
1 

 

PESSIMISMO SOCIAL E POLÍTICO? A EDUCAÇÃO INTEGRAL 

DIANTE À TEMPOS SOMBRIOS 

 

Crislaine Matozinhos Silva Modesto - Doutoranda em Educação1 

Faculdade de Educação/UNICAMP 

 

 

Este trabalho visa discutir a política pública de educação integral, a partir da seguinte 

problemática: Quais os desafios da educação brasileira, que visam a formação humana integral, 

diante às ameaças inconstitucionais? Propõe uma discussão interdisciplinar, o diálogo entre a 

Ciência do Direito e a Educação, adotadas a abordagem metodológica qualitativa, análise 

prioritariamente com fontes documentais de natureza variada. Ademais, a investigação do 

ordenamento jurídico, para que não caíssemos em apenas recortes da lei, fez-se necessário 

analisar o arcabouço legal brasileiro sob os enfoques dogmático e zetético, sob a dialética dos 

princípios constitucionais Dignidade da Pessoa Humana e Proibição do Retrocesso Social. A 

análise permite afirmar que por intermédio da aprovação e aplicação da Emenda Constitucional 

nº 95/2016, no qual institui um novo regime fiscal, teto para os gastos com despesas primárias 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário pelos próximos vinte anos, alude a discussão 

das consequências irreversíveis futuras para a educação que aduz pendentes, tratando do tema 

específico a educação integral. 

Pode-se dizer que as políticas públicas são fruto das discussões legislativas e 

promulgações de suas normas. No entanto, observa-se que as intencionalidades políticas são 

fatores determinantes nessas escolhas, em que tratando de projeto de nação, a Constituição 

Federal de 1988 incumbida na realização da justiça social e promoção dos direitos sociais, 

interfere pontualmente. Quando nos referimos aos direitos sociais ou direitos fundamentais de 

segunda geração, volta-se para saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, 

providência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, como 

também a Carta Magna consagra o direito à educação (Art. 6º, BRASIL, 1988).  Outrossim, 

não é difícil por sua vez compreender a força que o direito à educação traz em si, a promoção 

da inclusão social, ou seja, o artigo 205 contempla três vertentes para o desenvolvimento 
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humano (educação, cidadania, trabalho) e são somados aos aspectos fundamentais para o 

desenvolvimento da sociedade (político, social, econômico). Assim, o direito à educação 

carrega conceitos sociais de emancipação humana “a educação tem sentido unicamente como 

educação dirigida a uma autorreflexão crítica” (ADORNO, 1995, p. 121). 

Nesta perspectiva, a materialização do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

acontece na escola e não se dá na retórica governamental. Vale endossar que, a escola precisa 

ter um olhar que acolhe e não segure nenhum a menos. A educação integral pensada numa 

formação humana, não dá para ser em tempo parcial, quando a criança ganha esse direito, ela 

consegue ganhar dignidade. Desse modo, de acordo com a autora Jaqueline Moll, o conceito de 

educação integral define-se considerar o sujeito na sua condição multidimensional, não apenas 

na sua dimensão cognitiva, como também de um sujeito corpóreo, que instiga experiências 

capazes de desenvolver todas as habilidades e que assume por completo a formação humana 

(MOLL et al., 2012, p. 157).  

É importante pontuar que esse aumento do tempo escolar é necessário como condição 

para uma formação abrangente, uma formação que contemple 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. 

A efetivação desse direito não se resume ao oferecimento da vaga em escola de 

educação integral (em tempo integral). Entendemos que essa política pública educacional é 

muito mais que isso, quando entendida sob a égide do Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana. Estamos falando do que vem a ser esse direito “em pauta” nas condições de acesso e 

permanência de todos os envolvidos, o investimento em infraestrutura, os recursos humanos, o 

currículo integrado e a jornada docente integral.  

Aduz, o argumento em favor da estreita relação entre o Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana e o Princípio da Proibição do Retrocesso Social, no qual o primeiro está consagrado 

expressamente na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 1º, 

inciso III, por meio da garantia constitucional dos direitos adquiridos e o segundo princípio 

veda ao legislador infraconstitucional de retroceder na concretização dos direitos fundamentais 

(DERBLI, 2007, p. 59).  

