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RESUMO 

O estudo faz uma análise do ponto de vista do financiamento acerca da Política de 
implantação do Ensino Médio em Tempo Integral proposta pelo governo Temer em 2016. 
Trata-se de estudo documental focado na análise da EM 84, MP 746 e da Portaria 1.145/2016, 
entre outros documentos que instituem e regulamentam a política anunciada. Constatou-se 
que a reforma proposta pelo governo, em consonância com a lógica da racionalidade 
financeira, visa melhorar o desempenho dos estudantes nas avaliações externas, com o custo 
mínimo de investimentos. A reforma proposta desconsidera os parâmetros estabelecidos pelo 
CAQ, que calcula e sintetiza insumos visando à garantia de uma educação integral, com 
qualidade socialmente referenciada para o desenvolvimento dos educandos. 
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INTRODUÇÃO 

A proposta de reforma do ensino médio, anunciada pelo governo Temer no segundo 

semestre de 2016, chega para a sociedade como uma medida antidemocrática, posta sem 

debate para ser executada, tendo o Conselho Nacional dos Secretários de Educação 

(CONSED) e grandes grupos empresariais como defensores e divulgadores da proposta. 

A Medida Provisória (MP) 746, de 22/09/2016, foi anunciada como a “Política 

Nacional de Educação em Tempo Integral” para o ensino médio brasileiro e causou, sem 

participação popular, alterações na LDB 9.394/96, que foi fruto de discussões com a 

sociedade civil e com os representantes políticos na câmara e no senado, e na Lei 11.494/2007 

(lei que institui o FUNDEB), a qual considera as etapas da Educação Básica a Educação 

Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. 

Para regulamentar a proposta, o governo publicou a Portaria nº 1.145 em 10 de 

outubro de 2016 que em seu texto declara “instituir a política de fomento à Implantação do 

Ensino Médio de Tempo Integral” em consonância com as metas do PNE, aprovado em 2014 

e visando a melhoria da qualidade do Ensino Médio. 
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Até a aprovação destas medidas legais em 2016, a legislação brasileira vinha 

caminhando para a efetivação dos valores do Custo-aluno-qualidade (CAQ) como referência 

para o custo aluno, conforme as metas do PNE 2014, a fim de garantir um padrão mínimo de 

qualidade para a educação básica. Assim, o estudo proposto visa investigar os possíveis 

efeitos dessa Lei, na garantia da implantação/ampliação da política de ensino médio em tempo 

integral e partir desta medida, analisar os riscos para o cumprimento da meta 6 do PNE 2014-

2024, e ainda, verificar em que medida a proposta governamental atua em favor deste 

compromisso de oferta de uma educação de qualidade aos jovens brasileiros no ensino médio. 

 

METODOLOGIA 

O estudo foi realizado através de pesquisa documental, utilizando-se de documentos 

oficiais, publicados a partir de 2016 como reguladores da política de educação integral e 

fomento à implantação de escolas de ensino médio em tempo integral (EM nº 84/2006, MP 

746, agora Lei 13.415/2017 e Portaria nº 1.145/2016). Também serviram de base para 

realização desta pesquisa, os estudos do CAQ organizados por Carreira e Pinto (2007), bem 

como as informações mais recentes divulgadas pela Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação4 e textos de educadores estudiosos do financiamento da educação e do ensino 

médio como Freitas (2016), e Araújo (2016). 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a publicação da MP 746/2016, atualmente Lei nº 13.415/2017, o governo Temer 

anuncia o investimento de R$ 1,5 bilhão para a política de escolas em tempo integral, a fim de 

atender 500 mil novos estudantes de ensino médio nesse regime até 2018, o que representa 

nos cálculos governamentais um gasto de 2.000,00 (dois mil reais por aluno). Tal atendimento 

representa o percentual de 5% dos alunos do Ensino Médio em Tempo Integral, como um 

mínimo de 8 e máximo de 30 escolas por estado. 

Se considerarmos que a meta 6 do PNE 2014-2024 prevê o atendimento de 50% das 

escolas públicas e 25% dos alunos atendidos em escolas de tempo integral, até 2024, 

percebemos que a proposta da política de ensino médio em tempo integral do governo Temer 

está longe de alcançar a meta, pois os números a que se propõe atender, ficam distantes do 

necessários para alcance.  
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No estado do Pará, por exemplo, que possui mais de 500 escolas públicas, o 

atendimento de 5% da rede, torna-se ínfimo diante da realidade e necessidade do Estado, sem 

contar com a proposta de investimento, pois diante do sucateamento das escolas que estão em 

funcionamento, os R$ 2.000,00 por aluno não são suficientes para manutenção dos jovens em 

tempo integral no ensino médio. 

Questiona-se então, como a política de implantação das escolas de ensino médio em 

tempo integral poderá atender a demanda prevista pelo governo federal com esse valor de 

R$2,000, se para a manutenção dos alunos, já matriculados na rede estadual se faz necessário 

R$ mais de 3,000 e ainda assim não corresponde a um ensino de qualidade no estado? Que 

insumos estão sendo previstos e que qualidade se pretende alcançar com este investimento? 

A MP 746, não deixa claro em que este investimento será realizado e com quais 

objetivos reais a política será implementada. Para tanto, o MEC publica em 10 de outubro de 

2016, a portaria nº 1.145, que “Institui o Programa de Fomento à Implementação de Escolas 

em Tempo Integral, criada pela Medida Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016.”.  

