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RESUMO 

Este trabalho traz considerações iniciais acerca da equidade educacional, buscando 

identificar seus princípios e trazendo as aulas equitativas como uma possibilidade de 

garantir a equidade em sala de aula. Traz também o Programa Mais Educação 

enquanto indutor da educação integral em tempo integral, analisando seus 

documentos legais com o intuito de identificar elementos que permitam a percepção 

do mesmo enquanto uma medida de busca pela equidade educacional. Como 

resultados iniciais, percebemos o Programa Mais Educação como um programa que 

busca valorizar as diferenças entre os alunos, combater o fracasso escolar e 

desenvolver cidadãos atuantes em sua sociedade com criticidade, responsabilidade, 

atendendo-a e ao mesmo tempo transformando-a. 

Palavras-chave: Equidade educacional; Educação integral; Programa Mais 

Educação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Considerando a educação integral em uma perspectiva histórica no contexto 

nacional, percebemos que na atualidade a mesma busca proporcionar uma 

formação plena do ser humano, ou seja, a formação do ser humano em sua 

integralidade, sendo requisitada da escola, para tal, a ampliação de suas funções 

para além das tradicionais. Em relação à educação pública, as propostas de 

educação integral buscam também proteger crianças e adolescentes oriundas das 
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camadas mais populares de situações de vulnerabilidade e risco social ao 

considerar uma educação em tempo integral, a qual busca oferecer mais tempo da 

criança e do adolescente na escola desenvolvendo tanto as atividades cognitivas, 

consideradas como principal atuação da escola numa perspectiva tradicional, como 

atividades diversificadas, que busquem desenvolver outros aspectos além do 

cognitivo como, por exemplo, o social, afetivo, artístico, dentre outros. 

Segundo Silva e Silva (2012), ampliar a jornada diária da criança e do 

adolescente na escola significa considerar a escola como o espaço no qual estes 

sujeitos podem ser protegidos de situações que ofereçam risco aos mesmos, 

buscando minimizar a condição de vulnerabilidade e evitar a exclusão. Em uma 

compreensão próxima, Bolívar (2005) coloca que os sujeitos excluídos dos 

processos educacionais também são excluídos da vida do trabalho e do exercício 

pleno da cidadania, pois, a ausência de escolarização impede que os sujeitos 

exerçam seus direitos e impede que os mesmos participem dos bens sociais e 

culturais. Segundo o autor, deve haver uma preocupação com os conhecimentos 

que são trabalhados na escola, de forma que os alunos possam concluir seu período 

de escolarização possuindo um capital cultural mínimo e competências que 

permitam a sua integração na vida pública e coletiva. 

No âmbito das políticas públicas educacionais, temos o Programa Mais 

Educação, criado em 2007, o qual busca induzir a ampliação do tempo de crianças e 

adolescentes na escola, oferecendo atividades no contraturno, ou seja, no turno 

oposto ao das aulas regulares, que permitam tanto experienciar os conhecimentos 

escolares numa perspectiva mais prática como a valorização dos saberes e cultura 

locais. Buscando atender prioritariamente escolas com baixo Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e, nas escolas, alunos em defasagem 

idade-série e com risco de evasão, consideramos este programa como uma ação 

também voltada para a busca da equidade educacional. 

Dessa forma, estre trabalho traz como objetivo analisar a Portaria Normativa 

Interministerial Nº 17 de 24 de abril de 2007 e o Decreto Nº 7.083 de 27 de janeiro 

de 2010, que instituem e regulamentam o Programa Mais Educação, com o intuito 

de buscar em tais documentos elementos que atribuam ao referido programa um 

caráter equitativo, isto é, que busque a equidade educacional. 

Esta pesquisa possui caráter inicial, ou seja, trata-se aqui de uma primeira 

aproximação, em nossos estudos, do Programa Mais Educação com as discussões 



sobre equidade educacional, sendo necessários estudos posteriores de caráter 

empírico que comprovem nossa análise documental. 

