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RESUMO

Este artigo relata os resultados de uma pesquisa do tipo Estado da Arte, que teve como objetivo
mapear e analisar a produção acadêmica dos últimos dez anos relacionando qualidade da educaçao,
IDEB e Educação em tempo integral. O estudo de natureza qualitativa utilizou como fonte de coleta de
dados o portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO), com um recorte temporal de dez anos (2008
a 2018). A análise dos artigos nos permitiu compreender os fatores externos e internos à escola que
geram os resultados do IDEB. Conclui-se pela importância de outros estudos que se voltem para a
qualidade da educaçao na ampliação da jornada escolar.

Palavras-chave: IDEB. Qualidade da Educação. Educação em Tempo Integral.

ABSTRACT

This article reports results of a research of a State of the Art type, which aimed mapping and analyzing
academic production of the last ten years, connecting schooling quality, IDEB and full time. This study
of quality nature used as data sources the periodical database of Coordination of Higher Education
Personnel (CAPES) and Scientific Eletronic Library Online (SciELO), with a temporal cut of ten years
(from 2008 to 2018). The analysis of the articles allowed us to understand the internal and external
factors to the school that generate the IDEB’s results. It is concluded by the importance of other
studies that they should turn to the schooling quality in the enlargement of the school day.

Key Words: IDEB. Schooling quality. Full time.

RESUMEN

Este artículo relata los resultados de una investigación del tipo Estado del Arte, que ha tenido como
objetivo mapear y analizar la producción académica de los últimos diez años relacionando calidad de
la educación, IDEB y tiempo integral. El estudio de naturaleza cualitativa ha utilizado como fuente de
colecta de datos el portal de periódicos de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) y Scientific Electronic Library Online (SCIELO), con un recorte temporal de diez
años (desde 2008 hasta 2018). El análisis de los artículos nos ha permitido comprender los factores
externos e internos que generan los resultados del IDEB para la escuela. Se concluye por la
importancia de otros estudios que se dirijan hacia la calidad de la educación en la ampliación de la
jornada escolar.

Palabras clave: IDEB. Calidad de la Educación. Tiempo Integral.

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo apresentar o mapeamento da produção acadêmica sobre a qualidade
da educação básica, legitimada pelas avaliações sistêmicas e divulgadas pelo Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), em especial na oferta de Escolas em Tempo Integral,
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ou seja, busca-se verificar o que vem sendo produzido sobre as avaliações sistêmicas, procurando
compreender as implicações dessas avaliações para a qualidade da educação básica.

Para isso foi utilizado mecanismo de pesquisa baseada no “Estado da Arte”, através de levantamento
de referenciais bibliográficos nos endereços eletrônicos http://www.periodicos.capes.gov.br/ e
http://www.scielo.org/, sobre as pesquisas realizadas no período de 2008 a 2018 relativas ao IDEB,
sua relação com as avaliações sistêmicas, à educação integral e de tempo integral, utilizando como
palavras - chave: IDEB, qualidade da educação e Educação em tempo integral.

Conforme Ferreira (2002),

as pesquisas sobre o Estado da Arte têm sido comumente definidas como de
caráter bibliográfico. Apresentam, em geral, o desafio de mapear e discutir
certa produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando
responder quais aspectos e dimensões vêm sendo destacados em diferentes
épocas e lugares, de que formas e em que condições essas produções têm
sido produzidas (p. 258).

Desde 2010 pode-se acompanhar no Brasil as discussões sobre educaçao integral, tempo integral e
ampliação de matriculas em tempo integral, ainda que o cumprimento do estabelecido no atual Plano
Nacional de Educação (BRASIL, 2014) se constitua um desafio, como discutiremos na próxima seção.
O aumento da jornada diária escolar significa mais qualidade da educação Esta é uma questão
instigante e sobre a qual se tecem discussões neste texto.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Constituição Federal Brasileira (CF/1988) em seu Artigo 214 dispõe sobre o Plano Nacional de
Educação, de duração decenal, que tem como objetivo a articulação do Sistema Nacional de
Educação, em regime de colaboração e a definição de diretrizes, objetivos, metas e estratégias de
implementação, visando assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos
níveis, etapas e modalidades, tendo como foco algumas das principais diretrizes: a erradicação do
analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade da educação,
estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação com vistas a assegurar o
atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade. Essas diretrizes
incidem na garantia da qualidade da educação.

