem define-se
negativamente pelo conjunto dos possíveis
que lhe são impossíveis” (Sartre, 1978:153),
mesmo que essas definições não sejam feitas de modo necessariamente expresso. O
indivíduo levanta-se de manhã e, a despeito
de não se propor expressamente a perseguir
objetivos, esta postura por si só já configura
um projeto de vida. Portanto, nesta perspectiva, ‘projeto’ traz a significação de construção, cálculo de futuro, e ‘vida’, expressamente a de plenitude do ser, estar e permanecer,
e, implicitamente, a imposição do agir e suas
possibilidades como condição para o resgate
de seu efetivo significado.
De um ponto de vista social, a construção
e implementação de um projeto de vida representa reconhecer a existência de um indivíduo
portador de direitos atuando para validar/afirmar a inserção de sua individualidade em um
contexto político-social, econômico e cultural.
Todo projeto de vida se estrutura e se viabiliza
em um mundo social concreto. Concretamente, sob o contexto de liberdade jurídica em um
Estado de Direito, os indivíduos transitam pelos espaços sociais em defesa de seus interesses, buscando a “configuração autônoma de
vida no sentido ético da concretização de um
projeto de vida escolhido racionalmente”, que,
por seu turno, lhes proporcionará a ““independência”, a “responsabilidade” e o “livre desenvolvimento” da personalidade”. Ou seja, “as
biografias dos membros de um mundo da vida,
compartilhado intersubjetivamente, se entrelaçam no quadro de tradições comuns e no nível de interações simples”, condicionadas pela
liberdade de seus membros para empreendê
-las, liberdade esta sujeita a uma regulação jurídica da qual não dependem, sem a qual, “ao
mesmo tempo, porém, ela não é possível (Habermas II, 1994:136).
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Em termos pedagógicos, a referência a
projeto de vida possibilita atribuir materialidade para o discurso ideal de pleno desenvolvimento humano. Ela possibilita inserir o indivíduo concreto e o seu mundo objetivo no
centro do processo educativo, transcendendo conjecturas sobre dimensionalidades que
o afetariam. Ao falarmos de um processo educativo orientado pelo e para o projeto de vida,
somos, naturalmente, compelidos a considerar as especificidades do indivíduo empreendedor desse encadeamento de iniciativas
e das próprias situações em que esse empreendimento se desenrola. Não apenas a vida
na escola, mas também o atinente à escola da
vida passa a fazer parte das atenções. No âmbito da escola, ter referência no projeto de vida
para estruturar seu projeto político-pedagógico remete a reconhecer a personalidade e
o desempenho cognitivo do educando, par-e
-passo à sua faixa etária enquanto dimensões
constitutivas do ser que se apresenta para o
processo de aprendizagem. Já, em relação à
escola da vida, tal referência encaminha para
igualmente se acolher como variáveis pedagógicas estruturantes a situação sociofamiliar,
que descreve as condições culturais e educacionais do núcleo familiar, e a situação socioeconômica, que retrata as condições de emprego, trabalho e renda, em que o educando se
encontra inserido. Elas resgatam a materialidade em que a personalidade se manifesta e,
por conseguinte, que a (re)define.
Além disso, a dimensão pedagógica do projeto de vida implica considerar a inserção do
educando em seu mundo da vida, mundo social
e no mundo do trabalho, em termos teleológicos das ações, que condicionam sua realização. Por mais abstrato e generalista que possa
ressoar, isto significa dizer que o fundamento implícito na idealização de pleno desenvolvimento humano é de que o conhecimento a ser
oferecido, disseminado e apropriado seja capaz de propiciar ao indivíduo colocar sua pessoa do modo mais racional, comunitário, produtivo e transcendente possível na realidade
concreta em que estamos destinados a viver.
Logo, o processo educativo deve dar conta de

contribuir para a inserção concreta do indivíduo em seu mundo objetivo, inteirado da existência e relevância de outras instituições produtoras de significados sociais dessa natureza,
particularmente, famílias, instituições políticas,
instituições do estado e religiosas. Neste sentido, é esperado, na perspectiva de uma educação que considere a estruturação e implementação de projetos de vida, que ela proporcione
ao indivíduo (i) desenvolver e afirmar sua identidade/personalidade a partir do mundo da vida
segundo valores e princípios determinados
historicamente, para transitar e se inserir nas
demais esferas. Espera-se também que ela lhe
propicie (ii) conhecer e se apropriar dos direitos
individuais e sociais vigentes para se situar e intervir junto à institucionalidade e, assim, promover sua inclusão no mundo social. Ademais,
depreende-se que ela complementarmente
venha a (iii) promover conhecimento e habilidades para o indivíduo estruturar sua sobrevivência
material e produtiva, contribuindo para ele poder decidir sobre sua formação e inserção no
mundo do trabalho.

3. Projeto de Vida e Situaçõeslimite para Educação Integral
Um projeto de vida se desenvolve sob condições historicamente concretas. Este reconhecimento é fundamental, porém não
suficiente para se avançar em um projeto pedagógico, em uma política de educação integral. A experimentação da realidade como
princípio para se construir significados é estruturante do processo educativo, mas não
consegue, apenas sob esta pretensão, promover as competências necessárias para transcendê-la, porque não basta conhecer e reconhecer a realidade, mas é preciso apropriar o
conhecimento, restabelecê-lo em transformação. Nesta perspectiva, o diálogo a ser empreendido entre os gestores da educação e a comunidade escolar concreta para conceber uma
política deve ser capaz de ir além do denuncismo dos constrangimentos da realidade e produzir um conteúdo programático para enfrentar
as necessidades do seu tempo. Isto, por sua

vez, não significa nem uma “doação ou imposição – um conjunto de informes a ser depositado nos educandos, mas a revolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo,
daqueles elementos que este lhe entregou
de forma desestruturada” (Freire, 1987:47).
É necessário que o projeto político-pedagógico emanado da institucionalidade responsável por coordenar as ações de educação, enquanto agente ‘educador-educando’, consiga
produzir a pactuação da compreensão das ‘situações-limite’, que historicamente devem ser
enfrentadas e superadas como condição para
o sucesso dos projetos de vida. Significa assentir que a promoção do projeto de vida, existencial e socialmente, é compreendida como
um conglomerado de situações que são limitadoras do indivíduo racional e historicamente situado. Essas são “dimensões concretas
e históricas de uma realidade”, as quais não
devem ser tomadas “como se fossem barreiras
insuperáveis”, mas “dimensões desafiadoras
dos homens, que incidem sobre elas através
[...} de ‘atos-limite’ – aqueles que se dirigem à
superação e à negação do dado, em lugar de
implicarem na sua aceitação dócil e passiva”
(Freire, 1987:51).
O que significa, então, falar-se em projeto
de vida e educação integral hoje? Quais situações-limite devem ser consideradas na agenda
do processo de formação dos jovens, “que atos
-limite precisamos colocar em marcha, quando pensamos em desenvolvimento e afirmação de identidade, apropriação de direitos e
promoção da sobrevivência material e produtiva? Com efeito, o mundo da vida, o mundo do
trabalho e o mundo social, desde a intensificação da racionalidade iluminista no século XVIII
e o concomitante desenvolvimento continuadamente intensivo do capitalismo e do Estado de Direito a partir do século XIX, passaram
por profundas mudanças. Novas imposições
do processo de trabalho, a ampla urbanização, a redefinição de parâmetros de convivência social, com a redefinição da identidade individual e da família sobretudo em termos de
valores identitários, gênero e raça, e, recentemente, ao final do século XX, a globalização
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cultural e econômica e o advento da Era Digital, para destacar apenas algumas dimensões,
provocaram múltiplas transformações nas esferas privada e pública. O direito à educação e
a formação dos indivíduos, dos cidadãos, por
seu turno, continuaram sem superar a exclusão e a iniquidade, sem avançar diferenciadamente no desempenho cognitivo, na ‘ensinagem’ e na aprendizagem, apesar de iniciativas e
lutas diversas tragadas pelas mazelas do tempo. O processo de formação humana, ao longo de mais de 300 anos, permaneceu o mesmo, com a mesma sala de aula, ‘cuspe e giz’.
Permaneceu confinado ao reconhecimento
de certa capacidade humana de acumulação
gradual e cumulativa de informações, implementado por indivíduos-preceptores em princípio formados e capacitados a compartilhar
tais conteúdos, apoiados pela possibilidade
do acesso destacadamente a livros guardados
em alguma biblioteca ou modernamente a manuais, cópias de textos ou apostilas em geral
por aqueles a serem educados, educandos estes sempre loteados, do mesmo modo, periodicamente, em recintos impermeáveis, as salas
de aula, e sujeitos à Pax Romana dos que ‘não
sabem’ à espera da revelação dos ‘que sabem’
como condição para desfrute desse ‘processo
de acumulação’ de conhecimento. Esse processo, embora esgotado, ainda insiste em continuar enquanto paradigma de educação.
Neste contexto, quando, então, pensamos
em estabelecer as situações-limite em pauta
na atualidade para a construção dos projetos
de vida das gerações em curso e, portanto, a
serem enfrentadas para a implementação de
uma Educação efetiva e historicamente Integral, sem pretendermos, por sua vez, buscarmos resgatar a hermenêutica das novas dimensões de colonização do mundo da vida e
das novas exigências sistêmicas dos mundos
social, da vida e do trabalho espraiados ao longo do último século, constatamos um conjunto de desafios que têm raízes nos três últimos
séculos. O Educando e a Educação ainda frequentam uma escola nos moldes do século
XIX em termos tanto pedagógicos quanto materiais, com dependências de escolas e salas
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de aula concebidos enquanto espaços de clausura e professores e professoras como autoridades inquestionáveis portadoras do conhecimento. Continuam enredados pela teia da
exclusão social tramada durante o século XX
e encontram-se reféns da Era do Conhecimento de quem o século XXI é testemunha ocular ativa. Três contextos gerais de situações-limite, portanto, para a construção do projeto
de vida de cada jovem, os quais interditam a
afirmação de sua identidade, põem em risco
o exercício de direitos individuais e sociais fundamentais e limitam-lhes a estruturação de sua
sobrevivência material e produtiva, passam a ser
sumariados a seguir com a indicação de alguns
fundamentos de atos-limite, que dão materialidade ao desafio de sua superação.