Consideramos esta pesquisa importante por três motivos. O primeiro deles 

diz respeito à própria proposta do Programa Mais Educação, a qual pode ser 

encarada como um desprestígio aos conhecimentos escolares formais, uma vez que 

propõe o desenvolvimento de atividades diversificadas que abordem outros 

conhecimentos e favoreçam outras aprendizagens, e como puramente 

assistencialista, uma vez que busca atender prioritariamente crianças e 

adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade. O segundo motivo diz respeito 

à necessidade de conhecer os documentos legais que instituem e regulamentam o 

Programa Mais Educação, de forma que ao realizarmos pesquisas empíricas que 

busquem investigar o desenvolvimento do referido programa nas escolas possamos 

nos posicionar com maior segurança sobre o que é feito na prática e o que sugere o 

Programa Mais Educação. Por fim, o terceiro motivo diz respeito à importância de 

considerar a equidade educacional como uma possibilidade real, permitindo o 

desenvolvimento daqueles sujeitos que, historicamente, são desprestigiados no 

sistema educacional. 

 

1 A EQUIDADE EDUCACIONAL 

 

Segundo Bolívar (2005), a equidade educacional, ao ser considerada sob o 

ponto de vista da justiça, tem nas teorias da justiça distributiva seus maiores 

argumentos. Tais teorias, segundo o autor, têm como ponto em comum a busca pela 

igualdade, porém, têm como divergência o que se pretende alcançar de forma 

igualitária ou, ainda, o que deve ser considerado ou não como relevante na busca 

por oportunidades educacionais igualitárias. Neste sentido, compreender as 

discussões sobre equidade educacional significa estar atento às diferenças e 

necessidades dos sujeitos, principalmente daqueles que possuem menos recursos e 

estão em situações de maior vulnerabilidade, pois, são aqueles que mais precisam 

de atenção para que possam se desenvolver plenamente. 

 
Una justicia distributiva en educación debe tender a la equidad, en el 
sentido de repartir los medios para favorecer a los desfavorecidos, no a la 
distribución igualitaria de recursos entre todos los alumnos. En suma, la 
equidad en educación gira la cuestión de la justicia escolar a cómo resuelve 



la situación de los peor situados, en una redistribución proporcional a las 
necesidades. (BOLÍVAR, 2005, p. 44) 
 

Dessa forma, percebemos que igualdade e equidade não são sinônimos, 

embora sejam interdependentes. Numa perspectiva igualitária, podemos 

compreender o atendimento de todos os sujeitos da mesma forma, a partir dos 

mesmos critérios, disponibilizando os mesmos recursos. Porém, os diferentes 

contextos sociais e econômicos aos quais os sujeitos estão inseridos fazem com que 

a apropriação de bens e recursos seja diferente para os grupos sociais; quem possui 

melhores condições sociais e econômicas conseguem se apropriar de maior 

quantidade de bens e recursos, assim como os que possuem piores condições 

sociais e econômicas conseguem se apropriar de menor quantidade de bens e 

serviços. Quanto a isso, é preciso levar em consideração que além da quantidade há 

também a questão da qualidade, a qual obedece à mesma lógica de apropriação 

acima.  

Segundo López (2005), a visão de educação igualitária (o mesmo para 

todos) entra em crise a partir do momento em que as sociedades vão se tornando 

cada vez mais heterogêneas e a distribuição da riqueza se dá de forma injusta. 

Segundo o autor, em contextos sociais altamente heterogêneos, a oferta de uma 

educação homogênea provocaria inevitavelmente trajetórias e resultados diferentes. 

Ou seja, uma educação igual para sujeitos diferentes provocaria desenvolvimentos 

diferentes, onde os menos beneficiados social, econômica e cognitivamente 

alcançariam um desenvolvimento menor. 

Numa perspectiva equitativa, por sua vez, podemos compreender que 

aqueles que menos possuem devem receber maior quantidade de bens e recursos, 

de forma que a igualdade possa ser alcançada. Com isso não queremos dizer que 

aqueles que estão em melhor situação deixem de receber atenção; estes 

continuariam, em nossa compreensão, recebendo os mesmos recursos 

educacionais já recebidos. O que defendemos é que aqueles que possuem menos 

recebam mais, de forma que seu desenvolvimento possa alcançar o 

desenvolvimento daqueles que já se desenvolvem satisfatoriamente por estarem em 

melhores condições sociais, econômicas e educacionais. 