Na esfera educacional, pode-se identificar várias políticas públicas em diferentes setores do governo
federal para se alcançar os objetivos propostos pela Constituição Federal, dentre elas: a) Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério- (FUNDEF),
b) Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE); c) Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE); d)
Programa Bolsa Família; e) Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); f) Programa Nacional
do Livro Didático (PNLD); g) Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE); h) Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEN; i) Sistema de Seleção Unificada (SISU); j) Programa Universidade para
Todos (PROUNI); k)Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede
Escolar Pública de Educação Infantil (PROINFNCIA)¹.

Destaca-se no cenário o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei 13.005 de 25 de junho 2014
(BRASIL, 2014) com suas vinte (20) metas, que visa dar cumprimento ao proposto na constituição
federal e que interfere diretamente na política pública educacional dos municípios, afetando, assim, as
ações no ãmbito das escolas. Nesse plano há um conjunto de metas que dizem respeito a oferta da
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educação em tempo integral e a sua relação com a aprendizagem dos alunos, bem como, a qualidade
da educação. Elas compõem o primeiro grupo de metas estruturantes para a garantia do direito à
educação básica com qualidade, que dizem respeito ao acesso, à universalização da alfabetização e
à ampliação da escolaridade e das oportunidades educacionais (Metas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11).

Interessa-nos nesse debate, de modo especifico, as metas seis e sete do PNE. A meta seis destaca a
oferta da educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas
públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da
educação básica.

A meta sete busca fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com
melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o
IDEB em 2021: 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino
fundamental e 5,2 no ensino médio. (BRASIL, 2014).

Com essa meta,

espera-se que os entes federativos se articulem, por meio de diferentes
estratégias e mecanismos, no âmbito do regime de colaboração e do sistema
nacional de educação, para garantir o alcance do nível suficiente de
aprendizado, em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento de estudo a cada ano e período, nas médias nacionais
previstas para o IDEB. (BRASIL, 2014 – p.32).

Ressaltamos que o PNE traz 36 estratégias para a consecução dessa meta, que no momento não
serão objeto de discussão, o que mostra sua relevância e significado.

Com relação a ampliação da jornada escolar diária, vários dispositivos legais nos apontam a definição
de tempo integral. Lançaremos mão do § 1º do Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010, que
dispõe sobre o Programa Mais Educação e define Educação em Tempo Integral como a jornada
escolar com duração igual ou superior a sete horas diárias, durante todo o período letivo,
compreendendo o tempo total em que o aluno permanece na escola ou em atividades escolares em
outros espaços educacionais.³ (BRASIL, 2010)

O decreto define ainda, em seu artigo primeiro, § 2º, que a ampliação da jornada escolar diária se
dará por meio do desenvolvimento de atividades de acompanhamento pedagógico, experimentação e
investigação científica, cultura e artes, esporte e lazer, cultura digital, educação econômica,
comunicação e uso de mídias, meio ambiente, direitos humanos, práticas de prevenção aos agravos à
saúde, promoção da saúde e da alimentação saudável, entre outras atividades”. (BRASIL, 2010).

Conforme o citado decreto, essas atividades poderão ser desenvolvidas,, dentro do espaço escolar,
de acordo com a disponibilidade da escola, ou fora dele, sob orientação pedagógica da escola,
mediante o uso dos equipamentos públicos e o estabelecimento de parcerias com órgãos ou
instituições locais. (art. 1º, § 3º).²

O presente dispositivo legal reafirma o pressuposto na Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional,
(Lei nº 9394/96), que prevê a ampliação progressiva da jornada escolar para o regime de tempo
integral, determinando a obrigatoriedade do ensino fundamental gratuito e o aumento progressivo da
jornada escolar. Isso pode ser constatado através dos artigos 34 e 87, respectivamente:

A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de
trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período
de permanência na escola.
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[…] Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes
escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas
de tempo integral.