4. A Educação Integral e o Espaço
e Tempo Reduzidos a Zero
O projeto de vida dos jovens precisa ser
empoderado para lidar com a invasão digital do
conhecimento, que constitui o novo paradigma
do século XXI. Ela reduziu as dimensões de
tempo e espaço a zero, trazendo um dinamismo vertiginoso para acesso à informação e ao
conhecimento, jamais vivenciados, de modo
que o acúmulo de informações anteriormente
desejado como condição para o aprendizado
deixou de ser variável estruturante do ensino
em contrapartida à capacidade de pesquisar,
selecionar e articular conteúdos imediatamente disponíveis. Além disso, no âmbito da escola da vida, o mundo digital das redes sociais
representou também a ‘reparadigmação’ das
relações privadas e sociais, redefinindo a formação das pretensões de veracidade, validade
e verdade no processo comunicativo de construção das ações, a relação professor-aluno, a
relação escola-aluno, sobretudo. A Escola e a
Educação encontram-se atônitas perante essa
nova realidade. Enquanto a gestão educacional
e escolar pública luta por recursos e busca aceleradamente implantar a infraestrutura necessária para desfrutar os benefícios da Era Digital, como aquisição de computadores, acesso
à internet, instalação de rede lógica, construção de ambiente digital de gestão escolar, a

gestão pedagógica não sabe como utilizar em
sala de aula os recursos informacionais, sejam
os equipamentos propriamente e as bases informacionais, mas, principalmente, os aplicativos, no processo educativo, e também não
sabe o que fazer com os jovens, meninos e
meninas, com seus smartphones no ambiente da escola. Os laboratórios de computadores estão lá, incompletos, aguardando uma ou
outra atividade. Aplicativos, soluções diversas
supitam nos repositórios dos sítios corporativos das secretarias de educação ou de organizações não governamentais, prontos para o
acesso episódico de um outro professor-bandeirante. E é inquestionável que o projeto de
vida das atuais gerações jaz ao largo, dependendo delas tornarem sua a linguagem desse mundo virtual, de fazerem com que essa se
torne a linguagem da educação que precisamos e não a que as excluem do mundo real tal
como se seu acesso configurasse um pecado
original, porque a institucionalidade ainda não
imagina como apropriá-la positivadamente.
Desde os anos 90, as tecnologias da informação vêm avançando a uma velocidade exponencialmente espantosa, paralelamente a
um mundo em que o volume e a diversidade
de informações cresce de modo identicamente espantoso. Não se trata apenas do fenômeno da internet, mas a criação de um novo
paradigma do conhecimento no qual as informações necessárias ao conhecimento da realidade e à tomada de decisões na vida e nos
negócios passam a ser geradas, obtidas, armazenadas, trafegadas, consumidas e processadas de forma digital em um contexto de
acesso universal e totalmente tempestivo, gerando novas possibilidades para o conhecimento humano. Esta é a verdadeira natureza
do zero de espaço e tempo vivenciados. Tudo
acontece e se decide aqui e agora. A velocidade e a complexificação deste processo é
tal que, segundo alguns autores, com destaque para Raymond Kurzweil, nos próximos 50
anos, estarão disponíveis chips com estoques
de conhecimentos para implantação no corpo humano e conexão direta com o cérebro,
a ‘ponte silício-carbono’, máquina e ser humano

fusionados, configurando a condição de ‘singularidade’.
E isto afetou fundamentalmente o conceito de produção, apropriação e acesso ao conhecimento e, por conseguinte, da Educação.
O processo educativo passou, em larga medida, a ser confundido pela opinião pública com
o acesso imediato e amplo a informações no
mundo virtual. Qualquer tema pode ser elucidado, aprofundado, com o grau de profundidade que se quiser. Empresas de pesquisa
(Google, Yahoo, Ask, Bing), juntamente com
inúmeras instituições (Governos Federal, Estaduais, Municipais de praticamente qualquer lugar do planeta, organizações não-governamentais, Wikipedia, Biblioteca Digital
Mundial, Banco Mundial, Fundo Monetário
Internacional etc), além de usuários em geral
e empresas de qualquer negócio, passaram a
oferecer acesso a um volume de livros, documentos e dados oficiais, mapas, fotos, imagens, vídeos, músicas, informações, na maioria das vezes sem custo, como jamais havia
ocorrido na humanidade. Tudo está à mão a
qualquer momento e em toda magnitude possível. Neste contexto, gera-se uma pretensão
de verdade de que todo o conhecimento necessário ao indivíduo está disponível ‘on line’,
dispensando a vivência do processo educativo formal. Além disto, a fragmentação da realidade gerada nesse ambiente combinada com
a versatilidade do acesso ao conhecimento/
informação que se considera necessário gera
o corolário de que a superficialidade de conteúdos é suficiente para o enfrentamento dos
desafios que se colocam para construção dos
projetos de vida.
Neste cenário, há quase nenhuma, senão
nenhuma, proposta estruturada para a disseminação do uso pedagógico de computadores
em sala de aula e de produtos/aplicativos que
trabalham os conteúdos de ensino/aprendizagem. Há, na verdade, um discurso dissimulado que pretende afirmar, com meias palavras,
que o ‘uso de computador não melhora o ensino’. Apesar da afirmação carregar alguma
pretensão de validade, certamente, esta argumentação presta-se muito mais para exter-
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nar uma resistência, um preconceito, um temor em relação aos efeitos da informática do
que para ir em busca de soluções metodológicas sobre como sua utilização pode potencializar o desempenho cognitivo. Aliás, a avaliação do projeto Um Computador por Criança/
UCA, implementado pelo Governo Federal, ao
longo de 2010 e 2011, em cinco municípios
(São João da Ponta-PA, Barra dos CoqueirosSE, Tiradentes-MG, Santa Cecília do Pavão-PR
e Terenos-MS), mostra que, mesmo apenas o
uso de computadores, tem impacto positivo
na aprendizagem. O projeto originou-se de
uma iniciativa do então presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, no Fórum Econômico Mundial
de 2005, em Davos, que “mostrou um modelo em papelão do que seria o novo laptop destinado a revolucionar a educação em escala
planetária, subvertendo os tradicionais paradigmas do ensino e da aprendizagem”, desafio
aceito por Nicholas Negroponte, que entregou um protótipo funcional do futuro XO em
2006. A primeira geração dos computadores
portáteis individuais resultou em um produto
mais modesto a um preço elevado, que acabou também por ser adotado no Uruguai, que
promoveu “o Programa CEIBOL em 2007 e,
em três anos, conseguiu universalizar o acesso dos alunos das escolas primárias e secundárias a computadores e à Internet através da
posse de um laptop XO15”. No Brasil, a filosofia
do projeto foi a de “promover uma mudança
radical na concepção dos currículos da escola
pública via acesso individual à tecnologia, para
que ‘cada protagonista desse processo fosse
o co-autor na construção de suas obras” e a
sua educação na escola, uma educação aberta, com múltiplos autores’”. O objetivo era o
de o professor tornar-se “mediador no processo de aprendizagem, em vez de ser o único agente de aprendizagem”. (Lavinas e Veiga,
2013:547-550). O que, no entanto, efetivamente, não ocorreu, apesar de algumas externalidades positivas do projeto.
A avaliação do projeto apontou alguns
pontos relevantes a serem considerados na
implementação de iniciativas equivalentes.
Elas, porém, nos apontam a necessidade de se
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enfrentar a implementação de iniciativas desta natureza de forma estruturada e controlada. Alunos mais pobres tendem a apresentar
mais restrições ao seu uso, professores mesmo submetidos à capacitação resistem à inovação, o uso do computador precisa ultrapassar os muros da escola para produzir melhores
resultados, em sala de aula pouco se usa. Enfim, a implantação de programa de uso de
computadores e soluções digitais por alunos
e professores em larga escala é desafiador em
termos culturais, de logística, mas principalmente quanto à oferta de funcionalidades e
a necessidade de capacitação intransponível
para a efetiva apropriação dos recursos oferecidos e sua articulação com o projeto político
-pedagógico. (Lavinas e Veiga, 2013: 547-551,
552, 555, 559, 560 e 567)
Algumas respostas para essas questões foram se desvelando ao longo de debate conduzido no âmbito da coordenação central da rede
estadual de Minas Gerais em período recente. Inicialmente concebeu-se uma iniciativa de
disseminação de recursos pedagógicos digitais
como uma simples aquisição de tablets para a
composição de laboratórios móveis com cerca
de 40 equipamentos em um gabinete móvel
para cada uma das escolas, totalizando centenas de milhares de equipamentos. A iniciativa
suscitou polêmica devido à sua envergadura e
aos riscos de subutilização dos equipamentos,
levando ao seu redirecionamento para a formatação de um projeto capaz de estabelecer
a priori as soluções educacionais e escolares a
serem embarcadas, assim como a correspondente definição das condições de uso e manutenção dos equipamentos, diante do enorme
impacto que a veiculação dos computadores
portáteis viria a gerar. Ao longo do debate, o
corpo gerencial tendia a ver como suficiente o
projeto como “compra de equipamento” e não
enquanto uma estratégia pedagógica e escolar, apostando erroneamente na apropriação
criativa espontânea de suas funcionalidades a
partir das ofertas de conteúdos disponíveis na
internet por possíveis interessados. Ao final,
o termo de referência convergiu para a compra e disponibilização prioritária de computa-