Ao considerarmos que a educação é condição necessária para o 

desenvolvimento de uma sociedade em todos os seus aspectos e que todos têm 

direito ao pleno desenvolvimento, de forma que possam contribuir em sua 



sociedade, defendemos que a educação deve ser equitativa, garantindo o acesso 

aos recursos educacionais aos que mais precisam e o desenvolvimento destes, 

independente das condições sociais e econômicas nas quais se encontram que 

porventura possam impedir ou dificultar o acesso à educação, a permanência na 

escola e o pleno desenvolvimento. 

 
Esto supone, en primer lugar, que determinados bienes educativos sean 
distribuidos de forma equitativa, por ejemplo, los recursos, la calidad del 
profesorado, la oferta educativa, cuidando que las desigualdades no 
condicionen el aprendizaje y el rendimiento escolar, y poniendo los medios y 
recursos compensatorios en los alumnos desfavorecidos natural o 
socialmente. (BOLÍVAR, 2005, p. 44) 

 
Dessa forma, percebemos que igualdade e equidade não são a mesma 

coisa, como posto anteriormente, mas estão intimamente relacionadas. Segundo 

López (2005), não há equidade sem igualdade, pois, a equidade é a busca da 

igualdade ao mesmo tempo em que a igualdade estabelece os critérios de ação da 

equidade. Neste sentido, o autor coloca que buscar a igualdade significa reconhecer 

que todos são diferentes e necessitam de atenção diferente, uns mais que outros, o 

que pede ações equitativas. 

Em relação á equidade educacional propriamente dita, tanto López (2005) 

quanto Bolívar (2005) colocam que há quatro princípios básicos que direcionam 

tanto as ações educacionais como as políticas públicas em educação. São eles: 

igualdade no acesso, igualdade nas condições ou meios de aprendizagem, 

igualdades os êxitos ou resultados e igualdade na realização social dos êxitos, na 

terminologia apresentada por López (2005); na terminologia apresentada por Bolívar 

(2005) os princípios são igualdade de oportunidades, igualdade de ensino, igualdade 

de conhecimento e êxito escolar e igualdade de resultados, estando tais princípios 

em correspondência, respectivamente, aos princípios apresentados por López 

(2005). Ou seja, trata-se dos mesmos princípios, porém, com terminologias 

diferentes. 

 

 

 

 

 

 



Quadro 1 – Princípios da equidade educacional e suas principais características 

LÓPEZ (2005) BOLÍVAR (2005) CARACTERÍSTICAS, segundo os 

autores 

Igualdade no 

acesso  

Igualdade de 

oportunidades  

 Empenho pessoal; 

 Mérito; 

 Responsabilização do sujeito pelo 

fracasso escolar  

Igualdade nas 

condições ou meios 

de aprendizagem  

Igualdade de ensino   Abordar os mesmos 

conhecimentos da mesma forma 

para todos  

Igualdade nos 

êxitos ou resultados  

Igualdade de 

conhecimento e êxito 

escolar  

 Igual acesso ao conhecimento; 

 Iguais chances de 

desenvolvimento por levar em 

consideração as diferenças.  

Igualdade na 

realização social 

dos êxitos  

Igualdade de 

resultados  

 Educação como meio para o 

desenvolvimento social; 

 Não considera a educação como 

um valor por si mesma.  

Fonte: López (2005) e Bolívar (2005). 

 

Segundo López (2005), o primeiro critério, igualdade no acesso ou igualdade 

de oportunidades, diz respeito ao acesso ao sistema educacional, ou seja, um 

sistema educacional é justo se todas as pessoas podem ter acesso ao mesmo. 

Porém, segundo o autor, este princípio não leva em consideração as diferenças 

existentes entre os sujeitos, as quais promovem trajetórias e resultados diferentes. 

