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RESUMO 

 

O presente trabalho discute e levanta questões sobre o programa de tempo 

integral, Mais Educação, como um projeto facilitador das práticas cidadãs 

dentro do ambiente escolar. O objetivo do artigo foi investigar por meio da 

metodologia de revisões bibliográficas como os programas de educação 

integral podem auxiliar no processo da formação do estudante, ao promover 

que o sujeito entre em contato com atividades extracurriculares que auxiliem no 

exercício diário da cidadania. O programa para tal investigação foi o Mais 

Educação do Governo Federal, o trabalho analisa atual situação do programa 

se encontra em transição, o atual governo renomeou para “Novo Mais 

Educação”, mudando o seu foco para melhoria da aprendizagem 

principalmente na área de língua portuguesa e matemática perdendo a 

característica do que realmente era a proposta do Mais Educação. 

 

PALAVRAS CHAVE: cidadania, educação integral, formação,  estudantes 

INTRODUÇÃO 

Este artigo pretende discutir como o programa de tempo integral, Mais 

Educação pode potencializar a formação cidadã dos alunos, de acordo com o 

seu texto base do Decreto 7.083 de 2010. O trabalho traz uma análise sobre as 
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mudanças atuais no programa que comprometem o seu objetivo inicial, 

perdendo a característica do que realmente era a proposta.  Criado pelo 

Governo Federal, o programa Mais Educação prevê uma série de atividades 

complementares  que contribuem para uma formação dos estudantes, sendo 

assim o objetivo do presente trabalho é trazer em debate a relação entre 

educação e cidadania no ambiente escolar a partir de uma ótica 

transdisciplinar, uma vez que, o Mais Educação enquanto programa de 

integração amplia a jornada de permanência do aluno na escola, com o 

objetivo de melhorar a qualidade de aprendizagem, através de atividades de 

promoção a saúde, meio ambiente, artes, cultura entre outros. Por tanto torna-

se necessário discutir a potencialidade de tais atividades na promoção da 

cidadania, e como as mudanças comprometem seu objetivo inicial, se levarmos 

em consideração que o contato com essas atividades auxilia no 

desenvolvimento do estudante enquanto ser crítico, em relação ao contexto em 

que está inserido.  

As discussões sobre o modelo de ensino são cada vez mais frequentes, tais 

debates acontecem a partir de uma concepção que a formação completa do 

estudante precisa ultrapassar as barreiras da sala de aula, visto que, somente 

as disciplinas curriculares não atende todas as necessidades do aluno 

enquanto ser social, capaz de possuir uma visão mais crítica sobre a realidade. 

O educador, Paulo Freire (1987), na obra, Pedagogia do Oprimido, levanta a 

questão da Educação Libertadora, esta pedagogia segundo Freire reconhece a 

importância do aluno no processo de aprendizagem, no qual há uma quebra da 

hierarquia entre educador e educando. 

A metodologia a ser utilizada neste trabalho é a revisão bibliográfica, sendo o 

procedimento técnico utilizado a pesquisa bibliográfica, este tipo de 

metodologia segundo, MALHEIROS (2010), “levanta o conhecimento disponível 

na área, identificando as teorias produzidas, analisando-as e avaliando sua 

contribuição para compreender ou explicar o problema objeto da investigação”. 

Portanto iremos fundamentar a pesquisa com base em autores que 

problematizam sobre o assunto educação, cidadania e formação integral.  

  



 

Mais Educação 

Regulamentado pelo Decreto nº 7.083/10, o programa Mais Educação, foi 

criado pelo Ministério da Educação para compor a agenda de Educação 

Integral, tal programa amplia a jornada Escolar para o mínimo de 7 horas 

diárias. De acordo com o portal do MEC, o programa propõe atividades nos 

macrocampos de: acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte 

e lazer; direitos humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; 

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

ciências da natureza e educação econômica, sendo uma destas atividades 

obrigatórias de acordo com o regulamento do programa.  

Segundo a proposta do programa, o objetivo do Mais Educação é a “construção 

de uma ação intersetorial entre as políticas públicas educacionais e sociais, 

contribuindo, desse modo, tanto para a diminuição das desigualdades 

educacionais, quanto para a valorização da diversidade cultural brasileira”, 

sendo assim o propósito da criação do programa foi possibilitar o contato de 

crianças e jovens com trabalhos interdisciplinares, a fim de melhorar o 

desenvolvimento do estudante enquanto ator social e político.  

A definição do público que compõe o Mais Educação de acordo com a cartilha 

do programa, são crianças e adolescentes que fazem parte dos seguintes 

indicadores:  

– estudantes que estão em situação de risco, vulnerabilidade social e sem 

assistência;  

– estudantes que congregam seus colegas  

– incentivadores e líderes positivos (âncoras); 

 − estudantes em defasagem série/idade; − estudantes das séries finais da 1ª 

fase do ensino fundamental (4º / 5º anos), nas quais há uma maior evasão na 

transição para a 2ª fase;  

− estudantes das séries finais da 2ª fase do ensino fundamental (8º e/ou 9º 

anos), nas quais há um alto índice de abandono; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7083.htm


 

− estudantes de séries onde são detectados índices de evasão e/ou 

repetência. 