dores portáteis para o corpo docente, com o
embarque de soluções que aumentem a produtividade em sala de aula tais como diário
escolar digital e produtos e processos envolvendo a gestão do plano de aula com o novo
currículo ora em discussão, além de usá-los
como suporte para um programa continuado
de formação com destaque justamente para
o novo currículo. A priorização reconheceu
a necessidade de se inserir primeiramente o
profissional da educação nesse novo ambiente, como pressuposto para se superar os obstáculos culturais. Para os alunos, o termo prevê a implementação de iniciativas-piloto com
escopos distintos. Além da implantação de laboratórios-móveis disponibilizados proporcionalmente ao quantitativo de turmas, prevê-se
a distribuição de computadores portáteis para
séries completas do ensino médio e turmas
isoladas, com a possibilidade de embarque
para os alunos dos materiais didáticos e dos
instrumentos avaliativos, bem como outras
soluções direcionadas para conteúdos específicos. Trata-se de uma empreitada desafiadora
a ser maturada durante um tempo razoavelmente longo, que, além de merecer ser objeto
de monitoramento e avaliação estruturados,
demandará a estruturação de um setor dedicado no âmbito do setor de Educação Básica e
não ficar apenas restrita ao setor de TI, como
condição para seu sucesso.

5. Protocolos para os
Projetos de Vida
O século XX nos deixou o dramático legado da persistência do padrão de exclusão social e da exigência de inserção político-social,
bem como do recorrente baixo desempenho
cognitivo. A escola continua se apresentando como o microcosmo da desigualdade social, com o conjunto de suas mazelas, que
afetam o acesso e a permanência na escola,
mas também o desempenho cognitivo e a formação cidadã. No caso do desempenho, gerações vêm se formando de forma precária,
sem habilidades mínimas de linguagem e dimensionamento quantitativo da realidade e,

desse modo, incompletas para adentrarem o
mundo do trabalho, reproduzindo, assim, o
malfadado ciclo geracional da exclusão. Disponíveis, os dados sobre o perfil e o histórico
escolar individual de cada um desses educandos, não são apropriados e trabalhados pelas
escolas, pela rede, para identificar e trabalhar
individualmente cada projeto de vida sob
risco. Enquanto isto, embora uma rede de proteção social razoável tenha se constituído, de
um lado, Escola e Educando passam ao largo,
não conseguindo se apropriar mínima e estruturadamente de seus benefícios para enfrentar, minimizar a evasão, os efeitos da violência
doméstica e urbana, da gravidez precoce, do
consumo de drogas, compreender e transcender a reinvenção educativa das famílias, dentre outras adversidades, enquanto, do outro,
a institucionalidade de políticas públicas, perdida nos formalismos das corporações e das
burocracias cristalizadas, não reconhece sistematicamente estes cidadãos em construção
e suas famílias como seu público preferencial.
Paralelamente, mesmo diante dessa realidade
econômica e socialmente excludente de direitos, a Escola e a Educação não vêm conseguindo trabalhar de forma sistemática e estruturada a formação para cidadania das gerações de
jovens que acabam por ter de resolver idiosincraticamente seus projetos de vida no mercado de trabalho e no mundo social, em razão da
incapacidade de ambas em promover e compartilhar conteúdos sobre direitos e formação
profissional durante o ciclo de formação educacional daqueles (as) jovens.
O mundo da vida dos meninos e meninas
brasileiros vem sendo (re)colonizado há algumas décadas, por mudanças na estrutura familiar e de natureza sociocultural. Falar em colonização significa, principalmente, que novas
exigências do mundo do trabalho e do mundo
social vêm se impondo historicamente, levando à reorganização do modo e do sentido do
funcionamento, sobretudo da família e das
identidades individuais. Estas mudanças, naturalmente, são processos que se redesenham e
vêm aprofundando continuamente sua iniquidade e, portanto, não são novidade. Se olhar-
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mos as décadas de 60 e 70, a disseminação
de contraceptivos, a revisão de valores da individualidade, a intensificação da inserção da
mulher no mundo do trabalho, a própria urbanização, a difusão dos meios de comunicação,
são algumas variáveis que produziram importantes transfigurações das identidades familiares e individuais nas esferas privada e pública.
No Brasil recente, nos últimos quase 20
anos, características da dinâmica das famílias
e da vida dos jovens e das jovens, que constituem bases para o desenvolvimento de seus
projetos de vida e condicionam sua vida na
escola, cristalizaram importantes transformações. A quantidade de famílias lideradas por
mulheres aumentou sensivelmente. Em 2001,
27,7% delas tinham uma mulher como referência. Em 2015, essa proporção elevou-se
em 30%, passando a liderança familiar feminina representar quase 37,0% dos lares (Dados
PNAD 2001-2009). Certamente, essa mudança implicou também na mudança da dinâmica
familiar, que, em razão do protagonismo produtivo da mulher, representa também transformação no tempo e modo dedicação para
com os filhos e o cotidiano familiar. As famílias passaram igualmente por uma diversificação de valores, como mostra a expansão das
religiões evangélicas e de outras religiões em
detrimento da igreja católica. Entre 2000 e
2010, os evangélicos passaram de 13,6% para
20,2% dos mineiros (as), o que configurou um
crescimento de mais de 50% dos fiéis (Censo
Demográfico/IBGE)).
Para as jovens, permaneceu ainda contundente, nos anos recentes, o quadro de
gravidez não planejada na fase ainda escolar. Embora com uma tendência decrescente, a taxa de fecundidade precoce continua
a representar incertezas para o projeto de
vida de um conjunto significativo de jovens,
principalmente em situação de baixa renda,
que descontinuam a vida escolar e carecem
do suporte adequado, quando o exercício
da maternidade. Em 2002, quase um quarto
das meninas entre 10 e 19 anos engravidaram. Esse contingente se reduziu para 18,1%,
com a manutenção, ao longo do período, de