As orientações do Ministério da Educação para a educação integral apontam que ela será o resultado
daquilo que for criado e construído em cada escola, em cada rede de ensino, com a participação dos
educadores, educandos e das comunidades, que podem e devem contribuir para ampliar os tempos,
as oportunidades e os espaços de formação das crianças, adolescentes e jovens, na perspectiva de
que o acesso à educação pública seja complementado pelos processos de permanência e
aprendizagem. (BRASIL 2014)

Portanto, para se garantir educação integral, necessário se faz, além da ampliação da jornada escolar
diária, exigir dos sistemas de ensino e seus profissionais, da sociedade em geral e das diferentes
esferas de governo o compromisso para que a educação seja de tempo integral, mas também um
projeto pedagógico diferenciado, a formação de seus agentes, a infraestrutura e os meios para sua
implantação.

Quando falamos em qualidade da educação não podemos nos deter apenas ao desempenho dos
estudantes. Necessário se faz garantir, também a equidade, condicionante fundamental para se
pensar o atendimento educacional como fruto de um processo que considera diversos contextos
socioeconômicos e culturais, e que reafirma a aprendizagem como um direito constitucional.

A qualidade da educação passa necessariamente pela ação do professor e em especial pela sua
formação (inicial e continuada), além de ser importante considerar insumos internos e externos, bem
como seus processos no interior das unidades escolares.

Dourado e Oliveira (2009), afirmam que a análise da qualidade da Educação deve se dar em uma
perspectiva polissêmica, uma vez que essa categoria traz implícitas múltiplas significações. Para os
autores, a concepção de mundo, de sociedade e de educação evidencia e define os elementos para
qualificar, avaliar e precisar a natureza, as propriedades e os atributos desejáveis de um processo
educativo de qualidade social.

Na perspectiva de Paro (2001), a educação de qualidade se dá por inteiro, não se restringindo a
aspectos parciais passíveis de serem medidos mediante provas e testes. A educação como processo
de socialização da herança histórico-cultural envolve aspectos individuais e sociais. Nessa direção, o
autor argumenta que a democracia é imprescindível tanto para o desenvolvimento pessoal quanto
social, colocando-se como componente incontestável da educação de qualidade.

Apesar de as discussões sobre a qualidade em educação apresentarem um movimento crescente no
cenário mundial, seu conceito é subjetivo e de acordo com o Indicador da Qualidade da Educação
MEC (2007), não existe um padrão ou uma receita única para uma escola de qualidade. Qualidade é
um conceito subjetivo, dinâmico e reconstruído constantemente. Cada escola tem autonomia para
refletir, propor e agir em defesa da qualidade da educação.

A partir da última década do século XX, as avaliações do rendimento escolar começaram a ser
utilizadas pela maioria dos países do mundo, através de exames nacionais aplicados ao universo de
alunos de certas faixas etárias ou a amostras representativas dos seus estudantes. Este tipo de
avaliação é conhecida como avaliação sistêmica ou em larga escala.

Segundo Fontanive & Klein (2000), o desenvolvimento de novas teorias e práticas de medidas
educacionais, atrelado à implementação de novas formas de julgamento da qualidade, assim como as
novas metodologias de coletas de dados foram fatores importantes para explicar a popularização
desse tipo de avaliação.
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No Brasil, a avaliação dos diferentes níveis do sistema educacional tornou-se obrigatória a partir da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN, de 1996.

Conforme Cury (1997) “a nova LDB não apenas abandona a idéia de um sistema nacional de
educação, mas, em seu lugar, cria um real Sistema Nacional de Avaliação tal a importância
conceitual, estratégica e operacional que a avaliação, sob o controle da União, passa a gozar a partir
de agora”.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 9º, incisos VI, VIII E IX,
respectivamente, estabelece a incumbência da União de assegurar o processo nacional de avaliação
do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, com a cooperação dos sistemas,
objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. (Brasil, 1996)

Em 1990, o Ministério da Educação (MEC) instituiu o Sistema de Avaliação da Educação Básica –
Saeb, composto por um conjunto de avaliações externas em larga escala, tendo como principal
objetivo realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de alguns fatores que possam
interferir no desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino
ofertado.