Sobre os educadores que podem compor o quadro do Mais Educação estão: 

Educadores populares, estudantes de graduação dos macrocampos citados, 

além dos profissionais de educação e voluntários.  

Kautscher (2010) define o educador popular como,  

 “um sujeito com saberes específicos, ou seja, distintos dos 

saberes dos alunos, sem que isso signifique atribuir aos 

saberes dos educadores maior ou menor valor, mas, sim 

aceitar que são saberes próprios da experiência do educador.” 

(KAUTSCHER, 2010). 

Os macrocampos do Mais Educação incluem trabalhar com os alunos além do 

reforço das disciplinas de sala de aula, como português e matemática, mas 

também atividades como jornal escolar, rádio, fotografia, presentes no 

macrocampo de Educomunicação, além da área de esportes e suas diversas 

modalidades. O macrocampo da Cultura e Artes, com aulas de percussão, 

desenho, teatro e outras atividades deste segmento. A Promoção a Saúde, 

desde a alimentação saudável, até a saúde bucal. Aulas de informática, no 

macrocampo da Inclusão Digital. Outros macrocampos presentes no programa 

são: Direitos Humanos, Educação Econômica e Iniciação à Investigação das 

Ciências da Natureza.  

Novo Mais Educação 

Em 2016 foi criado pela Portaria N° - 1.144, 10 de outubro de 2016 e regido 

pela Resolução FNDE nº 5 de 25 de outubro de 2016 o programa Novo Mais 

Educação, este com o objetivo de melhorar a aprendizagem em língua 

portuguesa e matemática no ensino fundamental. De acordo com o 

documento2 orientador do Novo Mais Educação, o programa amplia a jornada 

do aluno de cinco ou quinze horas semanais no turno e contraturno escolar, 

sendo órgão responsável por essa adesão (secretarias municipais ou escolas), 

a indicação e a determinação de qual jornada a escola deve aderir. Além do 

reforço na língua portuguesa e matemática, de acordo com o Novo Mais 



 

educação faz parte do programa também o desenvolvimento de atividades nos 

campos artes, cultura, esporte e lazer. 

Segundo a cartilha explicativa do Novo Mais Educação, ofertada em novembro 

de 2016, os critérios para a adesão ao programa são: 

I – escolas que receberam recursos na conta PDDE Educação Integral entre 

2014 e 2016; 

II – escolas que apresentam Índice de Nível Socioeconômico baixo ou muito 

baixo segundo a classificação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP);  

III – escolas que obtiveram baixo desempenho no Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB). 

Os objetivos do Novo Mais Educação (Resolução FNDE nº 5/2016), são: a 

melhoria do desenvolvimento da língua portuguesa e da matemática, 

diminuição da evasão escolar com ações efetivas na área pedagógica, 

melhorar o desenvolvimento dos estudantes nos anos iniciais e finais do ensino 

fundamental e a ampliação do período diário de permanência na escola.  

Ainda de acordo com a cartilha do site do MEC (2016), o programa também 

divide em quatro eixos os Atores do Programa.  

I – Coordenador do programa no âmbito da Secretaria Estadual, Distrital e 

Municipal de educação. 

 II – Articulador da Escola, responsável pela coordenação e organização das 

atividades do programa na escola.  

III – Mediador da Aprendizagem, responsável pela realização das atividades de 

Acompanhamento Pedagógico em Português e Matemática;  

IV – Facilitador, responsável pela realização das 7 (sete) horas de atividades 

de livre escolha da escola. 

Fundamentação Teórica 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000005&seq_ato=000&vlr_ano=2016&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC


 

1.1 Análise Comparativa dos programas 

Apesar de possuir pontos em comuns entre o Mais Educação e o Novo Mais 

Educação, percebemos mudanças na estrutura pedagógica objetivada pelos 

programas. Enquanto o Mais Educação propõe o desenvolvimento de 

atividades extracurriculares com um macrocampo mais extenso e diversificado, 

o Novo Mais Educação tem seu foco mais voltado para a melhoria do 

desempenho nas disciplinas de língua portuguesa e matemática.  

Tais investigações são intrigantes para o campo da educação, pois questiona 

aquilo que Paulo Freire (1971) chama de Educação Libertadora e Educação 

Bancária, isto porque enquanto o Mais Educação objetiva um conhecimento 

transdisciplinar ao aluno o Novo Mais Educação tem um foca no reforço  das 

disciplinas que já compõe a matriz curricular. 

 Na lógica da Educação Bancária o currículo mantém uma 
concepção epistemológica arraigada de no empirismo, através 
de uma escola tradicional, onde o saber é fechado e o 
educando é concebido como aquele que recebe a transferência 
do conhecimento e de informações. Cabendo ao professor o 
papel ativo, opressor, visão epistemológica de transferência de 
informações e fatos, cultura do silêncio e do falso saber. E ao 
aluno cabe o papel passivo, oprimido, depósito. (SOSA, 2013, 
p. 1) 

Por outro lado, a Pedagogia Libertadora ou Problematizadora de Freire 

apresenta um outro olhar sobre o ensino, no qual o aluno não se apresenta 

como um ser passivo, mas sim como um sujeito também detentor de 

conhecimento.  

