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Cidade, Contemporaneidade e a Reinvenção do 

Espaço Escolar 



• O contexto contemporâneo de massificação urbana crescente e de complexificação dos 

problemas da vida cotidiana torna impraticável a linearidade e as polarizações das categorias 

de análise, dos tempos e espaços de aprendizagem. 
 

• A instituição escolar, enquanto espaço privilegiado para educação das novas gerações, vai 

perdendo seu monopólio. Cada vez mais nos damos conta de que os sujeitos se educam e 

são educados em diversos e distintos espaços sociais. 
 

• Nesta perspectiva, a cidade é potencialmente educadora tanto pelo conjunto de relações 

sociais, políticas e culturais que perpassam a vida cotidiana de seus cidadãos e cidadãs, 

quanto pela densidade de seus territórios físicos - arquitetônicos, históricos, naturais. 

 

Cidade, Contemporaneidade  

e Reinvenção do Espaço Escolar 



• A escola compõe uma rede de espaços sociais (institucionais e não institucionais) que 

constrói comportamentos, juízos de valor, saberes e formas de ser e estar no mundo. 

• A “rua” enquanto experiência de não institucionalidade compõe esta rede.  

• Hoje percebemos que existe um forte movimento de revisão paradigmática do modus 

vivendi moderno: pensar a cidade como lugar de educação, ressituando a escola com sua 

importância histórica e simbólica. 
 

• Um debate ganha contornos mais precisos na medida em que se discute o papel das cidades 

como atores sociais e políticos fundamentais na resolução dos problemas sociais e de 

convivência humana e na construção/consolidação de identidades locais, em meio aos 

processos de globalização e de crescente ampliação dos territórios urbanos. 

Cidade, Contemporaneidade  

e Reinvenção do Espaço Escolar 



Entre os subsistemas e as estruturas consolidadas por diversos meios existem 
buracos, crateras, às vezes abismos. Esses vazios não provêm do acaso, são 
também os lugares do possível. 

                                     

Henri Lefebvre 



 

 

 

Jovens e Trilhas Educadoras nas Cidades  



O debate sobre a Cidade Educadora gera uma discussão sobre a democracia e novas funções da 

esfera pública. 
 

Brasil: país que somente no final dos anos 90 universalizou o acesso à educação fundamental 

para meninos e meninas de 7 a 14 anos. Um cenário que enseja problematizações de duas 

ordens:  

1) De um lado, o próprio debate acerca da instituição escolar, como locus social irrenunciável 

para os processos educativos das novas gerações e; 

2) Por outro lado, acerca das possibilidades educativas das trilhas da cidade, nas quais estão 

suas ruas. 

Jovens e Trilhas Educadoras na Cidade 



 

 

 

A Construção da Política de Educação Integral 

no Brasil: ampliação de direitos para outros 

tempos e espaços educativos 



• Mudanças paradigmáticas que implicam produzir novos esquemas para ler o mundo e para criar, 

o que Paulo Freire chamou de “inéditos viáveis”. 
 

• Reinvenção do currículo escolar e conexão de saberes. 

• Necessidade de instaurar processos dialógicos que ampliem as possibilidades formativas. 
 

• Nesta direção, o poder público pode desempenhar importante papel pedagógico como: 

1. Articulador de forças e sujeitos sociais; 

2. Financiador de ações que nasçam das necessidades e exigências deste novo pacto; 

3. Mediador de interesses não só diferenciados, mas até antagônicos, em relação a ocupação 

do espaço público. 

 

A Construção da Política de Educação Integral no Brasil 



PRESSUPOSTOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

O desenvolvimento humano é possibilitado por diferentes 
dimensões e liberdades. 
 

A escola de Educação Integral e em Tempo Integral tem raízes 

no  legado de diferentes movimentos teóricos e políticos que 

buscaram respostas à lacuna entre direitos preconizados e sua 

realização, representados na redução do tempo diário da oferta 

escolar.         

 

http://emaberto.inep.gov.br/index.php/emaberto 



MATRIZES HISTÓRICAS - PAULO FREIRE 

“A essa escola verbalista, propedêutica, antidemocrática, por isso mesmo 

cada vez mais superposta à sua comunidade, oponhamos uma outra escola. 

[...] centrada na comunidade e formadora de hábitos, “deverá, assim, 

organizar-se para dar ao aluno, nos quatro anos de seu curso atual e nos seis 

a que se deve estender”, diz Anísio Teixeira, “uma educação 

ambiciosamente integrada e integradora”. Para tanto, continua o mestre 

brasileiro, precisa, primeiro, de tempo: tempo para se fazer uma escola de 

formação de hábitos (e não de adestramento para passar em exames) e de 

hábitos de vida, de comportamento, de trabalho e de julgamento moral e 

intelectual.” 

(Paulo Freire) 



 

 

 

O Programa Mais Educação e o Livro  



ENSINO FUNDAMENTAL:  
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

 O Programa Mais Educação preconiza que o espaço de aprendizagem 

transcenda os muros da escola, conformando territórios educativos. 