52 •

REVISTA EDUCAÇÃO INTEGRAL INTEGRADA

taxas infelizmente estáveis para as faixas de
10 a 14 anos e 15 a 17 anos (PNAD). No caso
dos jovens, está em curso um verdadeiro genocídio de jovens negros. Não se trata de dramatizar o que é obviamente dramático, mas
de reconhecer que esta realidade afeta profunda e silenciosamente o processo educativo, pois não somente ceifa vidas, mas ceifa,
senão contamina com insegurança instintiva
indeclarável, também a esperança de sucesso dos demais projetos de vida que conseguem sobreviver. Nas estatísticas oficiais, dos
óbitos por causas externas, em 1997, 29,2%
colhiam jovens negros (pretos e pardos) entre 15 e 19 anos e 32,0% deles dentre os de
20 a 29 anos em Minas Gerais (Sistema de Informações sobre Mortalidade-SIM/MS/SVS/
CGIAE). Continuadamente, esta taxa cresceu
nos anos subsequentes, vindo a mais que duplicar! Em 2016, na faixa 15-19 anos, absurdos 69,0% mortos por causas, na sua maioria, em razão de atos violentos, eram jovens
negros, enquanto, na outra faixa, a proporção
chegou a 67,6%, com o agravante de que os
mais jovens passaram, proporcionalmente, a
serem o segmento mais atingido.
Quando verificamos os dados sobre ocupação por faixa etária, que constitui, inequivocamente, um dos focos, senão o principal
foco do projeto de vida dos jovens, confirmamos que eles continuam a serem precocemente chamados a contribuir para a renda familiar.
Naturalmente, esta realidade contribui para
comprometer a sua disponibilidade para frequentar o Ensino Médio, afetando diretamente
a taxa de escolarização. Dados do IBGE (PNADC 2017) mostram que, em 2017, para idade
de 6 a 14 anos, essa taxa era de 99,0%, enquanto para a faixa de 15 a 17 anos, ela atingiu
somente 90,3% em Minas Gerais, o que representa a perda de cerca de 166 mil adolescentes para a Educação. A relação ‘estudo-ocupação’, por seu turno, mostra-se, sem sombra de
dúvida, bastante conturbada e preocupante,
com relações de trabalho precarizadas, principalmente pela igualmente precária formação
desses jovens para o trabalho. Vemos que, na
faixa de 15 a 17, encontramos 6,0% dos jo-

vens na grave situação de ‘nem ocupados, nem
estudando’, além de 2,9% deles na condição
de ocupados sem estudar. Somados aos 12,5%
dos jovens ‘ocupados e estudando’, portanto,
com seu desempenho escolar condicionado
pelo tempo dedicado ao trabalho, temos um
contingente inquietante de risco, que chega a
21,4% da juventude mineira. Na faixa superior
(18-24 anos), a situação deteriora-se visivelmente, passando a contabilizar 24,7% dos jovens na condição de ‘nem-nem’, a qual, agregada aos 40,0% do segmento dos que possuem
ocupação e não estudam, compõem um alarmante quadro social, neste caso, agravado pelos efeitos da defasagem idade/série, que leva
parcela expressiva desses meninos e meninas
a estarem ainda em anos, por exemplo, do Ensino Fundamental com idade mais avançada.

lias e de seus educandos e para o necessário
acompanhamento psicossocial individualizado. Em algumas oportunidades, essa mediação conta com o apoio de um(a) analista de
educação, profissional voltado para atividades
de supervisão pedagógica e inspetoria escolar. Por outro lado, o conhecimento dos efeitos da realidade socioeconômica e cultural
sobre Educandos e Escola é primária. Não se
tem, para fins de política pública, diagnóstico
e avaliação sistemática dos efeitos dessa realidade. Na rede pública estadual de Minas Gerais, por exemplo, somente a partir de meados
de 2017, passou-se a contar com um processo
formal de registro de ocorrências das violências diversas na escola, processo esse que, até
o presente, continua a enfrentar a resistência
cultural para sua efetiva difusão.

Esta realidade na qual se encontram inseridos os educandos atua de modo taciturno no
dia-a-dia da escola. A incapacidade das famílias, as situações-socioemocionais-limite a que
os jovens e as jovens estão submetidos pipocam cotidianamente, silenciosa ou estrondosamente, em uma miríade de episódios de
violências diversas- verbais, físicas, simbólicas, sexuais, de gênero, raça, culturais, nas salas de aula, nos pátios das escolas, no entorno
das escolas. Elas transbordam na desestruturação do comportamento de vários alunos, na
evasão escolar, e no desempenho defasado de
muitos deles, e, muitas vezes, simplesmente
em agressões entre os jovens mesmos ou deles para com os profissionais da educação, estes frequentemente também personagens ativos dessa realidade, o que, por sua vez, mina
implacavelmente o clima de convivência nas
escolas. A sobrelevação desses acontecimentos depende, via de regra, da atuação do diretor (a)/vice-diretor(a), que busca empreender
as mediações necessárias. No caso de Minas
Gerais, a atuação do diretor(a) nesse episódios
encontra-se amplamente condicionada pelo
seu perfil pessoal, tendo em vista que as escolas não possuem estruturas formais dedicadas à atividade de supervisão pedagógica,
setor tradicionalmente concebido para o registro e conhecimento da realidade das famí-

Efetivamente, além da atuação direta dos
coordenadores da escola, esse cenário perturbador suscita a demanda pelo acionamento de medidas protetivas a partir da institucionalidade de proteção social existente
como condição real para proteger os projetos de vida ameaçados. Entretanto, não dispomos, no Sistema Estadual de Educação,
de protocolos estruturados de acompanhamento social nas escolas, que identifiquem
e promovam ações de prevenção e identificação das situações de risco social e pessoal, enfrentamento das situações de vulnerabilidade social, a identificação das situações
de violação de direitos e de violências no
ambiente escolar, e, a partir daí, promovam
o encaminhamento e acompanhamento da
rede de proteção social oficial. Há uma rede
de proteção social implantada no país desde
a Constituição de 88, envolvendo a assistência social com seus Centros de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS sob
gestão municipal e os Centros de Referência de
Assistência Social-CRAS sob gestão estadual,
os Conselhos Tutelares, os próprios Conselhos
Municipais e Estadual de Defesa dos Direitos da
Criança e Adolescente, o Ministério Público, o
Sistema Único de Saúde com suas várias unidades e programas, e mesmo a Polícia Militar com sua ação preventiva e educativa, que
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contudo, passa impavidamente ao largo da
realidade sociocultural das escolas.
É necessário, então, a divulgação de protocolos que levem à ativação dessa robusta rede
de proteção. Par-e-passo, as escolas devem
elaborar o mapa de qualidade social da educação que condiciona o projeto de vida de seus
estudantes. Esse levantamento destina-se ao
conhecimento e acompanhamento pela coordenação escolar dos fatores socioeconômicos
e familiares que qualificam o acesso, a permanência e o desempenho da aprendizagem dos
educandos. Além de informações obtidas por
meio de cadastro próprio elaborado na matrícula dos estudantes, o mapa deve envolver as
instituições de desenvolvimento social, defesa
social e saúde, que dispõem de registros, sobretudo, das comunidades onde se inserem a
Escola e seu Educandos.
Não resta dúvida de que a multidimensionalidade da exclusão social, econômica e
cultura que atinge Escola, Educando e Educação é produto da natureza mesma do modode-produzir capitalista e da institucionalidade que o embala. Essa constatação, por seu
lado, não deve levar a que Escola e Educação
assumam postura contemplativa perante tais
iniquidades, atribuindo a outros processos e
dimensões para realizar tal enfrentamento.
Não obstante a superação desse contexto ultrapasse os muros das escola, Escola e Educação constituem campos interesses próprios
capazes de contribuir para redefinição desse
estado de coisas, e que, fundamentalmente,
desfrutam de condições materiais para buscar interferir sobre os efeitos desse processo de exclusão no processo educativo. Embora não produtora, a Escola e a Educação que
não venham abraçar um processo formativo
transformador, cidadão, tornam-se reprodutoras dessas adversidades, agentes consciente ou inconscientemente coniventes com tais
adversidades e, portanto, incapazes de reconhecer e promover as condições necessárias
para que os projetos de vida se apropriem das
habilidades e competências.
Em Minas Gerais, na escola de tempo integral, grande parte do trabalho destinado a
promover as habilidades e competências para
54 •