A partir da edição de 2001, o SAEB passou a avaliar apenas as áreas de Língua Portuguesa e
Matemática, além da aplicação de questionários socioeconômicos dirigidos aos alunos participantes e
à comunidade escolar. Em 2005, o SAEB foi reestruturado, passando a ser composto por duas
avaliações: a Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB), que abrange de maneira amostral os
estudantes das redes públicas e privadas do país, localizados na área rural e urbana e matriculados
no 5º e 9º anos do ensino fundamental e também no 3º ano do ensino médio; e a Avaliação Nacional
do Rendimento Escolar (ANRESC), conhecida como Prova Brasil, que é aplicada censitariamente a
alunos de 5º e 9º anos do ensino fundamental público, nas redes estaduais, municipais e federais, de
área rural e urbana, em escolas que tenham no mínimo 20 alunos matriculados na série avaliada.
Ambos os resultados são utilizados no cálculo do Indice de Desenvolvimento da Educação Básica –
IDEB.

Segundo o site do INEP (2018) a Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA, foi incorporada ao
SAEB a partir de 2013, para melhor aferir os níveis de alfabetização e letramento em Língua
Portuguesa (leitura e escrita) e Matemática. Dessa forma, o SAEB hoje se compõe pelas três
avaliações externas ou sistêmicas.

O cálculo do Ideb é feito a partir das médias de desempenho nos exames do Saeb, considerando
também o fluxo escolar dos alunos. Este cálculo somente considera os desempenhos das áreas de
Língua Portuguesa e Matemática, com fins de manter uma linha histórica de avanço. Os resultados
são divulgados via Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP,
com fins de acompanhamento da evolução do índice.

Em conformidade com o disposto na Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, art.11, inciso I, § 1º, os
relatórios do SAEB têm como propósito divulgar os principais resultados referentes as aplicações
desse instrumento de avaliação.

Dados recentes do Censo Escolar 2017 mostram o panorama das matrículas em tempo integral na
educação básica: o percentual de matrículas em tempo integral da creche é de 57,9%, mantendo-se
estável em relação a 2016. Já o percentual na pré-escola passou de 10,9% em 2016 para 11,5% em
2017; Em relação ao ensino fundamental, indicam que o Brasil tem 27,3 milhões de matrículas no
ensino fundamental, sendo 15,3 milhões nos anos iniciais e 12 milhões nos anos finais. E um ponto
que chama a atenção entre os resultados é o aumento no número de alunos do ensino
fundamental matriculados em tempo integral.O número subiu de 9,1% em 2016 para 13,9% em
2017. Já são quase 380 mil alunos em todo o país matriculados nesta modalidade de ensino. A
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tendência se repete no ensino médio, onde o pecentual de alunos em tempo integral passou de 6,4%
em 2016 para 7,9% em 2017. (BRASIL, 2017)

Podemos constatar que esses dados evidenciam que a meta 6 prevista pelo Plano Nacional de
Educação evolui, contrariando a tendência de 2016, ainda que não tenha sido alcançada. Em relação
à meta 7, os dados mostram que o IDEB 2015 nos anos iniciais da rede pública atingiu a meta e
cresceu (5.3), mas não alcançou 6,0. A meta para o país era de 5.0. Portanto, pode melhorar para
garantir mais alunos aprendendo e com um fluxo escolar adequado. Em relaçao aos anos finais, os
dados mostram que o Ideb 2015 cresceu, atingindo 4.2, porém não alcançou a meta estabelecida de
4.5. Tem o desafio de garantir mais alunos aprendendo e com um fluxo escolar adequado. Já o
ensino médio cresceu, atingindo 3.5, mas não alcançou a meta estabelcida para o país, que era de
4.0.

