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RESUMO EXPANDIDO 
 

As propostas de ampliação da jornada escolar tiveram pelo menos três ciclos, nos 
anos 1950, 1990 e 2000, destacando-se Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Cuba, México e 
Uruguai (Veleda, 2013 e Llorens, 2014, Unesco, 2010). A proposta está relacionada com o 
discurso da melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem. Elas diferem entre si, 
mas também possuem semelhanças (Veleda, 2013) Também se relaciona com a 
necessidade em estender a proteção social, principalmente às crianças mais necessitadas. 
Alguns delas ressaltam o direito ao ensino de saberes fundamentais na complexa cultura 
contemporânea.  

Nesse contexto, a pesquisa em tela compara as propostas de ampliação da jornada 
escolar (no ensino fundamental) da Argentina e do Brasil com o objetivo identificar 
semelhanças e diferenças entre elas, mas partindo da premissa que há influencia dos 
organismos internacionais (BLASCO, 2002; MELO, 2011), mas também interpretações dos 
governos locais (BALL, 2001). Sendo assim, nos documentos da Unesco existe a defesa da 
ampliação da jornada para redução das desigualdades, permeada pelo estreitamento da 
relação escola-comunidade para diminuição da violência.  

No Brasil, em 2007, foi criado o Programa Mais Educação, com o discurso de 
“melhoria da aprendizagem formal e ampliação das oportunidades educacionais, aos mais 
pobres” ao ofertar um amplo rol de atividades no contraturno. Indicava a participação de 100 
alunos por escola, a serem escolhidos por critérios de vulnerabilidade. Em suas diretrizes 
deixa em aberto a escolha da jornada escolar em 7 horas diárias ou  35 horas semanais.  

Na Argentina, em 2011, foi instituída a “Política Nacional para a Ampliação da 
Jornada Escolar em Nível Primário”, com dois modelos distintos, a Jornada Completa e a 
Jornada Extendida (Veleda, 2014). A primeira amplia para dois turnos diariamente e a 
segunda possui duas modalidades: aumento de três horas (sendo uma para o almoço) ou a 
ampliação em mais uma hora diária (não sendo necessária a oferta de almoço). Ambos 
foram criados nos governos Lula (Brasil) e Néstor Kirchner (Argentina). 
 
METODOLOGIA  

 
A pesquisa se limita à análise documental (legislação, textos orientadores e informes 

oficiais) não considerando, para esta análise, um aprofundamento das diferenças entre os 
países, pois se restringe a análise dos discursos e resultados estatísticos (FOUCAULT, 
1996). 
 
RESULTADOS 

 
Assim como no Brasil, na Argentina, as atividades são desenvolvidas a partir do 

currículo formal de ensino e envolvem artes, línguas, informática, esporte. Essa gama de 
atividades está em consonância com a proposta da Unesco, embora os países façam sua 
própria organização.A oferta dessa diversidade de atividades não foi uma criação da 
Unesco, mas tem sido incorporada nos programas que foram fomentados por essa 
instituição.   



 

 

Do ponto de vista das proposições locais, identificamos uma semelhança entre Brasil 
e Argentina no tocante à referência ao conceito de “Cidade Educadora”, na perspectiva de 
utilização de espaços públicos, como bibliotecas, clubes, igrejas, entre outros, para a 
construção de uma sociedade democrática, promoção de novas vozes e tomada de novas 
iniciativas. Naturalmente, há também nuanças que diferenciam suas práticas.  

Na Argentina e no Brasil a ampliação da jornada foi posta como em legislação. O 
governo argentino em 2005, na Ley de Financiamiento Educativo, estabeleceu para o 
próximo decênio a meta atender a no mínimo 30% de seu alunado da educação básica (na 
Jornada Completa ou Extendida). O Plano Nacional da Educação brasileiro (2014-2024), por 
sua vez, estabeleceu para o decênio que, pelo menos 50% das escolas da educação básica 
brasileiras ofereçam a educação em tempo integral, atendendo a, no mínimo, 25% do 
alunado.  

As Leis de Educação Nacional dos dois países citam a ampliação da jornada como 
objetivo. Mas ainda não se concretizou enquanto política. No último informe estatístico do 
Sistema Educativo Nacional da Argentina (2017) aponta uma evolução de 6,9% para 13,6% 
de alunos da educação primária atendidos pela Jornada Extendida ou Completa entre 2008 
e 2015. No Brasil, a partir das Sinopses Estatísticas da Educação Básica (INEP) é possível 
notar que a educação em tempo integral no ensino fundamental da rede pública salta de 
4,7%, em 2010, para 19,4%, em 2015. Assim, a ênfase em políticas que indicam “aluno em 
tempo integral”, que se restringe à oferta de atividades diversificadas aos alunos em turno 
alternativo, muito embora exista a diretriz de criar escolas em tempo integral  (CAVALIERE, 
2009 p. 53). 
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