REVISTA EDUCAÇÃO INTEGRAL INTEGRADA

se enfrentar esse cenário tem sido direcionado para a oferta de atividades esportivas e
culturais tais como teatro e dança. Tais atividades carregam em si mesmas, por definição,
um importante e forte componente de sociabilização. Apesar disso, é necessário que a
gestão pedagógica tenha uma compreensão
do papel efetivo que elas podem desempenhar na construção de dimensões de projetos
de vida (e também para o desempenho cognitivo), desenvolvendo uma atuação estruturada para potencializar tais resultados, com foco
na promoção dos ‘quatro pilares da educação’
(Aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser).
As atividades não devem se limitar a um momento lúdico no dia-a-dia do educando. Para
se ir além e articulá-las com as dimensões de
projeto de vida, é preciso que profissionais de
educação explorem conscientemente, de forma sistemática, o que cada uma delas pode
melhor oferecer e empregá-las conforme as
situações-limite que se impõem em cada comunidade escolar. Neste sentido, a gestão
pedagógica deve problematizar de que modo
a prática do xadrez tem a contribuir para o
raciocínio quantitativo e lógico; como o futebol pode possibilitar trabalhar a construção de
ações coletivas e administração de conflitos; a
dança proporcionar o debate sobre a expressão corporal, bem como a capoeira; e o teatro trazer a riqueza da construção de personagens e situações e da interpretação de papéis
sociais relevantes; e assim por diante16.
Em relação à formação para a cidadania,
as atividades são, em geral, pontuais e pouco
sistemáticas, diante da relevância que esse
tema representa para os projetos de vida
dos jovens. Por um lado, parte da comunidade escolar circula uma argumentação sobre a
oportunidade de se tratar tais conteúdos em
disciplinas como História, Sociologia, Filosofia, Geografia ou como tema transversal. Essa
abordagem, embora coerente, resulta em um
tratamento difuso desses conteúdos. Por outro, vários são críticos ao tratamento específico de temas dessa natureza em disciplinas próprias como Educação Moral e Cívica e
Organização Social e Política do Brasil-OSPB,

imputando sua paternidade e finalidade aos
Governos Militares entre 1964 e 1985. Neste caso, acaba-se por interditar o tratamento expresso do tema. Aliás, a adoção da primeira se deveu ao Decreto-lei nº 2.072, de 8
de março de 1940, durante o Getúlio Vargas
(1937-1945), quando era Ministro da Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema.
Já o ensino de OSPB foi proposto justamente
por Anísio Teixeira, durante o Governo de João
Goulart (1961-1964), na Indicação Nº 1 do
Conselho Federal de Educação, de 24 de abril
de 1962. Hoje, neste limbo, não temos nada.
Meninos e meninas não sabem cantar o Hino
Nacional, não sabem diferenciar um vereador
de um deputado, o que é um município ou um
estado, desconhecem a importância da Constituição e daí para frente!!! Independente da
utilização do nome dessas disciplinas durante os Governos Militares, não resta dúvida
de que, na atualidade, sob essas designações
ou outras quaisquer, é inadiável colocar no
centro do processo formativo a compreensão dos direitos individuais e sociais, da organização do estado brasileiro, dos princípios
da administração pública, da forma de escolha de governantes, do financiamento de políticas públicas e responsabilidades no Brasil,
dentre outros temas constitucionais. Trata-se
de um conteúdo cuja extensão não cabe tratamento disperso.

6. Como construir projeto
de vida sem ler e quantificar
a realidade?
Como mostramos, a situação-limite do
acesso à educação foi, recentemente, subjugada e, desde então, se descortinou a situação-limite do desempenho escolar. “Embora o
acesso à educação no Brasil tenha se tornado
muito mais eqüitativo nos últimos 15 anos, há
uma lacuna persistente nos níveis de aprendizagem e nas taxas de graduação entre ricos e
pobres” (World Bank, 2010:3). Os resultados
brasileiros de aprendizado estão abaixo da
média dos países de renda média e até mesmo abaixo de alguns países de renda mais
baixa. Na verdade, há uma crise de aprendi-

zagem em todo o mundo, onde “centenas de
milhões de crianças atingem a idade adulta jovem, sem as habilidades básicas da vida, mesmo que frequentem a escola, saem sem as habilidades para calcular a mudança correta de
uma transação, ler as instruções de um médico ou interpretar uma promessa de campanha - sem falar na construção de uma carreira satisfatória ou na educação de seus filhos”.
No Brasil, a gravidade da situação é tal que,
“embora as aptidões dos jovens brasileiros
de 15 anos tenham melhorado, se eles continuarem a progredir ao ritmo atual levarão 75
anos para atingir a pontuação média dos países ricos” e, “no campo da leitura, levarão 263
anos” (World Bank, 2018:3).
Em Minas Gerais, os resultados do Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação
Básica-PROEB, implementado pelo CAED/|UFJF, confirmam esta situação. Em 2017, na
rede estadual de ensino, encontravam-se no
mais baixo padrão de desempenho cognitivo
de Língua Portuguesa 18,8% dos estudantes
do 7º ano do Ensino Fundamental, que somados aos 28,9% dos avaliados no nível insuficiente seguinte, colocam 47,7%, quase metade dos educandos com precária capacidade
comunicativa. Em Matemática, o total de jovens com insuficiência de domínio dos quesitos básicos soma 66,3%, sendo 24,4% no mais
baixo padrão e o restante, 41,9%, no patamar
seguinte. O desempenho no 1º ano do Ensino
Médio é muito pior. No padrão cognitivo inferior, em Língua Portuguesa, situavam-se, em
2017, 48,2% dos jovens e, no padrão, subsequente, 32,6%, elevando para inacreditáveis
80,8% o contingente em situação de insuficiência. No caso de Matemática, a situação mostra-se mais grave com 69,6% dos educandos
abaixo do menor padrão possível, que, quando
somados aos que apresentam maiores insuficiências, 27,6%, atinge o espantoso comprometimento de 97,2% do universo de jovens.
Neste contexto, vale uma digressão sobre
a gravidade desta realidade. Se, no setor da
Saúde, o desempenho no atendimento resultasse na incapacidade de cura ou mesmo resultasse na morte de algo em torno de 25,0%
ou quiçá 60 a 80,0% dos pacientes, não há
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dúvida de que resultaria uma comoção social,
fosse para a sociedade, fosse para a comunidade dos profissionais de saúde. Na Educação,
todavia, predomina certa normalização da realidade de baixo desempenho, na qual tal magnitude de baixo desempenho não é vista, da
mesma maneira, com a real dimensão de morte que a situação, da mesma forma, envolve,
morte não exatamente do corpo físico mas
da identidade de gerações para seu projeto de
vida, CPFs de cidadãos extraviados pelos acostamentos das estradas do mundo social e do
mundo do trabalho.
Esta digressão mostra a extensão de seus
efeitos, quando consideramos o significado do
baixo desempenho para o conhecimento. De
acordo com a Avaliação Diagnóstica realizada
em 2017 pela Secretaria de Estado da Educação
de Minas Gerais, do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental, somente 49% dos alunos, portanto,
menos da metade, apresentam acertos em relação a temáticas de Compreensão e Produção
de Texto, 46% em relação a Linguagem e Língua, e, um pouco melhor, 52% quanto a Literatura e Outras Manifestações Culturais (Gráfico
6). No 3° ano do Ensino Médio, os jovens apresentam taxa de acerto um pouco melhor para
o primeiro tema (55,0%) e pior para os demais,
respectivamente, 44% e 39% (Gráfico 8). Em
Matemática, no Ensino Fundamental (Gráfico 7),
os acertos revelam-se comparativamente piores em todos assuntos Número e Operações
(40%), Álgebra (38%), Espaço e Forma (34%)
e Tratamento de Dados (45%). No Ensino Médio (Gráfico 9), em regra geral, menos do que
um terço dos estudantes dominam os temas
Números, Contagem e Análise de Dados (40%),
Funções Elementares e Modelagem (30%) e Geometria e Medidas (29%).
O resultado do Programa de Avaliação da
Alfabetização – PROALFA (CAED/|UFJF) expõe diretamente o impacto da precariedade do desempenho escolar, por meio do baixo domínio da linguagem, para a construção
pelo educando do seu projeto de vida. Conforme a avaliação realizada, em Minas Gerais,
aproximadamente 47% não dominam a habilidade de ‘distinguir um fato de opinião’. Como
a própria descrição do quesito discorre, “tra56 •
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ta-se de uma habilidade complexa, que precisa considerar tanto o trabalho com outras habilidades de leitura quanto as características
dos textos mencionados (organização interna, marcas linguísticas, conteúdos temáticos)”.
Ora, diferenciar ‘fato’ de ‘opinião’ supõe habilidades de análise de signos de subjetividade os
quais o autor ou o interlocutor escolhe deixar
no texto, no discurso, como referências significantes que possibilitem identificar o que é
‘apreciação’ da realidade ou o que é ‘fato’, episódio efetivamente acontecido, tal qual sucede na composição das diversas situações-defala que cada indivíduo vivencia para encarar
sua real inserção no mundo concreto. A habilidade no uso e combinação de adjetivos, advérbios, modos e tempos verbais e verbos modais
são ativos decisivos para lhe conferir maior ou
menor êxito em formular, apresentar e compartilhar seus argumentos perante seus interlocutores, dimensionar sua realidade e os desafios que estão colocados para a construção
dos significados que entende necessários para
o sucesso de seus objetivos nos mundos da
vida, social e do trabalho. Esta limitação cognitiva lhe precariza aprofundar o conhecimento sobre o assunto/fato que é objeto da interlocução, bem como selecionar argumentos
alternativos e contra-argumentos que fundamentem sua ação comunicativa.
Diante dessa realidade, constatamos complementarmente que, apesar do aprendizado
estar, efetivamente, abaixo de padrões razoáveis, é necessário termos um olhar cuidadoso para com a ‘ensinagem’. Não obstante seja
necessário um diagnóstico acurado na rede
estadual em Minas Gerais, há indícios fortes
de que os conteúdos são ministrados sem
um alinhamento pedagógico estratégico. Isto
significa que professores de um mesmo ano,
de uma mesma disciplina, seja em uma mesma escola ou em escolas diferentes, ministram hoje, recorrentemente, conteúdos com
extensão diferenciada e segundo sequência
própria, gerando um descompasso no aprendizado entre alunos de uma mesma rede sobretudo para fins avaliativos. Não se trata
aqui de questionar a soberania do professor
em sala de aula, mas de apontar a necessi-