Através desses dados, fazemos algumas indagações: a ampliação das matrículas em tempo integral,
por si só, garante a qualidade do aprendizado dos estudantes Dito de outra forma, mais tempo diário
de escola, produz qualidade

Este questionamento é instigador para verificarmos a produção acadêmica sobre a qualidade da
educação básica, auferida pelo IDEB e que correlações estabelecem com o tempo integral.

1.2 METODOLOGIA

A metodologia utilizada, neste artigo foi baseada nas pesquisas consideradas “Estado da Arte”. Esse
tipo de pesquisa “pode ser definida como de levantamento bibliográfico sobre uma temática, e trazem
como característica o mapeamento de produções acadêmicas sobre diferentes campos do
conhecimento, em determinado período de tempo”. (FERREIRA, 2002), e no caso deste estudo o
interesse é por um recorte temporal de 10 anos.

Conforme salienta Haddad (2000), os estudos do tipo Estado da Arte permitem ao pesquisador, após
definir um período de tempo, sistematizar um determinado campo de conhecimento, reconhecer os
principais resultados das investigações, além de “identificar temáticas e abordagens dominantes e
emergentes, bem como lacunas e campos inexplorados abertos à pesquisa futura” (p.4).

Ramanowski e Ens (2006, p. 38-39) ao se remeterem à pesquisa do tipo Estado da Arte destacam
que ela busca “ apontar caminhos que vêm sendo tomados e aspectos que são abordados em
detrimento de outros”.

Para esse levantamento foram utilizados o Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no sítio eletrônico http:// www.periodicos.capes.gov.br/ e o
Scientific Electronic Library Online (SCIELO), portal de revistas brasileiras que organiza e publica
textos completos de revistas na Internet, no endereço eletrônico http://www.scielo.org/, com sua
biblioteca virtual que reúne e disponibiliza às instituições de ensino e pesquisa no Brasil resultados de
estudos científicos em diversas áreas do conhecimento, tornando-se importante fonte de contribuição
para as pesquisas denominadas “Estado da Arte” ou “ estado do conhecimento”.

A escolha desse tipo de metodologia se deu por se tratar de um instrumento que nos permite a
compreensão do conhecimento sobre determinado tema, em determinado período de tempo, e,
consequentemente, sua sistematização e análise. Tomando como referência essa escolha
metodológica, o estudo realizado em uma abordagem qualitativa utilizou como termos de busca, em
periódicos revisados por pares as palavras chave: IDEB, qualidade da educação e educação em
tempo integral.

Foram levantados 26 (vinte e seis) trabalhos/pesquisas que tratam de questões relativas à educação
em tempo integral e a qualidade auferida pelo IDEB. Desse total, dezesseis artigos foram excluídos
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por não tratarem especificamente da educação em tempo integral ou por focarem apenas na questão
do financiamento da educação básica. Portanto, a seleção dos 10 artigos pertinentes ocorreu de
acordo com a análise dos seus títulos, leitura dos resumos, palavras-chave ou assuntos definidos na
publicação. Após a seleção foi construído um quadro desse mapeamento contendo título, ano de
publicação dos artigos, autor, objetivos, problema ou questões de pesquisa, hipóteses, metodologia,
referencial teórico e síntese das conclusões. Para a análise buscou-se verificar o que os artigos
apresentados discutiam sobre a qualidade da educação e a relação com o tempo integral.

2- RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os 10 artigos pesquisados foram lidos com o filtro de análise acima. Os resultados mostram que cinco
artigos dizem respeito à qualidade da educação. O artigo de Vicente, Baquim e Herneck (2017), deixa
claro que a qualidade da educação deve ser estabelecida pela valorização do professor, e não por
cobranças que extrapolam as incontáveis metas do IDEB. Segundo os autores, o discurso sobre as
avaliações externas na atuação docente necessita, portanto, incorporar maior análise social e política,
pois a partir dela talvez seja possível visualizar as relações antagônicas que existem dentro da escola,
de forma que evidenciem mais o processo e os desafios enfrentados pelos professores do que o
cumprimento das metas estabelecidas.