Neste sentido, a educação libertadora, problematizadora, já 
não pode ser o ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, 
ou de transmitir “conhecimentos” e valores aos educandos, 
meros pacientes, à maneira da educação “bancária”, mas um 
ato cognoscente. (...) Desta maneira, o educador já não é o 
que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, 
em diálogo com o educando que, ao ser educado, também 
educa. (FREIRE, 1987, p. 64)  

Notamos então que o programa Mais Educação de acordo com o seu texto 

base do Decreto 7.083 repensa o modelo tradicional da Escola e atenta a uma 

preocupação com a formação do estudante, como ser capaz de adquirir um 

senso crítico diante das atividades propostas. Carlos (2013) enfatiza que o 

campo das artes assume um papel relevante na formação do ser humano.   



 

Reconhecemos, portanto, a importância da arte na formação 
do ser humano em sua plenitude, ou seja, na constituição de 
um ser crítico, sensível e perceptível, consciente de suas 
capacidades e potencialidades, bem como, de seu papel 
social. Desse modo, a arte assume o seu papel na promoção 
do ser humano em busca de sua identidade e do seu lugar 
social, situando-lhe como membro de uma sociedade que 
comporta sua cultura e seus valores, possibilitando-lhe trilhar 
caminhos na constituição de sua cidadania. (Carlos, 2013, p. 
1) 

Quanto aos pontos em comuns dos programas, as atividades complementares 

fazem parte do projeto pedagógico, portanto é necessário reconhecer que a 

efetividade de programas de integralidade está em atividades extracurriculares, 

em campos diversos.  

Guará (2009), discute a educação integral como direito à cidadania, segundo a 

autora o desenvolvimento de atividades extra-escolares frequente nas 

discussões sobre esse tipo de educação, valoriza esse tipo de iniciativa.  

A ideia de proteção integral inscrita no ECA está fundada, em 
primeiro lugar, no reconhecimento de que a situação peculiar 
da criança e do adolescente como pessoa em 
desenvolvimento exige uma forma específica de proteção, 
traduzida em direitos, tanto individuais como coletivos, que 
devem assegurar sua plena formação. (GUARA, 2009, p. 2)  

Ambos os programas, Mais Educação e Novo Mais Educação, objetiva em seu 

projeto pedagógico a inserção de atividades extracurriculares, ligado ao campo 

das artes, cultura e entre outros campos, no entanto a diferença de prioridades 

gera a disparidade entre os programas. 

1.2 Tempo Integral e Cidadania 

O termo “formação integral” se refere a formação total, desenvolvendo o 

indivíduo em suas relações física, cultural, emocional, social e intelectual. É um 

conjunto formado pelas disciplinas escolares (português, matemática, 

geografia, história, química, física…) como também disciplinas extra-

curriculares com inserção de atividades ligas a cultura, teatro, informática, meio 

ambiente, dança entre outras.  

Para Barbosa, Richter e Delgado (2015): 

A ideia da integralidade na formação estava presente na 
intencionalidade do incentivo ao brincar, do convívio com a natureza, 



 

da consideração pelas dimensões lúdicas da arte, do folclore, da 
música, das festas da comunidade, das manualidades

, 
aliadas ao 

cuidado do corpo, ao banho, ao lanche, ao peso e as medidas. Todas 
essas ações de educação, cultura e saúde faziam parte do dia a dia 
dos PI (Parques Infantis), e privilegiavam a possibilidade das crianças 
de permanecerem crianças. O projeto dos PI, em sua intenção de ser 
um complemento à escola, indica que ofertar um tempo ampliado 
exige que não se faça apenas um espelhamento empobrecedor ou a 
manutenção da oferta da forma escolar convencional, pois isso não 
significa trabalhar na dimensão de uma educação 
integral.(BARBOSA, et al . 2015, p. 3) 

Quanto ao desenvolvimento dos alunos por meio de programas de Educação 

Integral, Guara assegura a importância de tais projetos para crianças e 

adolescentes vulneráveis. De acordo com a autora é necessário o acesso a 

uma educação inclusiva, que auxilie no processo da cidadania.  

A educação integral, legalmente assegurada pelo paradigma 
da proteção integral das leis da infância e adolescência, 
permite pensar na exigibilidade desse direito para todas as 
crianças. A população mais vulnerável precisa ter acesso às 
políticas públicas de qualidade e às pontes que acelerem sua 
inclusão no mundo da cidadania. (GUARA, 2009, p. 14) 

O processo de construção da cidadania é destacado por Carlos, como algo 

progressivo, que surge das relações diárias. Sendo assim a escola cumpre um 

papel fundamental neste processo, pois é no ambiente escolar que o indivíduo 

aprende a se relacionar em grupo e passa por múltiplas situações de convívio.  

Entendemos que constituir cidadania não é algo teórico, mas 
uma construção de relações e consciências, a partir da 
convivência na vida social e pública. Portanto, o exercício da 
cidadania é algo que se dá no dia a dia, nas relações que 
travamos com o próximo, com aquilo que é público e com o 
meio ambiente. Desse modo, podemos concluir que a 
cidadania é um processo em constante movimento de 
construção. (Carlos, 2013, p. 2) 

 

Brito e Lopes contextualiza   todo o processo histórico ao longo do tempo. 