Nesta perspectiva, as diferenças de trajetórias e resultados seriam consequência do 

esforço de cada sujeito, constituindo um esquema meritocrático o qual considera 

que o sucesso do aluno está diretamente vinculado à suas capacidades e ao seu 

esforço. 

Segundo Bolívar (2005), este princípio se torna insuficiente, pois, o mérito, o 

esforço e as capacidades dos sujeitos não estão desvinculados de suas condições 

sociais. Em concordância, López (2005) afirma que esta perspectiva meritocrática 

legitima o fracasso dos alunos menos favorecidos. “Una escuela meritocrática es 



uma escuela que selecciona a los más capaces y a los más productivos, quitando 

oportunidades al resto.” (LÓPEZ, 2005, p. 72). 

O segundo princípio, igualdade nas condições ou meios de aprendizagem ou 

igualdade de ensino, defende a oferta de uma educação de qualidade para todos os 

sujeitos. Segundo Bolívar (2005), este princípio busca garantir que todos os alunos 

recebam uma educação de qualidade, não permitindo nenhuma forma de exclusão 

seja social ou pessoal. Para o autor, esta qualidade seria alcançada a partir de um 

currículo comum, de professores igualmente competentes, de instituições 

adequadas (em recursos e estrutura física) e estratégias de ensino também 

adequadas. Segundo o autor, para se alcançar uma aprendizagem satisfatória dos 

alunos deve-se contar inicialmente com “estrategias de enseñanza, contenidos del 

currículum y el desarrollo de las necesidades de aprendizaje de los alumnos; en uno 

segundo con buenas escuelas con un conjunto de procesos y, en último, con un 

marco de política educativa que lo potencie” (BOLÍVAR, 2005, p. 47). 

Porém, López (2005) traz uma abordagem diferente acerca deste segundo 

princípio de equidade. Segundo o autor, este princípio coloca a ênfase nas 

estratégias pedagógicas, estas direcionando os mesmos recursos educativos para 

todos os alunos, e desconsidera o fato de que nem todos os sujeitos possuem 

oportunidade de acesso à escola e nem todos chegam à escola com capacidades 

iguais e chances iguais de aprendizagem. Dessa forma, a diversidade inerente aos 

alunos não seria considerada, fato que permitiria as diferenças de resultados entre 

os mesmos. 

Tratar del mismo modo a personas que provienen de escenarios sociales 
sumamente desiguales es reproducir estas desigualdades, y en este caso 
legitimarlas. [...] uno de los factores que más explica el carácter inequitativo 
de los sistemas educativos de la región es la prevalencia de prácticas 
tradicionales que se sustentan en el carácter igualitario de la oferta. 
(LÓPEZ, 2005, p. 73) 

 
Em relação ao terceiro princípio, igualdade nos êxitos ou resultados ou 

igualdade de conhecimento e êxito escolar, segundo López (2005), este põe a 

ênfase na igualdade dos resultados educacionais, defendendo que todos devem ter 

acesso igual ao conhecimento, independente de suas origens social e cultural, e 

devem alcançar a mesma formação. Para o autor, “Optar por esta dimensión implica 

partir del reconocimiento de las diferencias, tanto al definir criterios de acceso como 

en la elaboración de las propuestas pedagógicas e institucionales que definen las 

prácticas educativas.” (LÓPEZ, 2005, p. 71). Em concordância, Bolívar (2005) afirma 



que manter-se indiferente em relação às diferenças existentes entre os sujeitos é 

reforçar tais desigualdades e, neste sentido, este princípio favorece uma 

discriminação positiva ao impor uma justiça distributiva que leve em consideração as 

diferenças entre os sujeitos de forma que aquelas que fogem à responsabilidade 

individual sejam compensadas. 