dade de que a gestão escolar tenha gerência
dos conteúdos ofertados tanto para promover adequadamente a capacitação dos profissionais, quanto para realizar monitoramentos
avaliativos produtivos, que permitam, realmente, identificar o estágio do desempenho
escolar tempestivamente e, desta forma, buscar os ajustes necessários da ‘ensinagem’. Não
é exagerado afirmar que não sabemos atualmente como é o que está sendo ensinado
para nossos alunos e alunas a cada bimestre,
de modo que, assim, não podemos ter clareza
de como atuar, o que oferecer para enfrentar
o baixo rendimento, apoiar os profissionais de
educação. Ressalte-se a falta de gestão do livro didático, que fica sob uma discricionariedade desestruturada de professores e direção
de escolas, ao ponto de, em uma mesma escola, convivermos com professores de mesma
disciplina fazerem opção por soluções didáticas diferentes, e, muitas vezes, recorrem preferencialmente a materiais de sua própria lavra, quando isso deveria ser secundário.
Parte do enfrentamento desta situação-limite, encontra-se na oportunidade oferecida pelo processo ora em curso da revisão da
Base Nacional Comum Curricular-BNCC. Para
sua plena implementação, será necessário a
correspondente implantação do no currículo. Nesta perspectiva, é possível avançarmos
no alinhamento de conteúdos por anos/
bimestres do ciclo escolar, promovendo a
devida capacitação de professores e uniformização dos materiais didáticos, ao longo do
próximo período. Quando se fala em uniformização, não se pretende transgredir a construção do projeto político-pedagógico em cada
escola. O que se mostra necessário é dispormos de uma referência geral para o conjunto
da rede, a partir da qual sejam identificadas e
validadas as especificidades culturais, regionais e mesmo pedagógicas, que possibilitarão
enriquecer a estratégia educacional. Tal postura possibilitará não só conceber e realizar
ações de formação e de aprimoramento pedagógico segundo fundamentos conhecidos,
bem como costumizar iniciativas alternativas
quando necessárias e, nesse compasso, extrair interpretações consistentes sobre o re-

sultado dos processos de ‘ensinagem’ e, eventualmente, generalizar soluções reconhecidas
pelas especificidades para o conjunto da rede.
Assim, partindo de um novo currículo, com a
oferta de uma capacitação tempestiva para
professores durante cada bimestre, ao longo
dos próximos dois a quatro anos, acompanhada por uma iniciativa avaliativa dos educandos
concomitante com a devida devolutiva igualmente tempestiva em termos de capacitação,
é possível que vivenciemos resultados positivos no desempenho cognitivo em um período
muito curto de tempo.

7. Por um Projeto de Vida
para a Educação Múltipla
No Brasil, há uma tragédia em curso: almas-cidadãs vem sendo abatidas para a história de suas próprias vidas, porque a Educação insiste em não se renovar. Um país inteiro
está ficando pelo caminho da história, porque
a Educação brasileira não tem sido capaz de
formar seus cidadãos, porque não consegue
superar a precariedade do desempenho escolar. E, quando invocamos a alternativa de uma
Educação Integral, estamos justamente a invocar a construção de uma educação com a
qualidade capaz de responder àquelas situações-limite que inibem o desenvolvimento das
gerações de nossos (as) jovens. Neste contexto, é preciso compreender que “escolarizar
sem aprender é uma oportunidade desperdiçada. Mais do que isso, é uma grande injustiça: as crianças que mais fracassam na sociedade são as que mais precisam de uma boa
educação para ter sucesso na vida” (World
Bank, 2018:3). Portanto, não será suficiente
para o futuro das nossas gerações de agora
simplesmente a garantia da escolarização com
o discurso genérico da educação de pleno desenvolvimento combinado com o de tempo
integral para construir o amanhã ...
Não basta o denuncismo da prevalência do
modelo de sociedade que sabemos excludente e de suas consequências para o desempenho cognitivo das gerações em formação. Não
é suficiente a emulação de processos pedagógico que partam do reconhecimento de que
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a realidade concreta é em si o ponto de partida do conhecimento. Compartilhar comunitariamente a compreensão dessa realidade e
a pactuação de soluções é sim fundamental
para estabilizarmos projetos de médio a longo
prazo, diante do tamanho do desafio desenvolvimentista que se encerra, mas, para conseguirmos dar materialidade à idealização de
pleno desenvolvimento que buscamos, é fundamental colocarmos no centro das iniciativas
o reconhecimento do projeto de vida de cada
um dos jovens como o foco pedagógico das
iniciativas que precisam colocadas em movimento. Com este foco, a vida concreta das gerações de jovens passa a se situar no centro
das preocupações formativas.
Além disso, precisamos recuperar as lições
que as experiências das escolas-parque, CIEPs
e CAICs nos deixaram. A implementação de
uma política de educação integral estável demanda equipamentos educativos criativos, integradores, demanda financiamento estável
e, fundamentalmente, exige liderança político
-estratégica clara para garantia de seu sucesso. Nos próximos anos, a expansão da oferta
vai colocar na ordem do dia a efetiva priorização da educação como condição para o desenvolvimento do país diante dos investimentos que se farão inarredáveis.
Nesta perspectiva, a construção de uma
política efetiva de Educação Integral deve se
orientar por um pragmatismo estruturante
como estratégia para lograr resultados no curto prazo e transcender o atual estado da educação no país à médio prazo. O pragmatismo,
embora utilitarista em sua concepção original,
mira resultados e o aqui-e-agora. Precisamos
transformar urgentemente. Precisamos de desempenho cognitivo já. Precisamos de projetos de vida florescendo em oportunidades.
Precisamos colher mudanças no curto prazo
para sonharmos com a plena transformação
da educação brasileira. Isto significa que devemos partir do que dispomos, das práticas em
curso. O novo não está em algum lugar nos
aguardando descobri-lo. Está aqui agora, pedindo para dele nos apropriarmos e torná-lo
a nova referência. Temos, então, pela frente,
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a construção de protocolos que ativem a rede
de proteção social. Precisamos de um acompanhamento personalizado do desempenho
escolar com base nos dados estatísticos acumulados dos alunos. É necessário introduzir
de forma estruturada o mundo digital em sala
de aula. Os projetos de vida clamam por opções consistentes de educação profissional.
As escolas precisam ter seu espaço físico revitalizado, reestruturado.
E, para tanto, precisamos, em proporção
equivalente, de uma postura estruturante. Não
podemos nos resignar apenas a ler a realidade, a delatar a degradação da realidade institucional social e humanamente excludente, a
elogiar iniciativas locais exitosas sem buscar
estender-lhes os efeitos para o conjunto, a repetir iniciativas sem entendermos suas consequências sistêmicas. Precisamos pactuar
onde queremos chegar ao final dos próximos
10 anos com o que idealizamos de Educação
Integral. A extensão do tempo dos jovens no
espaço da escola é, neste sentido, a oportunidade para implementarmos ações que sejam
resultantes da compreensão dos educadores
das questões de desenvolvimento cognitivo,
de habilidades e competências, que efetivamente precisam ser enfrentadas, assim como
dos resultados de formação de estudantes e
professores, que esperam alcançar, para além
apenas da oferta de atividades para ocupação
do tempo adicional de permanência.
Ora, se temos a exclusão dos jovens negros aviltando seus projetos de vida, se temos a alienação da juventude em relação aos
direitos individuais e sociais aos quais se subordinam seus projetos de vida, se temos a
desestruturação das famílias, precisamos de
atividades claramente concebidas para superar essas adversidades. Precisamos ter iniciativas sistêmicas e sistemáticas que gestem os
conhecimentos para criar identidades, para
tornar realidade o reconhecimento da diversidade, para tornar o educando capaz de distinguir fato de opinião, para promover conteúdos, que mobilizem, de modo que os projetos
de vida não fiquem reféns da desigualdade e
da exclusão. Portanto, um pragmatismo es-

