
A AMPLIAÇÃO DO TEMPO DE PERMANÊNCIA DO ESTUDANTE NA 

ESCOLA COMO FATOR PARA QUALIFICAR A APRENDIZAGEM  

 

Resumo 

 

Este estudo tem por objetivo analisar a ampliação do tempo do escolar, como 

forma de qualificar a aprendizagem de estudantes do ensino fundamental, de 

escolas públicas municipais de Curitiba – Paraná. Procurou-se trazer reflexões 

sobre: a lógica do tempo, que por vezes apresenta-se tão subjetivo; como o 

tempo tem sido considerado na escola pública brasileira ao longo de sua 

história e a importância do fator tempo nos processos de aprendizagem. Por 

fim analisamos, com foco na questão da ampliação do tempo de permanência 

dos estudantes na escola como forma de qualificar a educação, a organização 

da educação em tempo integral em escolas municipais de Curitiba, que conta 

com mais de 25 anos ininterruptos de oferta de educação integral, bem como 

analisamos os dados do IDEB, do ano de 2011, destas escolas. Ampliar o 

tempo de permanência dos estudantes na escola é fator decisivo para qualificar 

a aprendizagem da escola pública? Conclui-se que mais do que “esticar a 

corda do tempo” é preciso qualificar o tempo ampliado, por meio de situações 

intencionalmente planejadas, para que ele possa realmente contribuir para os 

processos de aprendizagem.  

 

Palavras chave: Ampliação do tempo; Educação Integral; Aprendizagem; 

Qualificação do Tempo. 

 

Introdução 

 

A temática Educação Integral ressurge no cenário nacional e ganha 

forças a partir do Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Normativa 

Interministerial nº 17/2007 e normatizado pelo Decreto n° 7.083, de 27 de 

janeiro de 2010, como uma estratégia do Governo Federal para induzir a 

implantação da Educação Integral com a reorganização curricular da educação 

básica. Contudo, iniciativas em favor da ampliação do tempo de permanência 



do estudante na escola, com vistas a uma Educação Integral e em tempo 

integral, ocorreram no Brasil desde o início do século XX até os anos 60 e a 

partir dos anos 80. 

A grande diferença entre as experiências de Educação Integral 

realizadas no século XX e o Programa Mais Educação, está na 

responsabilização de toda a comunidade pela educação da população, pelo 

atendimento aos estudantes dentro da escola, mas também fora dela para que 

se forme o cidadão enraizado nas suas comunidades, porque conhece, vive e 

valoriza o seu contexto de vida. 

Segundo Jaqueline Moll, responsável pela implantação do Programa 

Mais Educação nas escolas brasileiras, o que caracteriza a Educação Integral.   

 

[...] é o reconhecimento da necessidade de ampliar e qualificar o 
tempo escolar, superando o caráter parcial e limitado que as poucas 
horas diárias proporcionam, em estreita associação com o 
reconhecimento das múltiplas dimensões que caracterizam os seres 
humanos. (MOLL, 2009, p. 13) 

 

Portanto, Educação Integral é aquela que, além da oferta de um tempo 

ampliado de permanência do estudante na escola, pensa o ser humano 

multidimensional, englobando seus aspectos: biológico, afetivo, cognitivo, 

histórico, social, cultural, entre outros, que se desenvolvem no decorrer da vida.  

Contudo a relação tempo ampliado e qualidade da aprendizagem não é 

direta e esta análise não é tão simples quanto possa parecer, já que necessita 

considerar também outros fatores. 

Neste trabalho analisamos a organização do tempo ampliado nas 

escolas públicas, com oferta de Educação Integral, no município de Curitiba – 

Paraná. Oferta que iniciou em 1987, portanto conta com uma história de mais 

de 25 anos ininterruptos. Posteriormente, analisamos o desempenho destas 

escolas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2011, na 

tentativa de verificar se o tempo de permanência dos estudantes na escola é 

fator decisivo para qualificar a aprendizagem da escola pública. 

Antes, contudo, procuramos trazer algumas reflexões que julgamos 

pertinentes para situar este estudo, são elas: a lógica tempo, que por vezes 

apresenta-se tão subjetivo; como o tempo tem sido considerado na escola 



pública brasileira ao longo de sua história e a importância do fator tempo nos 

processos de aprendizagem. 

 

1. A lógica do tempo 

 

  

DALI, S. A Persistência da Memória, 1931. Óleo sobre tela, 24 x 33 cm. Museu de Arte Moderna de Nova 

Iorque.    