Por fim, o quarto princípio, igualdade na realização social dos êxitos ou 

igualdade de resultados3, segundo López (2005), diz respeito à realização social a 

partir dos resultados educacionais, ou seja, a equidade educacional é alcançada 

quando o impacto da educação é o mesmo em cada um dos cenários sociais aos 

quais os sujeitos estejam inseridos, permitindo o desenvolvimento social. Da mesma 

forma, Bolívar (2005) coloca que considerar a equidade educacional a partir do 

princípio da igualdade de resultados escolares e sociais significa que os alunos com 

resultados escolares iguais devem possuir as mesmas oportunidades sociais, tanto 

de ascensão no mercado de trabalho como de ascensão social, ou seja, as 

oportunidades sociais seriam resultado de sua escolarização. 

Quanto a isso, López (2005) aponta duas críticas. A primeira diz respeito à 

consideração da educação como promotora do desenvolvimento social, sendo a 

equidade considerada apenas em relação à capacidade transformadora da 

educação. Nesta perspectiva, a educação deixaria de ser considerada como um 

valor em si mesma e passaria a ser considerada apenas em uma visão utilitarista. A 

segunda crítica diz respeito aos diferentes cenários sociais; cada cenário social 

receberia uma educação diferente que buscasse atuar sobre os aspectos deficitários 

de desenvolvimento social e, dessa forma, algumas regiões poderiam precisar de 

maior ou menor educação, a depender de seu nível de desenvolvimento. Nesta 

perspectiva, a educação é considerada como um valor em si mesma, porém, alguns 

grupos poderiam receber menor educação do que outros por estarem em melhor 

nível de desenvolvimento. 

Tendo em vistas as características de cada princípio da equidade 

educacional e suas críticas, López (2005) conclui que o terceiro princípio aparece 

como o único capaz de compensar e reverter as desigualdades educativas iniciais 

oriundas de determinismos sociais, rompendo com os mesmos na esfera 

educacional. Bolívar (2005), por sua vez, considera que o princípio da igualdade de 
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ensino é condição anterior ao princípio da igualdade de conhecimento e êxito 

escolar. “Antes de entrar en una discriminación positiva es preciso cuidar que la 

oferta formativa, en centros, medios y profesorado, sea idéntica para todos.” 

(BOLÍVAR, 2005, p. 47) 

Tais princípios da equidade se inserem também nas realidades escolares e 

nas salas de aula, não sendo exclusivos na formulação de políticas públicas 

educacionais. Um exemplo disso são as reflexões trazidas por Villanueva (2010) 

acerca das aulas equitativas. Segundo a autora, uma aula equitativa é aquela na 

qual o professor busca interação entre os conhecimentos curriculares e a cultura e 

saberes da comunidade a qual seus alunos estão inseridos, além de perceber e 

permitir os interesses dos alunos e atuar em suas dificuldades no sentido de 

superação. 

[...] la equidad comprende desde la distribuición justa de aspectos tales 
como: otogar a los indivíduos lãs mismas oportunidades de acceso a la 
educación, reconecer sus capacidades (intelectuales, sociales, afectivas, 
físicas, etc), sus diferencias, de ortogar a cada quien los benefícios sociales, 
econômicos y educativos que se derivan de uma sociedad para poder vivir 
uma vida digna. Si asumimos estos criterios, em la escuela podremos 
generar proyectos em los que se valore a La persona com derechos y 
necesidades y que la equidad em las escuelas y sobre todo dentro de las 
aulas debe trabajarse la situación social y acadêmica que se presenta, 
porque cada realidad educativa es diferente, por lo tano ser equitativa 
significa también que deben valorarse la capacidades de los niños y niñas, 
aún cuando éstos provengoan de entornos socioculturales y econômicos 
diferentes. (VILLANUEVA, 2010, p. 8-9) 
 

Villanueva (2010) ainda coloca que reconhecer que os sujeitos são 

diferentes é fundamental para o exercício da equidade em sala de aula; tratar todos 

como iguais ou selecionar os considerados “melhores” para comporem as turmas 

não é garantia de que todos alcancem o mesmo desenvolvimento, pois, chega um 

determinado momento no processo de escolarização que as diferenças sempre 

aparecem, incluindo no desempenho, devido tanto a limitações de aprendizagem 

como a interesses intrínsecos aos alunos. 