A portaria estabelece aos Estados a assinatura de termo de compromisso e elaboração 

de um plano de implementação, definindo assim quantas e quais escolas serão contempladas 

com a política, bem como os termos de comprometimento com a melhoria dos índices das 

avaliações externas. Para as escolas, estas deverão fazer a adesão individual, comprometendo-

se a passar por uma avaliação de desempenho, através das avaliações externas (ENEM, SAEB 

ou sistema estadual de avaliação) com determinada pontuação a ser elevada durante o período 

de vigência da política de fomento, que terá duração de quatro anos. 

São normatizados instrumentos de monitoramento, avaliação e controle de resultados, 

sendo que as Escolas devem aumentar 15 pontos da média do ENEM da própria escola (se já 

for escola de tempo integral) ou do estado (caso esteja implantando pela primeira vez o tempo 

integral no ensino médio). Quanto às escolas a ser selecionadas, são estabelecidos critérios 

como uma infraestrutura mínima, um quadro de funcionários e de condições mínimas de 

oferta são exigidos para que as escolas estejam aptas a ofertar o ensino médio em tempo 

integral, ou seja, as secretarias de educação precisam provar que têm escolas já preparadas 

para atendimento em tempo integral. 

Desde a Exposição de Motivos (EM) nº 84, publicada em 15 de setembro de 2016, a 

qual motivou a reforma do ensino médio no governo Temer, anuncia a urgência da reforma no 

ensino médio, mas concentra suas justificativas em torno de maior preparo da população 

jovem que precisa tornar-se economicamente ativa, melhoria dos índices dos testes 

padronizados e a atual ineficiência do ensino médio brasileiro, já que os índices continuam 
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estagnados. Nada se declara a respeito da infraestrutura das escolas de ensino médio, pois 

segundo dados do Censo 2015, somente 22,6% destas escolas possuem as condições mínimas 

para funcionamento, considerando água encanada, luz elétrica e saneamento básico, sem 

contar com grandes estruturas de equipamentos, laboratórios e acesso a internet, aspectos que 

dariam melhores condições que qualidade para o ensino médio. 

Nota-se que a MP 746, transformada em Lei nº 13.415, em fevereiro de 2017, 

estabelece para as escolas de tempo integral no ensino médio, o cumprimento de 2.250 

minutos semanais, com um mínimo de 300 minutos semanais para Língua Portuguesa, 300 

minutos semanais para Matemática e 500 minutos semanais dedicados para atividades da 

parte flexível, a critério dos sistemas de ensino. Sendo esta parte flexível definida 

posteriormente pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e deixando clara a extensão 

de aulas de Português e Matemática como fundamentais para a implementação da proposta de 

tempo integral no ensino médio. 

Preocupa-nos que a qualidade pensada pelo atual governo esteja voltada somente para 

aumento dos índices das avaliações externas e que as escolas tenham que estender o tempo 

em condições precárias de funcionamento, sem adequado investimento ou levantamento de 

quanto custa para as escolas do ensino médio necessitam para ofertar o ensino médio de 

qualidade em tempo integral. 

Diferentemente do estabelecido pelo governo, os estudos do CAQ, organizados por 

Carreira e Pinto (2007) preveem, para garantia da qualidade da educação no ensino médio em 

tempo integral alguns insumos de acordo com pelo menos quatro categorias: valorização 

docente, infraestrutura, permanência com sucesso e gestão democrática. Tais elementos são 

defendidos pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, em documentos oficializados e 

organizados pela sociedade civil. 

Nota-se que tais elementos, se quer foram considerados para a implantação da política 

anunciada pelo governo federal para ampliação do tempo escolar no ensino médio brasileiro. 

De acordo com os levantamentos feitos em 2005, e publicados em 2007 por Carreira e Pinto, 

o custo de um aluno no ensino médio em tempo integral seria inicialmente de R$ 2.445,00, 

portanto acima do valor estipulado pelo governo em 2016, quase 10 anos após o estudo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O investimento em educação não deve ser vinculado simplesmente ao aumento de 

índices padronizados que só avaliam os resultados e não o processo de ensino-aprendizagem e 

suas condições de funcionamento. Reiteramos a luta por mais fontes perenes de investimento 
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para a educação básica e para as escolas de ensino médio em tempo integral, para que 

desenvolvam seus projetos pedagógicos com mais recursos e com qualidade social. 

Levantamos a bandeira em defesa da educação integral, de formação plena, a “mais 

inteira possível” (ARAÚJO, 2016), e nos opomos ao fatiamento do ensino médio, chamado de 

flexibilização pela Lei 13.415/2017 e ao investimento em “maior tempo para preparação do 

ENEM” (FREITAS, 2016). 

Constatamos que com os investimentos propostos para a reforma do ensino médio, e 

implantação do tempo integral nesta etapa, anunciada como urgente pelo governo Temer, não 

haverá resolução dos problemas do ensino médio e ainda poderá “agudizar os processos de 

exclusão dos jovens mais vulneráveis: pobres, negros, moradores de periferias, ribeirinhos 

etc.” (ARAUJO, 2016). 

As medidas legais, anunciadas pelo atual governo, como política incentivadora do 

Ensino Médio em Tempo Integral seguem a lógica da racionalidade financeira, da busca de 

eficiência com mínimo de recursos na educação pública brasileira e ameaçam seriamente o 

cumprimento das metas do PNE 2014-2024, especialmente no que se refere ao aumento da 

oferta de educação em tempo integral. 
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