O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana é considerado como o fundamento de 

todos os direitos básicos, possui dimensão subjetiva e objetiva, investindo os indivíduos em 

direitos e impondo determinadas prestações positivas para o Estado, encontra-se diretamente 

conectado ao conjunto de prestações materiais indispensáveis para uma vida com dignidade 

(SARLET, 2008, p.249). O mínimo existencial, portanto, está no núcleo essencial dos direitos 
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sociais, cuja existência é dada como direitos fundamentais e não como mero privilégios 

dependentes do processo político.  

É preciso destacar que diante à tempos sombrios, no exercício hermenêutico zetético a 

busca pelo arcabouço legal que sinaliza a educação integral, fomos surpreendidos pela 

aprovação da PEC nº 241, um projeto de duro ataque às conquistas dos direitos sociais, 

“instaura-se um Golpe de Estado”, cujo visa garantir a hegemonia do ideário conservador 

construído e amplamente difundido pelos aparelhos ideológicos do capitalismo brasileiro.  

Constituída, Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 241, que altera o Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias para instituir um Novo Regime Fiscal, de autoria do 

Poder Executivo, aprovada em votação em segundo turno, no qual foi encaminhada a remessa 

em 25 de outubro de 2016 ao Senado da Câmara dos Deputados de número PEC nº 55/2016 e 

infelizmente aprovada como Emenda Constitucional nº 95/2016, em 15 de dezembro de 2016. 

 Um documento que prevê a criação de um teto para os gastos com despesas primárias 

dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário a partir de 2017, pelos próximos 20 anos (EC 

nº 95/2016). É importante pontuar as considerações do autor Felipe Derbli: 

[...] é necessário que a estabilidade econômica e o equilíbrio fiscal não sirvam 
de pretexto para que seja postergada a efetivação do projeto constitucional de 
igualdade material ou, o que é ainda pior, para que seja subtraído o grau de 
amplitude de direitos sociais cuja a implementação foi obtida a tão duras penas 
(DERBLI, 2007, p. 04).  
 

Segundo Almeida (2007), os direitos sociais por sua própria natureza, invocam do poder 

político uma demanda de recursos para sua aplicabilidade plena, o que gera fortes pressões 

ideológicas e envolve escolhas políticas determinantes para conseguir alcançar o ideal de uma 

sociedade livre, justa e solidária. Diante disso, com a aplicação da Emenda Constitucional nº 

95/2016 visualizamos o desmonte da Constituição Federal 1988 e as consequências 

irreversíveis para Educação, em que permanece com lacunas na sua aplicabilidade total e plena. 

Diz o texto da Constituição Federal: 

Art. 212 A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 
Estados, o Distrito Federal e os municípios vinte e cinco por cento, no 
mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 
[...] 
§ 3.º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao 
atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a 
universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos 
do plano nacional de educação. 
§ 4.º Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde 
previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de 
contribuições sociais e outros recursos orçamentários (BRASIL, 1988) (grifo 
nosso).  
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Nesta perspectiva, tirará a obrigatoriedade do governo investir na educação, 

automaticamente seus efeitos refletirão ao Plano Nacional de Educação LEI nº 13.005/2014, 

previsto na CF/1988, no qual impede a implementação, o documento de Estado com 20 metas 

para o setor nos próximos dez anos.  

 Art. 214 A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, 
com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de 
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 
implementação e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas 
e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das 
diferentes esferas federativas que conduzam a: 
I – erradicação do analfabetismo; 
II – universalização do atendimento escolar; 
[...] 
VI – estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do produto interno bruto (BRASIL, 1988, 
ART. 214) (grifo nosso). 
 
 

De fato, o PNE/2014 funciona como bússola da Educação “no que tange à diretrizes, 

objetivos, metas, estratégias” na construção de uma sociedade democrática e republicana, na 

qual todos possam viver com dignidade (MOLL, 2014), e diante de tais medidas “o artigo 205 

que visa o pleno desenvolvimento do educando”, previstos na Carta Magna, estará 

comprometido. 

No debate da educação integral com enfoque zetético, o que se atribui ao pleno 

desenvolvimento da pessoa? Para Kelsen (2000), o conceito de pessoa “em sentido jurídico” é 

quem por definição é sujeito de deveres e direitos jurídicos, caso não esteja ligada a eles, a 

pessoa deixa de existir (KELSEN, 2000, p. 136). Desse modo, sabemos que uma concepção 

renovada de aprendizagem se inscreve na diversidade e na complexidade dos contextos 

históricos e socioculturais dos alunos, sendo possível projetar um maior aproveitamento 

escolar. Portanto, refere-se ao seu protagonismo social e político, rompendo com o seu 

tradicional isolacionismo e prevendo disposição para diálogo e para a construção de um projeto 

coletivo de uma educação integral (MOLL et al., 2012). 