Nesse sentido, é estratégico para a implementação da educação integral 

no Brasil que os espaços culturais existentes no entorno da escola 

sejam também compreendidos e utilizados como espaços 

educativos para o desenvolvimento de atividades escolares. Assim, ações 

que articulam práticas culturais e práticas pedagógicas fortalecem o 

projeto pedagógico da escola, contribuindo para qualificar o ensino e 

fortalecer a escola como espaço de vivência democrática. 



• Propõe a superação do paradigma 
turno x contraturno. 

 
• Ampliação e Qualificação dos 

processos formativos (tempos, 
espaços, atores e oportunidades). 
 

• Ressignificação do Território: conexão 
de saberes. 

 

Programa Mais Educação 

• Fortalecimento de uma rede integrada de parcerias integrando os 

diversos campos educativos (formal, não formal e informal) e a 

intersetorialidade em todos os níveis de Governo. 

 



 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: ESCOLAS URBANAS 
INTEGRANTES DO PROGRAMA 

  07 Macrocampos 

1. Acompanhamento Pedagógico (OBRIGATÓRIO)            

 Orientação de Estudos e Leitura. 

2. Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital e Tecnológica 

3. Cultura, Artes e Educação Patrimonial 

4. Educação Ambiental e Sociedade Sustentável 

5. Esporte e Lazer 

6. Educação em Direitos Humanos 

7. Promoção da Saúde 



2013 (3 horas semanais) 

2.1.1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (Obrigatória pelo menos uma atividade) 

Atenção! 

• Alfabetização/Letramento 

• Ciências (inclui laboratórios, feiras e projetos científicos) 

• História e Geografia 

• Línguas Estrangeiras 

• Língua Portuguesa: ênfase em Leitura e Produção de Texto 

• Matemática  

2014 (6 horas semanais) 
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO  
• Orientação de Estudos e Leitura 

 Valor Custeio R$ 5.000,00 Valor Capital R$ 2.000,00 
Valor estimado do kit R$ 7.000,00 



Sim! Os a-lumnos in-fantes errantes estão criando mecanismos de reversão das 
tendências herdadas do modo de produção precedente. 

... 
 

Os excluídos, irracionais, pobres e lentos a-lumnos in-fantes,  
vão iluminando os opacos da cidade,  

desregulando a lógica hegemônica,  
tecendo lugares, reconfigurando os espaços.  

(Milton Santos) 
 
 

Os in-fantes errantes  
estão produzindo narrativas que,  

sonhando a época seguinte,  
impele-a a despertar.  

(Walter Benjamin) 



1. Cidade, Contemporaneidade e a Reinvenção do Espaço Escolar 

2. Jovens e Trilhas Educadoras na Cidade 

3. A Construção da Política de Educação Integral no Brasil: Ampliação de Direitos 

para outros Tempos e Espaços Educativos  

4. O Programa Mais Educação 

 

 

 

 

 

A EDUCAÇÃO INTEGRAL NA CIDADE: SUJEITOS, 

CENÁRIOS E POSSIBILIDADES 



Portal Cultura Educa – Georeferenciamento  

http://culturaeduca.cc/ 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

Abrangência Territorial, Evolução do 

Programa e Número de Escolas   













Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO 

Universidade Federal do Paraná – UFPR 
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

Universidade Federal de Goiás – UFG 
Universidade Federal do Pará – UFPA 

 

 

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: 
Impactos na educação integral e integrada 

(RELATÓRIO NACIONAL) 
 

 
 

Janaina S.S. Menezes 
Lucinha Alvarez 

Marília Barcellos 
 
 

 
Brasília - 2013 



GRÁFICO 09 – Estabelecimento, alteração ou ampliação das diretrizes curriculares por influência do 
Programa Mais Educação, em estados/municípios no Brasil e nas suas regiões – 2013 



GRÁFICO 10 – Projetos Políticos Pedagógicos das escolas (re)elaborados por  influência do Programa 
Mais Educação, em estados/municípios no Brasil e nas suas regiões - 2013 



GRÁFICO 21 - Modificações nas estratégias de avaliação da aprendizagem na rede de ensino 
resultantes da adesão ao Programa Mais Educação, em estados/municípios no Brasil e nas suas 
regiões – 2013 



Na última 
década, 
intensificou-se 
o movimento 
de ampliação 
dos 
componentes 
curriculares, 
todos por 
força de lei, 
como parte do 
processo de 
ampliação de 
direitos 
sociais. 

“Comunicação oral, 

leitura e escrita são a 

bússola para os 

indivíduos circularem no 

mundo e se constituírem 

como sujeitos.” 



http://escuelatradicional.blogspot.com/2008/12/escuela-tradicional.html 



EE Rodolfo Augusto – Cuiabá/MT 



EMEF Edson Luís Lima Souto Campinas/SP  - Teatro de Fantoches   (letramento/alfabetização) 
Responsável pela fotografia: Ana Luísa Sader Tagliolatto  



 
CIEP Brizolão Toninho Marques - Leitura – Volta Redonda/RJ 



Leitura 
CIEP Brizolão Toninho Marques – Volta Redonda/RJ 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
DIRETORIA DE CURRÍCULOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL 

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 
 
 

LEANDRO FIALHO 
COORDENAÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 
(61) 2022-9208/9211/9212 

 
leandrofialho@mec.gov.br 