Por sua vez no artigo de Chirinéa e Brandão (2015), a qualidade é colocada como o grande desafio
da educação brasileira. Conforme os autores, enquanto não forem considerados a clientela e os
contextos próprios em que cada “educação” se faz, o país “periga continuar a formar alunos capazes
de realizar as provas das avaliações externas, mas incapazes de mobilizar conhecimentos em
situações reais”. Coloque a página

No artigo de Amaro (2014), é possível destacar em suas conclusões que examinar não contribui para
o desenvolvimento e avanço de escolas, das aprendizagens e do trabalho docente. Somente
fundados na perspectiva da avaliação formativa é que se pode pensar em processos compartilhados
e participativos de melhoria da qualidade da educação.

Cândido (2016) também contribui para as discussões sobre a qualidade da educação e em seu artigo
nos revela que “a opinião pública percebe que os professores são os principais responsáveis tanto
pelo bom como pelo mau desempenho do Ideb. Porém, não se deve interpretar esta informação como
verdade absoluta nos processos de criação e implementação de políticas públicas na área da
educação”. O ponto chave é utilizá-lo de maneira adequada para que realmente se possa melhorar a
qualidade da educação brasileira.

Garcia, Prearo, Romero, Secco e Bassi (2016, p. 112) consideram o efeito território nas escolas da
região do Grande ABC e deixam claro que o desenvolvimento das escolas dos sete municípios, os
dados do IDEB, as metas estabelecidas pelo Inep e as proporções de alunos que aprenderam
adequadamente na competência de leitura e interpretação e na de resolução de problemas,
relaciona-se à compreensão dos melhores resultados do EFI do que no EFII e que é necessário
fortalecer estratégias para melhorar a qualidade de ensino das escolas analisadas e que essa é uma
tarefa que fica em aberto para futuros estudos.

Analisando as contribuições dos autores e a qualidade da educação, pode-se concluir que ainda se
faz necessário incrementar as discussões sobre os fatores que interferem direta ou indiretamente nos
resultados das escolas, bem como realizar outros estudos que se voltem para a qualidade da
educação na ampliação da jornada escolar.

Por sua vez, é importante considerar que os mecanismos de avaliação são necessários para a
produção de indicadores sobre a efetividade dos sistemas educacionais. Os resultados desse tipo de
avaliação, tornados públicos, fazem com que se consiga estabelecer responsabilização individual e
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coletiva com a garantia do direito à educação considerando-se a qualidade e a equidade.

Em relação aos limites das atuais avaliações externas de larga escala para verificar a qualidade da
escola, seja em tempo parcial ou em tempo integral, em um dos artigos pesquisados encontramos
discussões a esse respeito. O artigo de Almeida, Dalben e Freitas (2013), sinaliza que o IDEB embora
seja um instrumento promissor para a análise das escolas como um dos indicadores a ser
considerado em sua avaliação, não consegue, sozinho, apreender a especificidade de cada uma das
instituições ou sua eficácia, pois ainda que as melhores tecnologias sejam utilizadas, sempre estarão
sujeitas aos limites do próprio instrumento. (p. 1170)

Contribuindo para ampliar as discussões sobre o IDEB, Mesquita (2012), em seu artigo reflete sobre
esses resultados no cotidiano escolar. Para a autora a escola e seus atores não podem permanecer
alheios aos dados estatísticos levantados pelas pesquisas de avaliação externas. É necessário que
se estabeleça um diálogo intraescolar, buscando a integração do qualitativo e o quantitativo, entre o
macro e o micro, sem descartar as interferências de um sobre o outro. Aproximando os dados
quantitativos com o ponto de vista dos seus atores é possível apreender as contribuições destes dois
campos de investigação para refletir sobre a escola e a busca por mais qualidade.

Citando as contribuições do artigo de Gesqui (2016), o autor considera que com o advento do PNE o
IDEB passou a desestimular a necessária continuidade de discussões acadêmicas e legais sobre o
conceito de qualidade da educação básica nacional, uma vez que desconsidera as produções
acadêmicas que antecedem o referido plano. O autor ainda pontua a falta de críticas adensadas ao
estabelecimento do IDEB como parâmetro de qualidade da educação básica nacional.