Sendo o exercício da cidadania não como uma conquista de tempos passados 

e fatos históricos presos em suas épocas. Ainda hoje devemos buscar e lutar 

pelos ideais de uma sociedade justa e igualitária para todos os homens. 

(BRITO & LOPES, 2014) 

Indagamos então qual é o papel da escola na formação cidadã dos alunos, 

enquanto entidade efetiva e detentora de conhecimento. Paulo Freire (1997) 



 

pontua em uma entrevista concedida a TV Educativa, o que seria uma Escola 

Cidadã, segundo o Educador esse modelo de ensino assume o papel central 

de direitos e deveres 

A Escola Cidadã, então, é a escola que viabiliza a cidadania 
de quem está nela e de quem vem a ela. Não pode ser uma 
escola cidadã em si e para si. Ela é cidadã na medida mesma 
em que se exercita na construção da cidadania de quem usa o 
seu espaço. A Escola Cidadã é uma escola coerente com a 
liberdade. É coerente com seu discurso formador, libertador. 
(FREIRE, 1997) 

Para tanto é necessário compreender as próprias mudanças em âmbito não 

somente local, mas mundial. O acesso a informações e novas ferramentas 

didáticas pressupõe que é essencial que as escolas adotem novas políticas 

pedagógicas. Segundo Noeli (2009) é perceptível a necessidade de novas 

ferramentas de ensino baseada no diálogo, na troca de conhecimento e na 

quebra da hierarquização no meio educacional.  

Fica cada vez mais presente a necessidade do 
desenvolvimento de novas formas de organização do trabalho 
escolar como ponto comum entre as mais variadas tendências 
orientadoras do processo educacional. Por esse caminho, 
deve-se tentar desenvolver a assunção de responsabilidades, 
o diálogo, a cooperação e o compromisso para todos e por 
todos, abrindo mão das relações hierárquicas e das ações 
formais ou convencionais, também chamada de burocracia. 
(NOELI, 2009, p. 26) 

Sendo assim compreendemos as mudanças na educação, no sentido de 

desenvolvimento do ensino, vão desde transformações estruturais, estas que 

repensam a hierarquização no modo de aprendizagem, até um processo de 

comprometimento com tais mudanças. 

Para Ferreira, 

As escolas de tempo integral se insinuam como propostas 
salvacionistas que, em linhas gerais, incorporam a ampliação 
do tempo de permanência da criança na escola. Essa 
extensão do tempo é justificada pela redefinição do papel da 
escola. (FERREIRA, 2007, p, 35) 

Leão enfatiza a participação da Escola neste processo de construção da 

cidadania, como um local que deva fornecer condições para que este processo 

aconteça.  



 

Todavia, a importância e a consciência dessa verdadeira 
participação cidadã, que hoje transcende a cidadania local, 
exige a possibilidade e a condição de cidadania mundial, na 
construção da democracia, do projeto Político-Pedagógico, da 
autonomia da escola e da própria vida, seja uma realidade. 
(FERREIRA, 2007, p, 26) 

 

Sendo assim é perceptível a importância da criação de programas como tempo 

integral e outros que propõe políticas-pedagógicas que visem novos 

protagonistas sociais. A escola cumpre uma função social essencial à formação 

dos novos cidadãos, na medida em que os saberes selecionados por uma 

sociedade e os seus valores serão transmitidos e construídos mediante ações 

educativas. (KLEIN & PÁTARO, 2008).  

Sobre a definição de Educação Integral, Wust (2013) diz: 

[...] uma Educação Integral e multidimensional não precisa, 

necessariamente, estar ligada a uma Educação de Tempo 

Integral. Será que uma educação que envolva o 

desenvolvimento humano e as diversas linguagens e formas 

de expressão como a dança, o teatro e esportes, por exemplo 

[...]. (WUST, 2013, p. 10)  

Portanto a Educação Integral enquanto projeto que almeja o desenvolvimento 

dos alunos, a fim da construção de um ambiente de prática cidadã precisa em 

primeira instância criar uma política-pedagógica concisa, baseado em 

princípios básicos como o diálogo e a compreensão, além de se atentar as 

mudanças do mundo contemporâneo.  

 

METODOLOGIA 

Para a construção de uma pesquisa consistente é imprescindível investigar 

qual o melhor método e procedimento técnico de trabalho, esta apuração 

permite que o pesquisador delimite os caminhos de seu trabalho. No presente 

artigo a metodologia utilizada é a revisão bibliográfica, sendo o procedimento 

técnico utilizado a pesquisa bibliográfica. Trazemos para nossa pesquisa 



 

autores que contribuem de forma congruente para fundamentar a pesquisa e 

para contribuir na revisão bibliográfica. 

Segundo Gerhardt e Silveira este tipo de metodologia vai além da discussão de 

outros autores da sua área de pesquisa, mas também torna-se necessário 

levantar críticas sobre o assunto.   