truturante, que construa a Educação Integral a
partir das iniciativas em curso, e que, perante um horizonte de resultados de desempenho cognitivo e empoderamento dos projetos
de vida dos jovens nos próximos anos, seja capaz de promover as ofertas de formação, cioso de seu fundamentos e pretensões formativos. Precisamos de um projeto de vida para
a Educação Integral a ser maturado ao longo
da próxima década ... Uma política de educação integral em que a idealização de pleno desenvolvimento, de oferta de uma educação
de qualidade, de superação ou minimização
das dimensionalidades de exclusão social, seja
concretamente o produto de um conjunto de
ações práticas, pragmáticas, com materialidade adequada para resgatar, com resultados
quantificáveis, um novo padrão de desempenho educacional capaz de oferecer algum futuro para o projeto de vida das gerações de
brasileiros e brasileiras ora em curso, capazes
de tornar os corações e mentes das nossas gerações de jovens os soberanos de seu futuro.
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Notas
(Endnotes)
1. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, publicado em março do ano de 1932 teve como signatário um
grupo heterodoxo de 26 intelectuais conservadores e liberais como Fernando Azevedo, Anísio Teixeira, Cecília
Meirelles, Edgard Sussekind, Hermes Lima, Júlio de Mesquita Filho, Roquete Pinto, dentre outros, embora não tenha sido o resultado de uma construção coletiva, visto
que “Fernando de Azevedo assumiu a autoria do documento que afirma ter feito em cinco dias”. “O documento
faz uma crítica às reformas educacionais anteriores que
sempre são dissociadas das reformas econômicas, além
de serem propostas fragmentárias e desarticuladas com
a realidade. Os pioneiros apontam que o aparelho escolar
brasileiro está em estado de inorganização, pela total falta de planos e iniciativas que solucionassem os problemas
da educação”. (Vieira, s/d:2 e 9).
2. “A tipologia Nuclear é o principal gérmen da Escola Classe que será implementado na década seguinte na
Bahia. É uma edificação escolar simples, adequada às necessidades e configurações locais com custo econômico
reduzido (...) sem ambientes diferenciados ou salas especiais, nem mesmo ambiente para ginástica ou educação
física. [...] A escola de tipologia Playground, por sua vez, é
o gérmen da Escola Parque (...) projetado à educação social
do aluno, devidamente aparelhado com vistas a possibilitar “a educação física, a educação musical, a educação
sanitária e a assistência alimentar” [...] A tipologia Mínima é proveniente de um misto de Escola Platoon e Escola Nuclear. Contemplava salas de aula comum e salas de
aula especial, porém em número reduzido, visando atender a comunidade local. [...] A tipologia Platoon, que deriva do termo pelotão na língua inglesa, possuía como
proposta metodológica, o deslocamento dos alunos em
pelotões por seus ambientes de ensino, ou seja, os alunos transitavam de tempos em tempos do ambiente comum de ensino, mesma sala de aula existente na Escola Nuclear ou Escola Classe, para o ambiente diferenciado
das salas especiais, análogas aos ambientes de artes (em
suas mais diversas modalidades/ linguagens/expressões)
e educação física”. [...] Esta tipologia (...) foi desenvolvida
a partir de sete premissas básicas: fundamentos (salas de
aula comuns para os conteúdos já existentes no sistema
de ensino em voga), uso das horas de lazer (salas de música e estúdio), saúde (ginásio e pavilhão ou espaço para o
recreio), socialização das atividades escolares (auditório),
atividades vocacionais (salas de trabalho manual), ciências
e atividades especiais (refeitório e clínica). (Cardoso Xavier,
2017:111-115)
3. “As dificuldades financeiras que o Estado enfrentava, não permitiram o prosseguimento da obra. Como a ossatura de um animal pré-histórico, ali jazia o arcabouço do
«setor de trabalho», à espera de recursos para a conclusão dos serviços. Veio, então, o MEC, através do INEP em
socorro do Estado, firmando com êste, na data de 26 de
agosto de 1952 (...) sem se falar no fornecimento, naquele
ano, de todo o equipamento, maquinaria e mobiliário, no
valor aproximado de dois milhões de cruzeiros.” [...] “Em
1964, a obra foi dada como terminada com a construção
da Escola-classe 4, apesar de faltar construir-se a residência destinada a 5% do total das crianças, reconhecidamente abandonadas”. (Vieira, s/d:22)
4. Em 2014, foram criadas duas Escolas Parque em
Brasília, situadas fora do Plano Piloto da cidade. A primeira, Escola Parque Anísio Teixeira (EPAT), foi criada na região administrativa da Ceilândia – RA IX. A segunda na

região administrativa de Brazlândia – RA IV, denominada
Escola Parque da Natureza de Brazlândia (EPNBRAZ). Nenhuma destas escolas contou com a edificação de um prédio escolar com as devidas preocupações para suas atividades. Tampouco, as especificidades de uma sala de aula
voltada para o ensino de arte. (Cardoso Xavier, 2017:188)
5. “A construção da Escola Parque de Belo Horizonte fazia parte do Programa de Educação Complementar
do Inep, que foi acordado com o governo estadual de Minas Gerais, sendo referente a construções escolares (escolas-parque, centros de demonstração e pavilhões de artes industriais) e à formação de pessoal (pelos estágios
realizados nas cidades do Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/
SP e Salvador/BA).” A solicitação de “recursos provenientes do INEP” ao Diretor do Centro Regional de Pesquisas
Educacionais João Pinheiro - CRPE, Abgar Renault, para
construção da Escola Parque do Centro de Pesquisas João
Pinheiro, foi feita em 1965 pelo então Secretário de Educação Aureliano Chaves. Em 1967, o Secretário José Maria Alckmin solicitava orientações ao Advogado Geral do
Estado, tendo em vista que as obras se encontravam paralisadas. Em 03 de agosto de 1971, correspondência da
Diretora em Exercício do CRPE - João Pinheiro, Francisca Alba Teixeira, informava ao Diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos - INEP, Walter de Toledo Piza,
que achavam-se ‘em depósito’, “materiais adquiridos pelo
INEP e destinados à Escola Parque, atividade que não se
desenvolveu”. Portanto, “não foi completamente construída” e, “mesmo que exista a informação do INEP de que
seguiria o modelo da Escola Parque de Salvador, a escola
existente em Belo Horizonte não possui todos os elementos presentes no referencial proposto, tanto arquitetônico, quanto educacional”, além do “histórico e existência
desta escola, assim nominada: Escola Parque” [ser] desconhecido dos órgãos educacionais gestores”. (Cardoso Xavier, 2017:239-243)
6. “Sob influência de Darcy Ribeiro, antropólogo, exchefe da Casa Civil de João Goulart e criador da Universidade de Brasília (UnB), foi iniciado um dos mais ambiciosos projetos de educação pública da história brasileira: o
Programa Especial de Educação (PEE), responsável pela
implantação dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), popularmente chamados de “Brizolões“. O
primeiro foi inaugurado em 1985, o CIEP 001 Presidente Tancredo Neves, a poucos metros do Palácio do Catete.” [...] “Consagrado pelos 11 milhões de votos recebidos
nas eleições presidenciais, Brizola (...) retomou o programa dos CIEPs, tendo inclusive iniciado uma política de cooperação com o governo Collor no sentido de incentivar
programas semelhantes, sendo o Programa Nacional de
Atenção à Criança e ao Adolescente (PRONAICA), responsável pelos Centros Integrados de Atenção à Criança e ao Adolescente (CIACs), rebatizados de Centros de
Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAICs) no
governo Itamar Franco [...] No início de 1994, Brizola deixou prontos mais de 500 CIEPs, além da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF).” [...] “O objetivo do
ensino promovido pelos CIEPs era a educação em tempo integral (...). As escolas atendiam das 8h às 17h, oferecendo alimentação, assistência médica e odontológica,
alojamentos para os alunos cujos pais trabalhassem fora,
atendendo ainda o jovem trabalhador no turno da noite.”
(Lopes e Barbarani, 2017:313, 315 e 322)
7. “O Programa Escola Integrada insere-se no conceito das Cidades Educadoras da Associação Internacional de Cidades Educadoras (AICE), da qual Belo Horizonte é filiada desde o ano 2000. (…) As ações do programa
ocorrem nas escolas da Rede Municipal de Belo Horizonte, e em espaços comunitários públicos e privados do entorno: parques, igrejas, quadras, clubes, associações de