Fonte: www.salvador-dali.org  

 

Ao iniciar este estudo, queremos fazer alusão à obra do pintor espanhol 

Salvador Dali “A Persistência da memória”, de 1931. Dizem que esta obra fica 

marcada na memória de quem a observa, mesmo que uma única vez, por seus 

“relógios moles” de difícil esquecimento, assim como por suas formas e cores. 

Este quadro foi pintado por Dali enquanto observava um queijo camembert, de 

pasta mole, assim surgiu a inspiração para os seus “relógios”. (PERSISTÊNCIA 

DA MEMÓRIA, 2014). 

O quadro nos faz refletir sobre a relatividade do tempo, sobre sua 

flexibilidade e maleabilidade, representada na obra pelo estado físico, pela 

diferença de horários marcados nos relógios e pela mosca pousada no maior 

deles, indicando que o tempo voa (OLIVEIRA, 2010). Na maioria das vezes não 

nos atentamos para essa relatividade do tempo, porque o vemos como uma 

reta, composta por uma sucessão de instantes. 

Quando pensamos em uma educação em tempo integral, tempo e 

educação tornam-se indissociáveis. O fator tempo é imprescindível, porém 

http://www.salvador-dali.org/


temos que considerar um outro fator além de sua ampliação na jornada 

escolar, que é como esse tempo ampliado é ocupado, qual a lógica que norteia 

sua organização, pois como afirma Arroyo (2012): “Puxar do tempo é puxar de 

um fio que se estica e desdobra, que toca as múltiplas dimensões em que 

nossa docência se enreda”. (p. 188). 

No livro “Imagens quebradas: trajetórias e tempos de alunos e 

mestres”, Arroyo (2012) destaca que a escola tem seus tempos rígidos e 

predefinidos, contudo na vida ele é imprevisível, são duas lógicas difíceis de 

aproximar, mas que não podem ser ignoradas, essas lógicas são fruto da 

subjetividade do tempo, expressa na obra de Salvador Dali. 

A escola possui uma lógica temporal institucionalizada, tanto para 

professores como para alunos, que dificilmente é questionada. É uma lógica 

organizada em torno dos conteúdos a serem transmitidos: “Uma suposta lógica 

dos conteúdos a serem transmitidos constitui o eixo vertebral da organização 

dos graus, séries, disciplinas, grades, avaliações, recuperações, aprovações ou 

reprovações.” (ARROYO, 2012, p. 193). 

Essa lógica temporal pressupõe uma simultaneidade da aprendizagem, 

com tempos predefinidos para cada domínio e habilidade, tempos que estão 

cada vez mais encolhidos e ainda assim resistimos a repensar essa lógica 

aprisionante.  

 

2. O fator tempo na escola pública brasileira 

 

No Brasil, a partir do início do século XX, entre os anos 30 e 50, 

apresentou-se como uma característica da educação brasileira o tempo 

reduzido de permanência dos estudantes na escola. Terezinha Éboli, em sua 

obra “Uma experiência de educação integral”, de 1969, ressalta que no 

discurso de Anísio Teixeira, proferido por ocasião da inauguração do Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro, na Bahia em 1950, este destaca que a partir da 

lei da reforma educacional de Washington Luiz de 1930 a simplificação tomou 

conta do país com tal força que reduziu a escola primária há três anos e a 

congestionou com turnos sucessivos de alunos. Contudo as ideias 

reducionistas eram muito sedutoras pela economia com que favorecia aos 

governantes. Anísio Teixeira acrescenta que isto fez com que os estados 



conseguissem piorar a legislação, transformando os três anos de escolaridade 

obrigatória em três anos de “meios-dias”, referindo-se ao fim do atendimento 

em período integral e à instituição dos turnos de quatro horas diárias nas 

escolas. A Educação pública tinha se reduzido assim, a um ano e meio de 

escolarização em comparação a ofertada até então. 

Contudo, posteriormente, a redução do tempo escolar aumentou ainda 

mais, com o objetivo de atender a um número cada vez maior de crianças, sem 

aumentar a estrutura física necessária para receber os novos alunos, temos 

ainda hoje, escolas no Brasil com turnos de 3 horas diárias.  

Infelizmente, essa redução e simplificação da escola transformaram-se, 

ao longo dos tempos, em uma aceitação e é hoje uma situação tida como 

normal, tanto que autoridades educacionais como educadores considerarem 

suficiente a oferta de escolarização em 200 dias letivos, com 800 horas de 

atividades, como preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 

9394/1996) em vigência. 

Muitos profissionais da educação e a população em geral consideram 

um “massacre” a criança permanecer na escola por mais de 4 horas.  

