
 

Educação integral: ambiguidades e contradições da ampliação da jornada escolar. 

 
 

É comum, hoje, associarmos a educação integral com a ampliação do tempo 

escolar. No entanto, o conceito dessa modalidade de ensino nem sempre teve tal 

significado. Durante muito tempo – mais precisamente ao longo dos séculos XVIII, 

XIX e XX – a educação integral foi entendida como uma formação multidimensional do 

homem – ou seja, em todos os seus aspectos, entre eles o cognitivo, o estético, o afetivo 

e o social. Nesse sentido, o artigo “Afinal, o que é educação integral?”, de Simone 

Freire Paes Pestana, publicado na Revista Contemporânea de Educação em 2014, tem 

como objetivo ressaltar a importância do sentido sócio-histórico do termo, o qual foi 

negligenciado pela concepção da educação integral como proteção social do sujeito e 

aumento da carga horária nas escolas, e mostrar que o tempo integral só terá êxito 

quando for levada em consideração a perspectiva inicial dessa forma de ensino. Assim, 

ao priorizar a escola integral como aquela que reconhece o indivíduo em sua totalidade 

e em seu aspecto histórico, Pestana apresenta uma concepção da educação como algo 

muito além do acúmulo de conhecimentos e informações, envolvendo valores e afetos. 



De acordo com Pestana, no Brasil, a ideia de educação integral como ampliação 

da jornada escolar e proteção social ganhou força a partir dos anos 1930, sob a 

influência, em seu aspecto conservador, do Movimento Integralista, que baseava o 

modelo educacional no formato dos internatos católicos. Do lado progressista, por sua 

vez, a educação integral foi influenciada pelas ideias da Escola Nova, as quais se 

posicionavam contra a opressão e as formas tradicionais do ensino e tiveram como base 

a pedagogia libertária e o pensamento educacional anarquista influenciado por Mikhail 

Bakunin. O principal expoente da Escola Nova é Anísio Teixeira, o pioneiro na 

implantação de uma escola com função social para o progresso: as escolas-parque, 

inauguradas nos anos 1950, que tinham como princípios norteadores a formação 

completa do sujeito, respeitando-se suas individualidades, e o tempo integral de ensino. 

Após esse modelo, vieram os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), 

implementados por Darcy Ribeiro nos anos 1980 e 1990, seguindo os ideais de Anísio 

Teixeira. No entanto, essas e outras semelhantes políticas públicas educacionais 

acabaram não vingando. 

Apresentando uma abordagem teórica sobre a temática, o artigo se propõe a 

refletir e conceituar o termo educação integral, tendo em vista as contradições e 

ambiguidades geradas pelo conceito. Nesse sentido, a autora investiga as razões pelas 

quais o tempo ampliado da jornada escolar significa maior eficácia do ensino e como a 

proteção social do sujeito se relaciona com a perspectiva integralista, pois considera o 

tema relevante na contemporaneidade, em que a educação integral “ganha novos 

contornos políticos, epistemológicos e metodológicos, principalmente a partir do avanço 

das políticas de ampliação do tempo escolar”. 
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