Expor resumidamente as principais ideias já discutidas por outros 
autores que trataram do problema, levantando críticas e dúvidas, 
quando for o caso. Explicar no que seu trabalho vai se diferenciar dos 
trabalhos já produzidos sobre o problema a ser trabalhado e/ou no que 
vai contribuir para seu conhecimento (GERHARDT E SILVEIRA, 2009, 
p.66) 

O presente artigo compõe-se de uma pesquisa, que tem como característica o 

aprofundamento teórico por meio de referenciais bibliográficos diversos sobre o 

tema.  Por se tratar de uma pesquisa realizada por diversos autores: 

DELGADO (2015), FERREIRA (2007), FREIRE (1987), REIS (1999),  que 

dissertam sobre “educação integral e cidadania” faz-se no presente trabalho 

uma abordagem indireta e com análise qualitativa dos elementos apresentados 

pelos autores.  

Sendo assim foi necessário em primeira instância realizar uma pesquisa 

aprofundada sobre o tema, para uma melhor compreensão do mesmo. É 

imprescindível, portanto, antes de todo e qualquer trabalho científico fazer uma 

pesquisa bibliográfica exaustiva sobre o tema em questão, e não começar a 

coleta de dados e depois fazer a revisão de literatura [...], (AMARAL, 2007).  

Para Raupp e Beuren, a pesquisa bibliográfica permite que o pesquisador entre 

em contato com uma diversidade de publicações e dê uma nova 

ressignificação ao leitor.  

O material consultado na pesquisa bibliográfica abrange todo 
referencial já tornado público em relação ao tema de estudo, 
dede publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, 
revistas, monografias, dissertações, teses, entre outros. Por 
meio dessas bibliografias reúnem-se conhecimento sobre a 
temática de pesquisada. Com base nisso é que se pode 
elaborar o trabalho monográfico, seja ele em perspectiva 
histórica ou com o intuito de reunir diversas publicações 
isoladas e atribuir-lhes uma nova leitura. (RAUPP & BEUREN, 
2003, p.  87) 



 

Serão analisadas a implantação do programa de educação integral de acordo 

com os autores, o histórico das tentativas, as mudanças ocorridas no decorrer 

do tempo, o que de fato é o integralismo, e como a prática cidadã está presente 

na vida dos estudantes, sendo o programa de tempo integral um facilitador 

destas práticas.  

 

Revisão Bibliográfica 

3.1 O Nascimento da Cidadania  

Antes de entrarmos na discussão sobre a cidadania na escola é necessário 

compreender o próprio conceito de cidadania. Segundo Filho e Neto (2001), o 

termo de cidadania surge na Grécia entre os séculos VII e VII antes de Cristo e 

serviu como referências para estudos no campo da política, que se utiliza do 

conceito até hoje. Os autores apontam o desenvolvimento desse conceito a 

partir das mudanças estruturais e sociais que ocorreram ao longo do tempo. 

É difícil datar com precisão o aparecimento do conceito de 
cidadania. Sabemos que o seu significado clássico associava-
se à participação política. O próprio adjetivo „político‟, por sua 
vez, já nos remete a idéia de pólis (Cidade-Estado Antiga). 
Podemos concluir, então, que foi justamente sobre esse tipo de 
organização urbana que se assentaram as bases do conceito 
tradicional de cidadania e de uma considerável parte de seu 
significado atual. (FILHO & NETO, 2001, p. 1) 

Sobre nascimento do conceito de cidadania, Reis (1999) aponta um consenso 

quanto as raízes históricas ligada as civilizações gregas, no Império Romano. 

Segundo Reis (1999) apesar da palavra cidadania ser etmologicamente de 

origem latina, este conceito surgiu bem antes. “Com os gregos, já são 

incorporados os ideais que remetem à noção de liberdade, de valores 

republicanos, constituindo o germe do conceito de cidadania”. (REIS, 1999) 

Filho e Neto (2001) apontam o conceito de cidadania no contexto político da 

Grécia, segundo os autores no regime aristocrático, este conceito era 

confundido com o conceito de naturalidade. “Assim considerava-se cidadão 

aquele nascido em terras gregas, o qual poderia usufruir todos os direitos 



 

políticos. Os estrangeiros, proibidos de ocuparem-se da política, dedicavam-se 

às atividades mercantis” (FILHO & NETO, 2001). 

Com o passar do tempo, operou-se uma redistribuição do 
poder político. Aceitou-se o ingresso de estrangeiros na 
categoria de cidadão, abolindo-se a escravidão por dívidas. 
Mais do que indicar uma reformulação do conceito, essa idéia 
revelava os reflexos de transformação  estruturais. Além  de 
ampliação do quadro de cidadãos, as póleis gregas 
presenciaram o deslocamento do controle  político e jurídico. 
Nesse contexto,  a aristocracia  cedeu espaço a favor das 

Assembléias e dos conselhos com participação popular. 
(FILHO & NETO, 2001, p. 2)  

A associação histórica entre cidadania e política é destacada por Reis (1999) 

como uma noção de igualdade e liberdade na polis grega, onde diferente das 

religiões antigas, estes termos eram politizados. “Se a polis era uma cidade 

fortificada para fazer frente ao inimigo, isso também implicava que as pessoas 

que confrontavam um inimigo comum mantinham alguma solidariedade entre si 

e constituíam um corpo político” (REIS, 1999). 