A esse respeito Coelho e Cavalieri (2002) destacam que embora a 

ampliação do tempo de permanência das crianças e jovens na escola, seja um 

fato que se pode considerar como novo na educação brasileira da atualidade, o 

horário escolar integral não é novidade para a maioria dos países 

desenvolvidos, onde os estudantes permanecem na escola por, no mínimo, 

seis horas diárias. Também nas escolas privadas brasileiras, a educação em 

tempo integral já é uma opção para muitas famílias. 

 

3. Tempo de escola, tempo de vida e tempo para aprender 

 

Considerando para além do fator da ampliação do tempo de 

permanência dos estudantes na escola, Arroyo (2012) explica que a 

organização escolar de hoje é a mesma adotada há quase 500 anos atrás. Nos 

séculos XV e XVI já ocorria a repartição do tempo em períodos anuais, assim 

como a adoção de relógios e sinetas tão marcantes nas atividades escolares. 

“Uma lógica temporal tão sólida e amarrada que resistiu a novos conteúdos, a 



novos alunos(as), novos mestres ou novas concepções progressistas de 

educação.” (ARROYO, 2012, p. 200).  

O autor faz uma síntese histórica, na tentativa de explicar a relação 

entre o ordenamento do tempo escolar e a construção das idades e tempos de 

vida. Na idade média não havia uma separação do que era específico para 

criança e o que era destinado ao adulto, tanto a criança, quanto o jovem e o 

adulto participavam juntos das festas, do trabalho, enfim da vida em sociedade. 

Foi a pedagogia moderna quem trouxe a proposição de separar as idades, 

formular estratégias educacionais e ambientes específicos para formação em 

cada período da vida, uma vez que existem especificidades próprias para cada 

um deles. Arroyo (2012) explica que tal processo é reflexo das mudanças na 

organização social, pois o tempo produzido na escola é indissociável da 

produção dos tempos de vida.  

 

Sempre que os significados sociais e culturais da infância, 
adolescência são recolocados, os tempos da escola são chamados a 
repensar-se. Estamos em um momento em que os significados de ser 
criança, adolescente e jovem estão sendo repostos pelo 
protagonismo dessas idades e pela sua desconstrução social. Aí 
podemos encontrar um sentido para que as ciências humanas se 
voltem para essas idades e para que a pedagogia repense os tempos 
escolares. (ARROYO, 2012, p. 202).  

 

Desta forma, há sentido em se tentar adequar os tempos da escola aos 

tempos de vida, pois a pedagogia será responsável por uma parte significativa 

da vida do estudante, regulamentada por uma nova temporalidade, diferente da 

de sua casa e da rua, é uma nova noção de tempo. 

Assim a organização do trabalho na escola exige uma nova cultura do 

tempo, que é uma forma de separação dos tempos humanos dos ritmos 

naturais. O tempo escolar é uma construção cultural e deve se adequar às 

mudanças de concepção ocorridas na sociedade. 

Em cada momento histórico o tempo escolar é função de diferentes 

interesses e forças que sobre ele atuam, forças essas que se originam na 

cultura familiar, no tipo de visão sobre a formação escolar, na associação entre 

a educação escolar e as políticas de assistência social. E ainda, às demandas 

relacionadas ao bem estar da criança, às necessidades do estado ou até 

mesmo ao conforto dos adultos (CAVALIERI, 2007). 



Hoje necessitamos repensar os tempos para ensinar e principalmente 

levar em conta os tempos de aprender, pois “os processos de aprendizagem na 

escola são função do tempo que damos para aprender” (ARROYO, 2012, 

p.214). O tempo da aprendizagem vem sendo muito enfatizado nos dias atuais 

devido às descobertas das Neurociências, ele deve ser considerado e 

respeitado, porque o tempo adequado é uma condição exigida pela mente 

humana para aprender.  

Lima1 (1997, citada por Arroyo 2012) chama atenção para a influência 

da questão tempo na aprendizagem: 

 

[...] Alguns estudiosos sugerem que o tempo de exposição a um 
determinado assunto é o elemento-chave para que assunto seja ou 
“trabalhado” pela memória imediata (o que provoca seu rápido 
esquecimento) ou pela memória a longo prazo. Procede daí a 
hipótese de que não basta somente planejar situações de 
aprendizagem para uma aula, mas de que este planejamento deve 
incluir também a projeção temporal. O planejamento do tempo deve 
incluir não somente a realização da ação, mas também a reflexão 
sobre ela [...]. (LIMA, 1997, p.7-8) 

 

Todos os processos de aprendizagem são temporais, sociais e 

históricos. Portanto, a questão fundamental não é somente dar tempos 

diferentes, uma vez que as trajetórias humanas são diferentes, mas dar o 

tempo adequado à aprendizagem de cada um. 