bairro dentre outros. (PBH, 2007). (…) Ao final de 2011,
o Programa Escola Integrada já se encontrava implantado em 148 escolas e atendendo 46.761 alunos. Ainda segundo o relatório, o programa contava naquele ano com
um universo de cerca de 400 parceiros públicos e privados entre universidades, museus, parques públicos e privados, empresas e organizações do terceiro setor. (…) As
instituições de ensino superior parceiras do programa são
responsáveis pela operacionalização das demandas das
oficinas e dos bolsistas junto aos coordenadores de áreas/oficinas. Além disso, participam da avaliação e monitoramento do programa, dando apoio à organização de
publicações, à organização e operacionalização de eventos e à elaboração de relatórios semestrais.” (Souza Silva,
2013:25-27)
8. “A função da Escola-Parque é importantíssima no conjunto desse sistema educacional para alcançar-se o objetivo da obra que é a educação integral de jovens da classe
popular. Nela os alunos são agrupados não apenas pela
idade, mas por suas preferências, e distribuídos em turmas de 20 a 30 no máximo, pelos diversos setores, todos
em funcionamento para realizar as seguintes atividades:
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. 5 — Setor de Extensão Cultural e Biblioteca: leitura, estudo, pesquisa, etc.
6 — Direção e Administração Geral do CECR; Currículo,
Supervisão e Orientação Educativa. 7 — Assistência médico-odontológica aos alunos. 8 — Assistência Alimentar.”
(Éboli, 1970:20)
9. O Programa “foi viabilizado pelo INEP, e integrava a
proposta de assistência dos Estados Unidos aos países em
desenvolvimento, sendo este o quarto ponto (IV) político
de Harry Truman, então presidente daquele país. (...) No
início da década de 1960, o Programa passa a ser coordenado pela Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional (United States Agency for International Development – USAID). (…) foi iniciado em Belo Horizonte nas
dependências do CRPEMG (…); na época, Abgar Renault
era o secretário estadual de educação. ‘ (...) em Belo Horizonte o programa encontrou resistências tanto por parte
de setores mais nacionalistas e ligados à Igreja Católica
como por estudantes (universitários e secundaristas) que
denunciavam a americanização da educação. Também enfrentou hostilidades de professores do Instituto de Educação e do Centro Regional de Pesquisas Educacionais
(CRPE), que sentiam o projeto como uma intromissão em
seu trabalho, mas também devido a alguns privilégios’.”
(Cardoso Xavier, 2017:229)
10. O país demorou quase 70 anos, desde a Revolução
de 30, para incluir todos brasileiros e brasileiras na Educação Básica. Os escolas novistas já defendiam gratuidade
e obrigatoriedade do direito à educação: “o Estado não
pode tornar o ensino obrigatório sem torná-lo público”,
mas as condições de acesso eram tragicamente precárias:
“a obrigatoriedade que, por falta de escolas, ainda não
passou do papel, nem em relação ao primário” (Azevedo(1932), 2006).
11. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF foi
instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro
de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de
dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de
junho de 1997.
Em http://mecsrv04.mec.gov.br/sef/fundef/funf.shtm. O
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási-

ca e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº
6.253/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, que vigorou de 1998 a 2006.
Em http://portal.mec.gov.br/fundeb-sp-1090794249.
12. Um conjunto de entidades representativas, dentre
elas, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE), Associação
Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação
(ANFOPE) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Educação (CNTE), divulgaram Manifesto de Repúdio à
Aprovação de Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio-DCNEM, pelo Conselho Nacional de Educação em
07 de novembro de 2018, em substituição à Resolução
CNE/CEB 02/2012, para a sua adequação ao disposto na
Lei 13.415/17, Lei da Reforma do Ensino Médio, que teve
origem na Medida Provisória 746/16. O documento critica a edição da MP 747/16, o conturbado processo das
cinco audiências públicas que trataram da Base Nacional
Comum Curricular-BNCC em 2018 e a normatização pelo
CNE da possibilidade de cumprimento de até 30% da carga horária na modalidade a distância, afirmando que “fica
ainda mais nítido que a reforma do ensino médio vai ao
encontro do privado em detrimento do público, do alargamento do empresariamento da educação básica, do
(falacioso) discurso da necessidade de adequação às necessidades do setor produtivo empresarial”.
13. Os fundamentos dessa retórica se estruturaram, no
Ocidente, desde a Grécia Antiga com a gestação da paideia, literalmente a “criação de meninos”, e se consolidaram, durante a Roma Antiga, com a humanitas em busca
da promoção do estudo num espaço de alegria, a schola.
Platão (427-428 a.C) sintetiza o sentido geral do pleno
desenvolvimento humano desse período como sendo a
essência de toda a verdadeira educação (ou paideia) conferir “ao homem o desejo e a ânsia de se tornar um cidadão perfeito e o ensinar a mandar e a obedecer, tendo a
justiça como fundamento”. Esses princípios atravessaram
a Idade Medieval, com contribuições decisivas do Cristianismo, como as doutrinas de Santo Agostinho (354-430) e
Santo Tomás de Aquino (1225-1274) e receberam importantes contribuições durante a Reforma Protestante (1517)
com Martim Lutero (1483-1546). Foram repaginados pela
dimensão antropocentrista do Iluminismo, com destaque
para Jean-Jacques Rousseau (1712-1748) e Johann Pestalozzi (1746-1827), e enriquecidos, no final do século
XIX, por movimentos espiritualistas como a Antroposofia,
Teosofia e o Espiritismo, dentre outros, e, durante o século
XX, por releituras racionalistas de movimentos educacionais, sobretudo, a Escola Nova, John Dewey (1859-1952),
Celestin Freinet (1896-1966) e Paulo Freire (1921-1997),
bem como pela Psicologia então emergente com Jean Piaget (1896-1980) e Lev Vygotsky (1896-1934), para mencionarmos apenas alguns de inúmeros destaques do pensamento pedagógico.
14. Essa problemática envolve complexas questões epistemológicas. Historicamente, toda filosofia pedagógica se
orienta para e a partir da realidade histórica e concreta
do indivíduo. Este debate percorreu a filosofia da educação seja com o ‘instrumentalismo’ de John Dewey que,
com sua Escola laboratório, buscou correlacionar ensino
à prática cotidiana, com o ‘construtivismo’ de Jean Piaget ou Vygotsky, que encontrou no reconhecimento do
próprio papel do sujeito a fonte para formação do indivíduo enquanto um ser social que aprende no presente.
Tal apologia à imanência, porém, não é suficiente para se
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oferecer elementos para a transcendência. É necessário
que o processo formativo ocorra apoiado em processos
estruturados para o desenvolvimento cognitivo tal como
ensinou Dewey, sob pena de não se resvalar em um processo adaptativo.
15. “Argentina, Paraguai, Peru, Bolívia e Nicarágua seguiram o exemplo do Uruguai e desenvolveram projetos
semelhantes, adotando o XO. Portugal também lançou
um programa de inclusão de informações e e-escolas,
fornecendo 1,7 milhão de alunos com laptops”. (Lavinas
e Veiga, 2013:550)
16. Recentemente, a comunidade pedagógica tem proposto o desenvolvimento de competências socioemocionais, “entendidas como: capacidade de mobilizar, articular
e colocar em prática conhecimentos, valores, atitudes e
habilidades para se relacionar com os outros e consigo
mesmo, assim como estabelecer e atingir objetivos, tomar decisões e enfrentar situações adversas ou novas. Por
exemplo, a colaboração, a autoconfiança e a resiliência.
(…) podem ser manifestadas em pensamentos, sentimentos e comportamentos de cada pessoa; (…) podem ser desenvolvidas através de experiências formais e informais
de aprendizagem, e são importantes impulsionadoras de
realizações ao longo da vida, como na saúde e no bem-estar de cada um e na qualidade de suas relações sociais.”
(Senna, s/d, 4)
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