Enfatizamos que nossa argumentação não se resume ao período de aplicação de metas 

do PNE, mas às consequências futuras nos próximos vinte anos de exercícios ocasionados 

devido a Emenda Constitucional nº 95/2016. Endossa as palavras de José Joaquim Gomes 

Canotilho trazidas por Sarlet, “estamos a vivenciar um verdadeiro mal-estar constitucional e 

um pessimismo pós-moderno” (SARLET, 2008, p. 13).  
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Neste sentido, temos o princípio constitucional fundamental implícito que é o Princípio 

da Proibição do Retrocesso Social, em suma, não poderá o Estado extirpar direitos 

fundamentais já conquistados, ou seja, objetiva proibir a diminuição de proteção aos bens 

jurídicos fundamentais já alcançados e implementados em determinada sociedade (SARLET, 

2008). Outrossim, o jurista e professor de Direito Constitucional Felipe Derbli salienta, “é que 

o princípio em questão veda ao legislador subtrair da norma constitucional definidora de 

direitos sociais o grau de concretização já alcançado, prejudicando a sua exequibilidade 

(DERBLI, 2007, p. 240)”. Verifica-se que os direitos sociais estão diretamente ligados à digni-

dade da pessoa humana, assim, o princípio da proibição do retrocesso social toma grande 

importância como garantia da segurança jurídica e à preservação dos direitos já adquiridos 

(SARLET, 2008).  

Conquanto, a Carta Magna preserva ao legislador uma considerável margem de decisão, 

lhe é dotado liberdade de conformação e poder de revisibilidade de suas decisões, porém a 

fundamentação de suas decisões devem viabilizar a promoção de justiça social. Além disso, 

nada o impede que reveja as normativas, todavia, que seja idôneo a prevalecer sobre um grau 

de concretização legislativa que já tenha alcançado o consenso básico na sociedade (DERBLI, 

2007). Nada obstante, frente à modificação da sociedade de um direito fundamental que é 

moldado, caracteriza-se o retrocesso social, trazendo à sociedade insegurança jurídica, ou seja, 

torna a iniciativa legislativa “inconstitucional”. Sendo assim, a estabilidade a qual nos 

referimos, não pretende tornar a Constituição e as normas infraconstitucionais imutáveis, mas 

dar segurança jurídica e assegurar que se um direito for alterado, que passe por um longo 

processo de análise para que venha beneficiar seus destinatários.  

Diante o cenário atual “crise contemporânea da democracia constitucional no Brasil”, 

consideramos que estamos além de um pessimismo social e político, estamos diante ao 

desmonte dos direitos sociais conquistados à lutas árduas. Quando se discute Estado 

Democrático e Social de Direito, partimos do pressuposto que esse Estado vem em nome 

daqueles que não podem falar sozinhos, que vem para garantir condições mínimas existenciais. 

Que vem para assegurar a efetividade de políticas públicas com prioridade da ordem social: 

seguridade, saúde, previdência social, assistência social, educação e cultura, etc.  

Entretanto, o cenário atual de obscuridade, os poderes Legislativo e Executivo ao 

aprovar uma emenda constitucional que estabelece um teto para os gastos públicos, é ignorar 

esses direitos que pontualmente serão atingidos, com a justificativa para uma política de 

austeridade, ou seja, é proferir que com a “Lei do Teto, Tudo Vai Dar Certo”. No entanto, bem 

sabemos que é utópico, que para a efetivação e implementação de qualquer política pública 
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requer financiamento. Usufrui-las, não é mero privilégio, mas estão atreladas aos direitos 

fundamentais garantidos na Carta Magna de 1988.  

Discutir à educação, aos projetos educacionais que apostam no modelo de educação para 

emancipação humana, como a educação integral (em tempo integral), no qual essa educação 

está comprometida com a transformação social e capaz de ressignificar a existência de valores 

que são inegociáveis, estará totalmente comprometida. Essa flexibilização dos direitos sociais 

em nome das intencionalidades políticas e econômicas, impõe o imaginário que os direitos 

fundamentais são obstáculos para a saída da crise econômica. Os direitos sociais não 

mercadorias, não são negociáveis, no entanto, quando são tratados nessa perspectiva percebe-

se o retrocesso que se dá no plano legal e no plano real caminha em direção o ideal includente. 
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