 Contudo, é fundamental o tempo ampliado para a qualificação da 

educação pública, pois de acordo com as pesquisas científicas atuais, a 

aprendizagem é desenvolvida pelo aprendiz com o auxílio de suportes, 

instrumentos e pessoas, passando por explorações, experimentações, além de 

compreensões que vão sendo repetidas e estruturadas progressivamente, o 

que necessita de um período maior do que aquele considerado necessário à 

simples transmissão de conteúdos, ainda em vigência em muitas de nossas 

escolas. 

Desta forma, uma Educação Integral e em tempo integral, justifica-se 

não apenas por uma demanda social, mas principalmente por pesquisas 

científicas que chamam atenção para o tempo de aprender que não pode ser 

                                            
1 LIMA, E. S. Desenvolvimento e aprendizagem na escola: aspectos culturais, 

neurológicos e psicológicos. São Paulo: GEDH, 1997.  

 



circunscrito às poucas 4 horas diárias de aula ofertadas aos estudantes das 

escolas públicas, cuja lógica atende ao contrato de trabalho dos professores - 

hora aula - e aos métodos tradicionais de ensino - aulas expositivas dos 

conteúdos. 

 

4. A oferta de educação em tempo integral nas escolas municipais de 

Curitiba  

 

 A oferta do tempo ampliado nas escolas municipais de Curitiba iniciou a 

partir de 1987, com a criação das oito Escolas de tempo integral (ETIs). De 

acordo com o disposto em Curitiba (2006, p. 25) em todas as ETIs: “A jornada 

escolar diária estabelecida era de 4 horas para o ensino regular e 4 horas para 

o trabalho com as oficinas nos espaços específicos, acrescidas de uma hora 

para o almoço, totalizando nove horas de trabalho com a criança”. Algumas 

dessas escolas ofertavam a educação integral para todos os seus estudantes e 

outras apenas para uma parcela, de acordo com a opção da família. 

 Nas 9 horas diárias que o estudante permanecia na escola de tempo 

integral, os componentes curriculares da base nacional comum eram 

distribuídos nos dois turnos, de acordo com a organização proposta por cada 

escola. Além disso, eram ofertados projetos complementares desenvolvidos em 

laboratórios específicos de Ciências, Fotografia e outros voltados à leitura e a 

pesquisa.  

 A partir de 1989, devido à falta de uma política educacional que 

contemplasse as especificidades do tempo ampliado, somente os componentes 

curriculares da base nacional comum passaram a ser ofertados ao longo do 

dia, objetivando a ampliação das atividades didáticas, em detrimento aos 

projetos anteriormente propostos.  

 De 1989 a 1992, vinte e nove escolas municipais tiveram sua estrutura 

física ampliada, receberam um prédio anexo ao já existente, designado 

Complexo II, e passaram a ser denominadas de Centros de Educação Integral 

(CEIs). O Complexo II era composto por três pisos, onde eram desenvolvidas 

atividades relacionadas à: Cultura Corporal, no 1º piso; Cultura artística, no 2º 

piso; Cultura das Mídias, Cultura Ecológica e Biblioteca, no 3º piso. 



 A jornada escolar diária proposta para os CEIs era de 4 horas para o 

trabalho com os componentes da base nacional comum, na antiga estrutura 

que passou a ser chamada de Complexo I, e em turno contrário mais 3 horas 

para atividades a serem desenvolvidas na nova estrutura, o Complexo II. Entre 

os dois períodos havia um intervalo de 1 hora para o almoço e eram atendidos 

em torno de 200 estudantes em cada período. Algumas escolas ofertavam o 

tempo ampliado para todos os seus estudantes e outras para uma parcela 

destes, dependendo do espaço disponível e da opção da família. 

 Ainda de acordo com Curitiba (2006), a partir de 1992, tanto as oito ETIs 

quanto os vinte e nove CEIs, passaram a ser denominados Centros de 

Educação Integral, mesmo possuindo organização didática e estrutura física 

diferenciada, atendendo ao Parecer nº 201/92 de 4 de setembro de 1992, do 

Conselho Estadual de Educação. 