Reis destaca, 

Assim, a idéia de politização se incorpora à noção de 
cidadania. Mais tarde, no contexto medieval, o burguês se 
tornou o protótipo do cidadão. Nessa cultura, da qual ainda 
somos tributários, a idéia de cidadania se confunde um pouco 
com o desenvolvimento da própria modernidade, do próprio 
capitalismo. (REIS, 1999, p. 13) 

Sobre o contexto de cidadania na Idade Média, Filho e Neto destacam as 

transformações que ocorreram neste período, tanto na questão entre o saber e 

a política, quanto em aspectos do próprio pensamento. Sendo assim os autores 

frisam dois tipos de cidadania. O primeiro está relacionado a queda do império 

Romano e a sucessivamente a política e as discussões sobre deixando de ser 

assuntos prioritários, em detrimento das questões religiosas.  O outro ponto 

destacado por Filho e Neto (2001) é o fato do poder na Idade Média ser restrito 

ao Clero e a Nobreza. “Servos permaneciam alheios aos privilégios dos 

“cidadãos”, não podendo acessar o poder público, sem a mediação de outro 

estamento, detentor de maior poder” (FILHO E NETO, 20, p. 3 apud BLOCH, 

1982, p. 411). 



 

Segundo Filho e Neto (2001) a cidadania e os direitos políticos enfraquecem no 

período medieval, mas no fim desta era os autores enfatizam que o conceito de 

cidadania passa por uma reformulação voltando aos seus princípios básicos de 

igualdade entre os cidadãos.   

Este quadro só começou a se reverter no contexto do 
renascimento urbano e da formação dos Estados Nacionais. 
Esta fase, conhecida como Baixa Idade Média, foi a 
responsável pelo ressurgir da ideia de um Estado centralizado 
e, por consequência, da noção clássica de cidadania, ligada à 
concessão de direitos políticos.  (FILHO & NETO, 2001, p. 3)  

 

Os autores explicam que o Iluminismo e a nova fase do capitalismo 

acarretaram mudanças na concepção da cidadania.  

Foi com esse espírito renovador de igualdade e liberdade que 
filósofos modernos, como Locke e Rousseau, conceberam as 
ideias de uma democracia liberal, baseando-se na razão e 
contrapondo-se ao direito divino (LOCKE, 1973; ROUSSEAU, 
1980). Foram estas ideias que, mais tarde, serviram como 
substrato teórico das Revoluções Burguesas, ocorridas nos 
séculos XVII e XVIII europeus. (FILHO & NETO, 2001, p. 4) 

No entanto os autores explicam que a ascensão da burguesia, ao mesmo 

tempo ocasionou a diferenciação entre as classes sociais e a limitação nos 

direitos dos cidadãos, Filho e Neto (2001), portanto trazem para debate a 

concepção atual de cidadania e a importância de discutir sobre o conceito de 

cidadania, quando analisada pelo víeis histórico, com transformações advindas 

de muitas lutas.  

Mais do que isso, notamos maior preocupação com a difusão 
desses direitos, seja por meio de educação formal, seja pelos 
meios de comunicação. Programas de televisão debatem 
temas como violência, habitação, saúde, educação e outros 
direitos básicos. Livros didáticos e paradidáticos fomentam a 
discussão sobre o status de cidadão e os direitos humanos; 
outros associam ao desenvolvimento da cidadania uma 
discussão sobre os meios de comunicação e o próprio 
Capitalismo (DALARI, 1998; COVRE, 1991 apud FILHO & 
NETO, 2001, p. 5). 

 

3.2 Apontamentos sobre a Educação Integral No Brasil 

A educação enquanto ferramenta de acesso ao conhecimento, possui papel 

fundamental nas transformações sociais. Sendo o Brasil o país que se tem o 



 

menor tempo de permanência na escola, quatro horas, se comparado com 

outros países em que esse tempo varia entre seis e sete horas, notamos que o 

papel da educação integral é tentar diminuir o déficit educacional sofrido 

principalmente pelos marginalizados. 

Segundo Mol e Leite(2015): 

O padrão reduzido de tempo escolar é preponderante em escolas que 
atendem a populações que historicamente estiveram à margem das 
políticas públicas, os silenciados e os esquecidos de nossa 
sociedade. Já as camadas médias, de modo geral, complementam a 
jornada educativa diária de seus filhos com atividades esportivas, 
culturais, artísticas, o aprendizado de línguas estrangeiras, entre 
outras, convergindo para a ideia do tempo ampliado e da formação 
humana em múltiplas dimensões.”(MOL, et al . 2015, p. 19) 

 A grande dificuldade para implementação de atividades diferenciadas no 

horário de aula é que o currículo brasileiro preenche o tempo total das aulas. 

Por isso aumentar o tempo de permanência dos alunos na escola possibilita a 

introdução de novas portas para educação. 

A educação integral não é um projeto novo, o Movimento Integralista surgiu em 

1930. 