Uma forma de combater esse tratamento homogêneo, segundo Villanueva 

(2010), é definir um currículo menos rígido e mais equilibrado, de forma que os 

professores consigam transitar entre o forma e não formal e os alunos possam 

manifestar seus interesses e tê-los respeitados. Porém, a autora também destaca 

que iniciativas nesta perspectiva podem sobrecarregar o professor, no sentido do 

mesmo se sentir atuando em contextos que são de responsabilidades das famílias. 

Segundo Villanueva (2010, p. 10),  



 
[...] por un lado hay que cumplir co las exigencias educativas que le 
corresponden, como la de preparar a individuos para poder intergrarse em 
la sociedad y de proporcionarle herramientas intelectuales y sociales para 
desenvolverse adecuadamente, pero también en el sentido de lo ético y lo 
valoral también representa un enorme esfuerzo que la escuela por si sola no 
puede resolver. 
 

De modo geral, as aulas equitativas oportunizariam o estabelecimento de 

relações da escola, dos conhecimentos escolares e dos seus agentes com a 

comunidade à qual a escola faz parte, a autonomia e a autoria dos estudantes na 

construção de seu conhecimento e o seu desenvolvimento em uma perspectiva de 

reconstrução do conhecimento através da negociação, intercâmbio entre culturas 

(escolar e extraescolar, acadêmica e experiencial). Significa considerar que a cultura 

do estudante é reflexo da cultura social de sua comunidade (VILLANUEVA, 2010), 

que em uma mesma sala de aula podemos ter alunos de culturas diferentes, 

aptidões e interesses diferentes, os quais precisam ser levados em consideração em 

uma abordagem pedagógica que favoreça o desenvolvimento de todos e de cada 

um. 

 

3 O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ENQUANTO PROMOTOR DA EDUCAÇÃO 

INTEGRAL E SUA RELAÇÃO COM A EQUIDADE EDUCACIONAL  

 

Tendo em vista o posto anteriormente sobre a equidade educacional, 

trazemos aqui alguns elementos contidos nos documento legais que normatizam o 

Programa Mais Educação que nos permitem perceber o referido programa como 

favorecedor de uma postura equitativa por parte daqueles que o executam nas 

escolas públicas. 

Como posto anteriormente, analisamos aqui a Portaria Normativa 

Interministerial Nº 17 de 24 de abril de 2007, que institui o Programa Mais Educação, 

e o Decreto Nº 7.083 de 27 de janeiro de 2010, que o regulamenta. 

Em relação à Portaria Normativa Interministerial Nº 17 de 2007, a mesma 

traz o Programa Mais Educação como promotor da educação integral de crianças, 

adolescentes e jovens, favorecendo a alteração do ambiente escolar no que diz 

respeito à “oferta de saberes, métodos, processos e conteúdos educativos” 

(BRASIL, 2007, p. 2). Segundo a referida Portaria, o Programa Mais Educação tem 

por finalidade fomentar a ampliação de tempos e espaços educativos a partir da 



oferta de atividades diversificadas no turno oposto às aulas regulares. Tais 

atividades diversificadas contariam, para o seu desenvolvimento, tanto 

conhecimentos escolares já legitimados como os conhecimentos oriundos das 

comunidades nas quais as escolas estejam inseridas. A proposta é que os alunos 

tenham a oportunidade de vivenciar os conhecimentos escolares a partir de outra 

perspectiva, além da sala de aula, experienciando-os, e que os conhecimentos de 

suas comunidades sejam percebidos, valorados e considerados no processo de 

desenvolvimento do sujeito enquanto ser social. Além disso, a proposta do 

Programa Mais Educação oportuniza que os alunos percebam as relações 

existentes entre os conhecimentos escolares e os conhecimentos sociais. 