 Com o passar do tempo, em função da autonomia administrativa e 

pedagógica, os CEIs passaram por uma reorganização em relação ao tempo 

de atendimento dos alunos e ao processo pedagógico, envolvendo inclusive as 

atividades desenvolvidas no Complexo II. A carga horária dessas escolas 

passou a ser de seis, sete ou oito horas diárias. 

  A partir de 2003, houve vinculação de alguns Projetos de Contraturno 

Escolar às escolas municipais, estes estavam sob responsabilidade de 

secretarias ou órgãos públicos e privados que foram extintos ou não tinham 

mais condições de desenvolvê-los. Desta forma, as escolas passaram a ser 

responsáveis administrativa e pedagogicamente por esses espaços.  Alguns 

dos prédios que comportavam os Contraturnos Escolares ficavam próximos às 

escolas, algumas vezes na mesma quadra, outros mais distantes localizavam-

se até a mais de oito quadras da escola. 

Com a vinculação dos Projetos de Contraturno às escolas Municipais, 

estas passaram a ofertar a educação em tempo integral ao número de 

estudantes que comportava o novo espaço, variando de 45 a 200 estudantes 

por período. Desta forma os estudantes ficavam um turno na escola regular e 

mais 4 horas, incluindo ou não o horário de almoço, em outro espaço também 

pertencente à escola, onde eram desenvolvidas atividades pedagógicas 

relacionadas às tarefas escolares, ao esporte, a arte, a educação ambiental, 

entre outras.  



Os espaços de contraturno escolar, vinculados a escolas municipais são 

hoje denominados Unidades de Educação Integral (UEIs). 

 A partir da implantação das Diretrizes Curriculares para a Educação 

Municipal de Curitiba, em 2006, todas as escolas municipais com oferta de 

Educação Integral, antigas ETIs, CEIs, escolas integrais com outras estruturas 

e escolas com UEIs, além das 4 horas destinadas ao trabalho com os 

componentes curriculares da base nacional comum, no chamado turno regular 

de aulas, passaram a ofertar a extensão de carga horária de 4 horas diárias, 

nas quais são desenvolvidas práticas educativas diversificadas que envolvem 

arte, esporte, lazer, cultura, conteúdos pedagógicos e científicos, assim 

denominadas: Acompanhamento Pedagógico, Práticas de Educação 

Ambiental, Ciência e Tecnologias da Informação e Comunicação, Práticas de 

Movimento e de Iniciação Desportiva e Práticas Artísticas.  No tempo que 

permanece nos espaços escolares o estudante recebe três refeições diárias.  

Em 2014 a Rede Municipal de Ensino de Curitiba conta 85 escolas com 

oferta de educação em tempo integral, sendo 36 Centros de Educação Integral 

(CEIs), sete escolas que ofertam educação em tempo integral (sem uma 

denominação específica) e 42 escolas com Unidades de Educação Integral 

(UEIs), que atendem ao todo aproximadamente 20 mil estudantes.   

 

5. Metodologia e análise dos dados   

 

Para verificar se a ampliação do tempo escolar influenciou a qualificação 

da aprendizagem dos estudantes Rede Municipal de Ensino de Curitiba, foi 

realizada uma análise do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - 

IDEB - de 2011, comparando os índices das escolas com estudantes 

matriculados em tempo parcial (turno regular de aulas) e daquelas com 

estudantes matriculados em tempo integral.  

Em 2011 a Rede Municipal de Ensino de Curitiba (RME) contava com 

173 escolas. Para analisarmos o desempenho das escolas com oferta de 

educação em tempo integral, destacamos aquelas que ofertavam atendimento 

a 40% ou mais de estudantes em tempo ampliado (num total de 40 escolas).  



Tabela comparativa entre os IDEBs das escolas com estudantes 

matriculados em tempo parcial (regulares) e de escolas com maioria de 

estudantes matriculados em tempo integral do município de Curitiba/2011 

 

VALORES 
DE IDEB 

(A) 

Nº ESCOLAS 
REGULARES 
+ INTEGRAIS 

(B) 

IDEB 

REGULARES 
+ INTEGRAIS 

(AXB) 

Nº DE 
ESCOLAS 

REGULARES 
(C) 

IDEB 
ESCOLAS 

REGULARES 
(AXC) 

Nº DE 
ESCOLAS 

INTEGRAIS 
(D) 

IDEB 
ESCOLAS 

INTEGRAIS 
(AXD) 