Segundo Leite, Carvalho e Said (2013) 

 O movimento integralista defendia o que chamavam de uma 
Educação Integral, com base nos princípios como a 
espiritualidade, o nacionalismo cívico e a disciplina. Sinalizava 
para uma política conservadora, tanto social quanto 
educacional. Como nos afirma Coelho para os integralistas a 
educação era uma ação que visava a formação do homem por 
completo: física, científica, artística, econômica, social, política 
e religiosamente. (LEITE, et al . 2013, p. 15) 

 Outro movimento que contribuiu para a proposta de Educação Integral 

foi o Movimento Escola Nova ocorrido na primeira metade do século XX, que 

defendia que o papel do professor não é apenas transmitir o saber e sim 

facilitar a aprendizagem. 

A partir de diversas modificações, que eram necessárias na educação surgiu 

um documento intitulado: “A reconstrução educacional no Brasil do povo e ao 

governo”, no ano de 1932, o documento ficou conhecido como Manifesto dos 

Pioneiros da Escola Nova. 



 

Um dos principais nomes deste manifesto foi Anízio Teixeira fundador do 

Centro Educacional Carneiro Ribeiro no bairro da Liberdade em Salvador 

conhecida como Escola Parque, foi a primeira escola que de fato podia ser 

chamada de Integral e acontecia em tempo estendido, foi fundada dia 

21/09/1950 voltada para as populações mais carentes. Ela ensinava muito mais 

do que matéria escolar, ensinava a ser livre, produzir e criar. 

O trabalho do integralismo foi interrompido pela Ditadura Militar que durou no 

Brasil de 1964-1985. 

Um marco importante para a redemocratização do país foi a criação dos 

Centros Integrado de Educação Pública (CIEPs), que eram instituições onde 

eram idealizadas experiências de escolarização em tempo integral voltada para 

crianças de população mais carente, elas funcionaram no período de 1983 à 

1987. Nas CIEPs os alunos recebiam assistência educacional, médica, 

alimentar, psicológica, esportiva e cultural tendo várias atividades 

diferenciadas. 

Mais próximo a realidade mineira, em 1995 foi implantado em Belo Horizonte a 

Escola Plural com uma nova visão da educação pública para região, este 

projeto reformulava a maneira de ensinar, avaliar, aprender e apresentava 

também a ideia de mudança do tempo e do espaço escolar. 

O grande salto da Educação Integral aconteceu no ano 1996 com a 

reformulação da LDBEN (Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional), a 

terceira LDBEN vem com uma visão ampla da educação garantindo novos 

direitos, no artigo 34 onde diz que, 

A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 
quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo 
progressivamente ampliado o período de permanência na 
escola. § 2º O ensino fundamental será ministrado 
progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas 
de ensino.” E no artigo 87 parágrafo 5º diz: “Serão conjugados 
todos os esforços objetivando a progressão das redes 
escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o 
regime de escolas de tempo integral. 



 

 Diante da visão de educação obtida com a LDB 9394/96 em 2001 foi 

criado o Plano Nacional de Educação (PNE) que propõe vinte metas para a 

melhoria do ensino. A meta seis favorece a educação integral:  

Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a 
atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) 
alunos(as) da educação básica.  

 Para que de fato a meta seja cumprida foi fundado o programa Mais 

Educação que segundo Leite, Carvalho e Said, (2013, pag.118) “visa a 

fomentar a educação integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio de 

atividades sócio educativas a serem desenvolvidas no contra turno escolar.” 

Moll e Leite(2015) dissertam sobre o tema: 

Educação integral como direito, o qual não se reproduz apenas 
ampliação dos tempos escolares, trazendo uma outra forma de olhar 
para os sujeitos e seus processos formativos na perspectiva de uma 
educação integral em que a escola, família, comunidade e a própria 
cidade sejam educadores e aprendizes em um processo coletivo de 
formação.“(MOLL,LEITE.2015,p. 2) 

Contextualizando o Mais Educação no estado de Minas Gerais o Projeto 

Educação Integral foi promovido por meio de projetos como Escola Viva 

Comunidade Ativa: O aluno de tempo integral, da Secretaria de Educação do 

Estado de Minas Gerais. Este projeto foi implantado em 2003 visando combater 

a violência presente nas áreas urbanas.  

Soares, Rian, Nóbrega e Silva (2014) afirmam que: 

O modelo de Tempo Integral, implantado em 2005 nas escolas 
participantes do Projeto Escola Viva, Comunidade ativa, foi 
expandido para escolas de toda a rede estadual de ensino dos 
municípios mineiros. No ano de 2010, segundo os dados da 
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais(SEE/MG), 
o projeto beneficiou cerca de 106 mil alunos em 1790 escolas 
de 550 municípios mineiros.” (SOARES, et al . 2014, p. 3) 

Em 2008, o projeto Escola Viva e Educação integral foram desmembrados 

fazendo com que surgisse oportunidade de várias escolas de ingressarem com 

a Educação Integral sem depender do Escola Viva.  

A legislação do "Mais Educação” é uma grande base para a integralidade da 

educação, é ele o grande responsável pela realidade da educação integral. 