Por fim, no artigo de Tosta e Ney (2015), os autores trazem o questionamento de qual seria o papel
das políticas de avaliação e se o Ideb vem sendo efetivo na busca da melhoria da qualidade da
educação básica A análise do artigo revela que dada a importância das formas de avaliação,
principalmente quando articulada com a população alvo das políticas públicas, estas podem gerar
melhorias de resultados porém, apesar de “o IDEB ainda se constituir na ferramenta por excelência na
avaliação da política educacional, vem levantando críticas sobre o seu caráter padronizado,
puramente estatístico, não conseguindo retratar a verdadeira situação da educação.”(p.176).

Dois artigos com o tema Educação em tempo integral foram encontrados, mas não explicitavam a
questão do tempo a mais de escola como um indicador importante para análise. Em se tratando de
avaliações sistêmicas e resultados do IDEB, presume-se que os trabalhos citados não tratam do
tempo integral. Assim, os artigos pesquisados que abordam a correlação tempo de escola e qualidade
da educação básica fazem um alerta para a necessidade de se analisar mais profundamente a
“eficácia da escola em tempo integral e sobre os impactos da ampliação do tempo para a melhoria da
qualidade da educação” Souza e Schimitz (2016).

Cavaliere (2007, p. 1021), autora que se dedica a temática do tempo integral argumenta que os
resultados positivos das pesquisas que relacionam tempo e desempenho escolar e a percepção de
que a escola poder ser uma instituição mais eficiente, em sua função socializadora, encorajam e dão
suporte às políticas de ampliação do tempo. Ainda assim, uma análise mais abrangente é necessária.

Portanto, a consolidação da educação integral enquanto política pública fundamenta-se na relação
positiva entre o número de horas que o aluno passa na escola e seus resultados de aprendizado.
Mas, no geral, os benefícios da ampliação da jornada escolar ainda não estão consolidados na
literatura. Pesquisas como as de Gomes (2005), Menezes Filho (2007) e Unicef (2010) apontam
práticas e resultados que demonstram relações positivas entre tempo e desempenho escolar.
Contudo, como Cavaliere (2007) observa, não há uma associação automática entre mais tempo e
melhor desempenho e que esta relação deve ser vista com cautela dadas as particularidades de cada
caso.
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Os artigos que tomamos como objeto de análise despertam e sensibilizam para a necessidade de se
olhar o IDEB como uma importante ferramenta de indução e monitoramento da qualidade da
educação básica, indicando seus pontos positivos, mas sendo necessário ir além, incluindo e
responsabilizando todos os atores do processo pelos resultados obtidos.

3- CONCLUSÃO

Este trabalho teve como preocupação mapear e analisar a produção acadêmica dos últimos dez anos
relacionando qualidade da educaçao, IDEB e tempo integral. O exercício de análise procurou
compreender as implicações dessas avaliações para a qualidade da educação básica.

Embora a qualidade da educação seja auferida via IDEB, não se pode efetivamente medir os efeitos
do tempo integral somente pelos resultados dos IDEB, ou pela ampliação do número de estudantes
matriculados, ou, ainda, pelo enriquecimento da oferta escolar com atividades socioculturais. Há que
se considerar o amplo espectro das aprendizagens que constituem o tempo integral e a competência
da escola em efetivamente promovê-las, conforme salientam Souza e Schmitz (2016).

Por outro lado, as pesquisas evidenciam que se tem muito ainda a explorar sobre as avaliações
externas e suas dimensões, em específico, as potencialidades e limites do IDEB, por ser esse o
indicador da qualidade da educação brasileira. Aponta-se, portanto para novas possibilidades de
estudo com vistas a ampliar as discussões sobre tempo integral, qualidade da educação e IDEB.
Pode-se ainda refletir sobre outros intervenientes presentes na correlação entre esses termos tais
como os efeitos sala de aula, relações docentes, relações familiares, aspectos socioculturais das
comunidades e o efeito território. Portanto, a qualidade da educaçao encontra-se em uma intricada
rede de relações que provoca a reflexões e estudos.
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