4,1 1 4,1 1 4,1 0 0 

4,7 2 9,4 1 4,7 1 4,7 

4,8 5 24 4 19,2 1 4,8 

4,9 1 4,9 0 0 1 4,9 

5 2 10 2 10 0 0 

5,1 5 25,5 4 20,4 1 5,1 

5,2 9 46,8 5 26 4 20,8 

5,3 12 63,6 8 42,4 4 21,2 

5,4 10 54 3 16,2 7 37,8 

5,5 13 71,5 9 49,5 4 22 

5,6 15 84 11 61,6 4 22,4 

5,7 9 51,3 9 51,3 0 0 

5,8 11 63,8 10 58 1 5,8 

5,9 13 76,7 10 59 3 17,7 

6 15 90 12 72 3 18 

6,1 8 48,8 4 24,4 4 24,4 

6,2 6 37,2 6 37,2 0 0 

6,3 6 37,8 6 37,8 0 0 

6,4 9 57,6 7 44,8 2 12,8 

6,5 4 26 4 26 0 0 

6,6 5 33 5 33 0 0 

6,7 1 6,7 1 6,7 0 0 

6,8 3 20,4 3 20,4 0 0 

6,9 2 13,8 2 13,8 0 0 

7 1 7 1 7 0 0 

7,1 1 7,1 1 7,1 0 0 

7,2 1 7,2 1 7,2 0 0 

7,3 1 7,3 1 7,3 0 0 

7,5 2 15 2 15 0 0 

 
173 1004,5 133 782,1 40 222,4 

MÉDIA 
 

5,8 
 

5,88 
 

5,56 

Tabela elaborada a partir dos dados do MEC/INEP 

 



Na coluna (A) indicamos os IDEBs alcançados pelas escolas municipais 

de Curitiba em 2011; na coluna (B) apresentamos o número de escolas 

regulares e integrais que atingiram cada índice; na coluna (AXB) foi realizada a 

multiplicação de cada IDEB pelo número de escolas que o atingiram para gerar 

a média geral da RME; na coluna (C) apresentamos o número de escolas 

regulares que atingiram cada índice da coluna (A); na coluna (AXC) 

multiplicamos o IDEB pelo número de escolas regulares que o alcançaram para 

gerar a média do IDEB das escolas regulares; na coluna (D) apresentamos o 

número de escolas integrais; na coluna (AXD) multiplicamos o IDEB pelo 

número de escolas com oferta de educação em tempo integral que o atingiram 

para gerar a média do IDEB das escolas integrais. Dessa forma, pudemos 

comparar o desempenho das escolas regulares com o daquelas que ofertam 

educação em tempo integral. 

A partir dos dados levantados na tabela, constatou-se que as escolas da 

Rede Municipal de Ensino de Curitiba atingiram em 2011 uma média de IDEB 

de 5,8, sendo que as escolas que ofertavam somente o turno regular 

alcançaram uma média de 5,88 e as escolas com oferta de educação em 

tempo integral atingiram a média de 5,56.    

 Assim sendo, os resultados obtidos pelas escolas integrais, nessa 

avaliação nacional que tomamos como parâmetro para este estudo, não 

refletem um aproveitamento expressivo do tempo ampliado em favor da 

efetivação da aprendizagem, uma vez que não foi possível perceber um melhor 

desempenho dos estudantes que permaneciam na escola por nove horas, ele 

foi igual e por vezes até inferior ao daqueles que ficavam apenas quatro horas. 

Cabe destacar que as escolas de tempo integral encontram-se em 

regiões da cidade com alta vulnerabilidade social, enquanto que as escolas 

regulares com os maiores IDEBs, localizam-se nas regiões menos vulneráveis, 

mesmo quando em bairros mais afastados do centro cidade. Contudo, esse 

fator tomado isoladamente não justifica menores índices. 

Rocha (2012) fez um estudo comparativo, tendo como parâmetro a 

Provinha Brasil e Prova Brasil de 2009 e as avaliações elaboradas pela 

Secretaria Municipal da Educação de Curitiba de 2010, entre o desempenho de 

estudantes de um Centro Municipal de Educação Integral de Curitiba (escola 



Alfa) que ficavam na escola em período parcial e os de tempo integral e 

concluiu que: 

 

As análises dos dados quantitativos trouxeram à luz resultados que 
divergem da hipótese levantada, pois constatamos que na escola Alfa 
as crianças tanto do ensino integral como parcial apresentam 
rendimento semelhante, dessa maneira ficar quatro ou nove horas na 
escola não faz diferença quando nos reportamos ao elemento 
aprendizagem. (ROCHA, 2012, p. 150) 

 

 A partir de nossa experiência no acompanhamento ao trabalho 

pedagógico desenvolvido nas escolas integrais de Curitiba e de outros estudos 

realizados, como o acima citado, constatou-se que o maior entrave para 

melhores resultados em favor da qualificação da aprendizagem nessas 

escolas, e consequente melhores índices nas avaliações em larga escala, está 

no encaminhamento metodológico realizado no trabalho com as práticas 

educativas propostas para o tempo ampliado.  