Sobre as atividades diversificadas supracitadas, o Programa Mais Educação 

busca desenvolver atividades que favoreçam o contato dos estudantes com as artes, 

literatura, práticas esportivas e de laser, de forma que a criatividade dos mesmos 

seja estimulada, que a cultura brasileira seja percebida em sua diversidade e que os 

alunos se percebam enquanto seres humanos cidadãos e solidários. Dessa forma, o 

Programa Mais Educação busca “promover a aproximação entre a escola, as 

famílias e as comunidades, mediante atividades que visem a responsabilização e a 

interação com o processo educacional, integrando os equipamentos sociais e 

comunitários entre si e à vida escolar” (BRASIL, 2007, p. 2). 

Também consta no referido documento que o Programa Mais Educação 

busca contribuir para a redução do fracasso escolar, ou seja, evasão, reprovação e 

distorção idade-série, a partir da oferta de acompanhamento pedagógico que 

permita aos alunos alcançarem melhores resultados escolares, sendo tais resultados 

oriundos de uma aprendizagem significativa. Além disso, o Programa Mais 

Educação, segundo a Portaria Normativa Interministerial Nº 17 de 2007, é 

apresentado como um meio para proteção de crianças, adolescentes e jovens que 

estejam em situação de risco e vulnerabilidade social. 

Quanto a isso, ao pensarmos em uma educação integral devemos associá-la 

à oferta de condições ideais as quais permitam aos alunos o desenvolvimento de 

suas competências e a construção do conhecimento sem intercorrências. Em 

relação ao combate ao fracasso escolar, o Programa Mais Educação deve favorecer 

a identificação das necessidades e limitações dos estudantes em relação ao 

processo de aprendizagem, de forma que se possa atuar para superá-las. Em 

relação à proteção dos estudantes, por sua vez, o referido programa deve favorecer 



a organização de tempos, espaços e atividades que coloquem as crianças, 

adolescentes e jovens em situações confortáveis, sem ameaças a sua integridade 

enquanto ser humano. 

Em relação ao Decreto 7.083 de 27 de janeiro de 2010, o mesmo foi 

promulgado com o objetivo de regularizar o entendimento acerca da ampliação da 

jornada diária escolar, pois, a Portaria Normativa Interministerial Nº 17 de 2007 não 

deixou claro o que seria o tempo integral, o que resultou na organização de 

propostas pelas escolas nas quais os alunos participantes não permaneciam em 

jornada ampliada por todos os dias na semana, ou seja, os alunos eram atendidos 

em tempo integral apenas nos dias que houvesse as atividades que os mesmos 

participassem. 

Este documento, em seu artigo 1º, traz que a melhoria da aprendizagem do 

aluno deve ser favorecida a partir da oferta de educação básica em tempo integral, 

entendendo tempo integral como o atendimento educacional dos alunos em jornada 

diária superior a sete horas em todo o período letivo. O tempo integral, por sua vez, 

segundo tal decreto, deve contar com a oferta de atividades diversificadas, em 

concordância com a Portaria Normativa Interministerial Nº 17 de 2007, que 

considerem o desenvolvimento cognitivo, científico, cultural, artístico, esportivo, 

dentre outros, possibilitando a tomada de consciência acerca das questões 

ambientais, sociais, de saúde e laser, dentre outras. 

O Decreto 7.083 de 2010 também traz em seu texto a necessidade da 

articulação entre os conhecimentos escolares e sociais, da comunicação entre o 

espaço escolar e os espaços comunitários de forma que os espaços comunitários se 

tornem espaços de aprendizagem dos alunos, da adequação dos espaços 

escolares, da formação dos professores, do reconhecimento e do respeito às 

diferenças entre os sujeitos e da convivência saudável e colaborativa entre os 

professores, demais integrantes da equipe escolar, alunos, suas famílias e sua 

comunidade para a oferta de uma educação que se pretenda integral. 