 

Entre os princípios contido no Art. 2o do  Decreto Nº 7.083, do Programa Mais 

Educação, que o aluno esteja em contato com diferentes campos do 

conhecimento, ocupem os espaços público dentro e fora do âmbito escolar; 

dialoguem com a comunidade escolar; tenham acesso a temáticas de 

sustentabilidade entre outro; acesso a promoção cultural e a diversidade e 

proponha parceria com instituições de pesquisa como por exemplo as 

universidades.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos que o modelo de tempo integral é um agregador para 

construção da cidadania no ambiente escolar, sendo assim é necessário 

compreender a importância da a participação da escola na formação 

humanística do aluno. No entanto torna-se relevante enfatizar que quaisquer 

que sejam os programas de educação integral a efetividade dos mesmos 

depende da política-pedagógica do programa especificado na objetivação.  

Percebemos que o acesso a meios diferenciados nestas políticas, tende a ser 

um elemento colaborador das mudanças pretendidas, por exemplo, o acesso à 

cultura, artes, sustentabilidade e outros campos que fujam da lógica da escola 

tradicional. Isto porque, os acessos a esses conteúdos extracurriculares 

permitem que os alunos compartilhem novas ideias e sejam protagonistas das 

próprias atividades.  

Destacamos por tanto que o programa, Mais Educação cumpre melhor esse 

processo da Escola Cidadã, no entanto as mudanças atuais podem acarretar 

no retrocesso de todas as conquistas que os programas de tempo integral 

conseguiram até hoje. Pois a formação completa do estudante. O Mais 

Educação traz, portanto, uma proposta que melhor atende as novas demandas 

dos estudantes, ao propor um diálogo entre os macrocampos a fim de 

potencializar o desenvolvimento do aluno. 

Sendo assim é necessário refletir sobre o a discussão de Filho e Neto a 

respeito da “consolidação da burguesia como classe atuante, tanto política 

quanto economicamente” no período de desenvolvimento do capitalismo, que, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.083-2010?OpenDocument


 

apesar do surgimento de pensadores iluministas, esta ascensão burguesa e a 

diferença entre classes limitou os atributos políticos dos cidadãos.   

Por tanto refletimos sobre estas mudanças e concluímos que, a lógica do Novo 

Mais educação compromete  o que deve ser de fato o tempo integral, pois 

limita o acesso a conteúdos diferenciados que ocasionam no desenvolvimento 

do aluno enquanto ser social, atuante na sociedade civil.  

 

Referências Bibliográficas 

ALTHAUS, Noeli. Avaliação e gestão escolar: da tradicional aos novos 

rumos. 2009. 

CARLOS, Valter Natal Valim. Arte-Educação e Cidadania: Um Diálogo 

Possível 

DECRETO Nº 7.083, DE 27 DE JANEIRO DE 2010. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7083.htm 

Acessado em: 20/10/2017 

DELGADO, Ana Cristina Coll. Educação Infantil: Tempo Integral ou 

Educação Integral. Educação em Revista, v. 31, n. 4, 2015. 

FERREIRA, Cássia Marilda Pereira dos Santos. Escola em tempo integral: 

possível solução ou mito na busca de qualidade? 2007, 149f. 2007. Tese 

de Doutorado. Tese de Mestrado em Educação–Universidade Estadual de 

Londrina. Londrina. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido, 17 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1987 

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de Pesquisa. 

Plageder, 2009. 

GUARÁ, Isa Maria FR. Educação e desenvolvimento integral: articulando 

saberes na escola e além da escola. Em Aberto, v. 21, n. 80, 2009. 

KLEIN, Ana Maria; DE OLIVEIRA PÁTARO, Cristina Satiê. A escola frente às 

novas demandas sociais: educação comunitária e formação para a 



 

cidadania. Cordis: Revista Eletrônica de História Social da Cidade. ISSN 2176-

4174, n. 1, 2008. 

MOLL, Jaqueline; LEITE, Lúcia Helena Alvarez. Educação integral em tempo 

integral: desafios e possibilidades no campo das políticas afirmativas de 

direitos. Educação em revista (Belo Horizonte). Vol. 31, n. 4 (out./dez. 2015). 

 Portal do Ministérios da Educação: 

http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2016-pdf/50351-novo-mais- 

educacao-webconferancia-31102016/file Assessado em: 20/10/2017 

  

RAUPP, Fabiano Maury et al. Metodologia da pesquisa aplicável às ciências 

sociais. Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria e 

prática, v. 3, p. 76-97, 2003. 

REIS, Elisa. Cidadania: história, teoria e utopia. Cidadania, justiça e 

violência. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999. 

REZENDE FILHO, Cyro de Barros; CÂMARA NETO, Isnard de Albuquerque. A 

evolução do conceito de cidadania.  

SOARES, Tufi Machado et al. Escola de tempo integral: resultados do 

projeto na proficiência dos alunos do ensino fundamental das escolas 

públicas da rede estadual de Minas Gerais. Revista Ensaio: Avaliação e 

Políticas Públicas em Educação, v. 22, n. 82, p. 111-130, 2014. 

WUST, Aline Adelaide Albrecht. A escola de tempo integral e sua relação 

com o desenvolvimento integral dos sujeitos da educação infantil. 2013. 

 

http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2016-pdf/50351-novo-mais-