 Como dito anteriormente, Curitiba conta com uma história de mais de 25 

anos de educação em tempo integral, com espaços específicos, embora não 

ideais, para realização das atividades do tempo ampliado, os professores que 

atuam nas escolas integrais fazem parte do quadro próprio do magistério 

municipal e talvez por essa razão tendam a repetir no tempo ampliado os 

mesmos encaminhamentos já trabalhados no turno regular de aulas, 

promovendo uma situação de “hiperescolarização”, que apenas cansa os 

estudantes, mas não promove um real aproveitamento do tempo. 

 

O trabalho exaustivo no conteúdo programático acaba por 
desestimular a criança, principalmente se esses conteúdos vierem 
acompanhados de planejamentos, metodologias, objetivos e 
avaliações inadequadas para as atividades que são ou deveriam ser 
realizadas pela escola de tempo integral. (ROCHA, 2012, p.152) 

 

Em relação ao encaminhamento do trabalho pedagógico nas escolas 

com oferta de educação em tempo integral, a partir do levantamento dos 

materiais elaborados pela Secretaria Municipal da Educação de Curitiba, foi 

possível perceber que após 1996, com a elaboração da “Proposta Pedagógica 

dos Centros de Educação Integral” (CURITIBA 1996), ocorreu um grande 

espaçamento na produção de materiais por essa Secretaria, que 

considerassem a especificidade do tempo ampliado. 



No levantamento dos documentos oficiais encontramos o material 

“Programa de Integração da Infância e Adolescência” (CURITIBA 2004), 

destinado a orientar o trabalho pedagógico a ser desenvolvido nos Programas 

de Contraturno Escolar, que estavam sendo vinculados às escolas municipais 

(hoje UEIs) e as “Diretrizes Curriculares para Educação Municipal de Curitiba” 

(CURITIBA 2006), que em seu volume 4, traz orientações sobre o trabalho 

pedagógico a ser desenvolvido nas escolas integrais, contudo o documento é 

bastante sucinto, em 17 páginas conta o histórico da Educação Integral na 

RME e são apresentadas as práticas educativas propostas para o tempo 

ampliado, sua concepção e encaminhamento para as atividades. 

Somente em 2012, com o “Caderno Pedagógico de Educação Integral” 

(CURITIBA, 2012), é que se ocorreu a elaboração de um material específico 

para orientar o trabalho no turno completo. Exemplo disso é o que consta na 

abertura do Caderno: 

 

Aqui são apresentadas algumas sugestões de como encaminhar as 
atividades no horário ampliado, enfocando as diferenças entre o 
ensino regular e o ensino em tempo integral. O tempo na escola 
integral abre um leque maior de possibilidades para desenvolver o 
mesmo conteúdo de várias maneiras, de forma mais aprofundada, 
buscando e valorizando a prática, a experimentação e o movimento. 
Há que se considerar os diversos espaços existentes nas unidades 
escolares, que deverão adaptar as atividades às suas necessidades, 
de acordo com cada realidade. (CURITIBA, 2012) 
 
 
 

  O Caderno Pedagógico de Educação Integral foi elaborado por uma 

equipe de profissionais da Secretaria Municipal da Educação que trabalhavam 

diretamente com a formação continuada de professores nos componentes 

curriculares de Arte, Educação Física, Ciências, Língua Portuguesa, 

Matemática e com as Tecnologias Digitais. Esses profissionais foram 

assessorados pela equipe responsável pela educação em tempo integral na 

SME e também contou com a consultoria de uma professora da UFPR 

estudiosa da temática. Esse Caderno teve como proposta servir de subsídio ao 

trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas com oferta de educação em 

tempo integral de Curitiba, sugerindo caminhos e servindo de referencial ao 

professor na elaboração de novos encaminhamentos. 

 



Conclusão 

 

Neste estudo focamos nosso olhar sobre os dados do IDEB, de 2011, 

das escolas da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Com base nos dados, 

embora os índices tenham vindo num crescente nos últimos anos, não se 

percebeu uma diferença significativa no desempenho do estudante que fica 

quatro horas na escola e aquele que permanece nela por nove horas. 