Dessa forma, percebemos que tanto a Portaria Normativa Interministerial Nº 

17 de 2007 como o Decreto Nº 7.083 de 2010, embora não tragam o termo equidade 

educacional em seus textos, trazem em seus artigos, parágrafos e incisos princípios 

que buscam favorecer o desenvolvimento dos alunos em diversas esferas, indo além 

dos aspectos cognitivos. Além disso, é percebível que o Programa Mais Educação 

busca favorecer a apropriação do conhecimento pelos alunos, não apenas do 



conhecimento escolar, mas do conhecimento ligado à vida em suas diversas 

dimensões, oportunizando aos alunos da escola pública o contato com outras 

experiências, outros saberes de forma que outras aprendizagens se deem. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS QUE SE PRETENDEM INICIAIS 

 

A educação integral na atualidade requer da escola, como posto 

anteriormente, a ampliação de suas funções. Tradicionalmente, a escola é 

responsável pela transmissão do conhecimento a seus alunos, conhecimento este 

incontestável. Porém, hoje, para que se forme uma pessoa em sua completude, esta 

visão não é mais suficiente; é necessário que além dos conhecimentos escolares, 

sejam trabalhados os conhecimentos da comunidade e, em relação aos 

conhecimentos escolares, estes sejam abordados não como verdades absolutas em 

si mesmos, mas passíveis de transformação a partir da experienciação e da 

associação com outros conhecimentos e experiências, na perspectiva da 

aprendizagem significativa. 

Nesta perspectiva, não cabe mais um modelo de educação na qual os 

alunos não tenham a autoria de sua aprendizagem, não tenham seus interesses e 

aptidões considerados no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, favorecer 

o desenvolvimento integral do sujeito é também cuidar de outras dimensões do ser 

humano, não apenas a cognitiva, mas também a social, afetiva, emocional, dentre 

outras, de forma que o sujeito se torne um ser completo, atuante em sua sociedade 

de forma responsável e crítica. 

Em relação à educação pública, essa requer que princípios da equidade 

educacional se façam presentes nos processos educativos, de forma que aqueles 

que mais precisam sejam beneficiados. Numa associação da educação integral com 

a equidade educacional, percebemos que ambas se preocupam com a formação do 

homem, garantindo que o mesmo se desenvolva em suas potencialidades. 

Especificamente em relação ao Programa Mais Educação, este se apresenta como 

indutor da educação integral em tempo integral, entendendo que para uma proposta 

significativa e efetiva de educação integral é necessário a ampliação da jornada 

escolar diária da criança de forma que não haja prejuízos ao currículo formal, mas a 

complementação do mesmo com atividades diversificadas que abordem outros 

conhecimentos e permita outra relação com o saber escolar e a relação entre 



ambos. Além disso, o Programa Mais Educação traz em seus textos legais a 

preocupação com o combate ao fracasso escolar, uma característica da população 

escolar marcante nas populações de baixa renda, e a proteção de crianças, 

adolescentes e jovens em situação de risco e vulnerabilidade, defendendo que estes 

sujeitos, quando protegidos, têm seu desenvolvimento favorecido. 

Especificamente em relação aos princípios da equidade educacional, 

percebemos que o Programa Mais Educação se configura como um programa que 

busca valorizar as diferenças entre os alunos, atendendo-as com a oferta de 

atividades diversificadas, as quais podem ser escolhidas com a participação dos 

alunos; compreende que os diversos problemas que cercam o fracasso escolar não 

são inerentes e de responsabilidade dos alunos, buscando atender prioritariamente 

escolas com baixo IDEB e, nas escolas, alunos em situações escolares mais 

complicadas permitindo aos mesmos a manifestação de seus interesses e 

habilidades, a construção de conhecimentos diversificados e a melhoria de seus 

resultados escolares; e a construção de competências, habilidades, conhecimentos, 

atitudes e valores que permitam uma atuação responsável, crítica e contribuinte em 

sua sociedade. 

Sendo este trabalho uma primeira aproximação entre a equidade 

educacional e o Programa Mais Educação, alcançamos as considerações finais com 

a necessidade de aprofundar os estudos tanto sobre as discussões que se inserem 

na temática equidade educacional como sobre a análise do Programa Mais 

Educação sob o olhar da equidade. A discussão aqui pretendida deve ser 

intensificada, tanto em relação à análise documental dos textos legais do referido 

programa como em relação à análise das diversas realidades nas quais a educação 

integral em tempo integral mediada pelo Programa Mais Educação se faz presente. 
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