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Resumo: É consenso na literatura que a educação está entre os fatores 

explicativos para o desenvolvimento econômico e social de um país. Em vista 

disso, é recorrente a preocupação das autoridades públicas com a qualidade do 

ensino brasileiro, que, como mostram alguns indicadores de avaliação de 

desempenho escolar – Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), 

Programme for International Student Assessment (PISA), Prova Brasil –, não tem 

logrado bons resultados. Nesse sentido, a política de criação de escolas de 

tempo integral, tanto no âmbito federal como no estadual, tem sido colocada 

como estratégia para a melhoria da educação básica. O estado do Ceará desde 

2008 vem adotando uma política de ensino médio integrado à educação 

profissional com jornada prolongada, assim como fez Pernambuco, e, para dar 

continuidade, instituiu em 2017 a Política de Ensino Médio em Tempo Integral 

no âmbito da rede estadual de ensino. Nesse contexto, o objetivo da pesquisa é 

identificar o efeito da política de criação de escolas de tempo integral no 

desempenho médio dos alunos cearenses no ENEM no ano de 2017. Assim, 

para detectar possíveis efeitos das escolas de tempo integral no desempenho 

dos alunos cearenses no ENEM, comparativamente aos alunos de escolas 

públicas regulares, foi utilizado a metodologia do efeito médio do tratamento 

(EMT) introduzida por Rosenbaum e Rubin (1983), denominada de Pareamento 

de Escore de Propensão. Os resultados apontam que os alunos das escolas de 

tempo integral apresentam desempenho nas quatro áreas de avaliação do 

ENEM maiores que os demais alunos das escolas públicas, apontando que 

estudar nessas escolas eleva o rendimento dos alunos que se submetem a 

avaliação do ENEM. 
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