Entendemos que um único indicador não pode servir de parâmetro para se 

afirmar que aprendizagem é melhor ou pior nas escolas analisadas, se tomado 

isoladamente, vários fatores podem ter influenciado nessa pouca diferença de 

rendimento entre as escolas de tempo parcial e as de tempo integral, entre 

tantos destacamos a falta de uma política educacional que contemplasse as 

especificidades do tempo ampliado, com encaminhamentos metodológicos que 

não privilegiassem simplesmente uma abordagem pedagógica com ênfase em 

componentes curriculares da base nacional comum em detrimento de práticas 

educativas que proporcionassem não só reforço e aprofundamento de 

conteúdos escolares, mas o desenvolvimento integral do estudante.  

Cavalieri (2007) afirma que pesquisas relacionadas à oferta do tempo 

ampliado no Brasil demonstram que não há uma associação positiva ou 

negativa automática entre o aumento do tempo de permanência na escola e 

desempenho dos estudantes, contudo “observadas as mediações e 

particularidades, permanece, no conjunto das pesquisas, a constatação de que 

maior duração do tempo letivo apresenta alta incidência de relações positivas 

com o rendimento dos alunos” (p.1019). A autora relatou também que ficou 

claro que o tipo de atividades ofertadas aos estudantes e sua falta de 

diversidade, podem levar a um esvaziamento da escola com oferta do horário 

integral.  

Cavalieri (2007) complementa que a ampliação do tempo escolar, no 

sentido de ampliação do tempo diário de permanência do estudante na escola, 

justifica-se por pelo menos três razões: como uma forma de melhorar os 

resultados da ação escolar, uma vez que os estudantes estarão mais expostos 

às práticas escolares; como uma forma de adequação da escola às 

necessidades sociais e em atendimento à mudança da concepção de 

educação escolar. 



Para a autora a mudança na concepção de educação escolar acaba 

englobando os demais fatores, pois a ampliação do tempo escolar tem muito 

mais possibilidades do que simplesmente a melhoria dos resultados, embora 

com mais tempo seja possível o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

diferenciadas que contribuirão para a qualidade da educação. 

A escola de tempo integral não pode apenas reproduzir as atividades do 

turno chamado de “regular” de aulas, com o risco de potencializar problemas 

de inadaptação de crianças, jovens e adolescentes. Ofertar “mais do mesmo” 

do que já não é bom para o turno único (aulas expositivas, crianças sentadas 

imóveis nas carteiras, realizando atividades de cópia, uma lista interminável de 

operações, etc.), não é o recomendado para a escola de turno completo. A 

esse respeito Esquisani indaga: 

 

Qual o valor de manhãs e tardes abarrotadas de exercícios 
desconectados e repetitivos que apenas cumprem um ritual 
cronológico e não uma organização de sequências para atender as 
reais disposições, necessidades e interesses discentes? 
(ESQUISANI, 2009, p. 70) 

 
 

A ampliação do tempo escolar diário pode fazer a diferença, em favor de 

uma escola com melhor qualidade, se promover o enriquecimento da 

experiência escolar dos estudantes, indo além da simples transmissão de 

conteúdos, mas realmente envolvendo as múltiplas dimensões do ser humano, 

que nesta perspectiva tornam-se educativas.  Segundo Cavalieri (2007, p.1023) 

“entendendo-se mais tempo como oportunidade de uma outra qualidade e 

experiência escolar, é que a escola de tempo integral pode trazer alguma 

novidade ao sistema educacional brasileiro.” 

A ampliação do tempo escolar precisa ser analisada a partir das muitas 

variáveis que a influenciam, como os diferentes tempos que ela mesmo 

comporta: do relógio, o tempo subjetivo, do professor, do aluno e 

principalmente do tempo para aprender. Sendo uma construção histórica do ser 

humano, este pode alterá-lo para atender as necessidades emergentes da 

sociedade atual.  

Na Rede Municipal de Ensino de Curitiba a ampliação do tempo de 

permanência dos estudantes na escola já é uma realidade e dessa experiência 

podemos tirar como importante lição o que muitos educadores, citados por nós 



neste estudo, já vem alertando ao longo dos últimos anos, não basta “esticar a 

corda do tempo”, pois o simples aumento do tempo na escola não garante a 

efetivação da aprendizagem, nem favorece o desenvolvimento do ser humano 

em suas múltiplas dimensões, é com certeza uma ação necessária, embora 

não suficiente. É preciso qualificar esse tempo ampliado, por meio de situações 

intencionalmente planejadas para que ele possa realmente contribuir para os 

processos de aprendizagem que requerem muito mais do que repetição e 

memorização de conteúdos. 
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