
Polêmica das
horas-aulas
Instituições de ensino pressionam CNE para regulação
detalhada sobre o tema, mas alguns especialistas do setor
não vêem essa necessidade

M
uitas instituições de ensino superior
estão às voltas com a discussão a
respeito do conceito de hora-aula na
universidade. Provavelmente, a ori-

gem da confusão está na criação de três concei-
tos distintos para o funcionamento de um curso
superior: o de hora-aula,
hora-relógio e hora sindical.
A hora-relógio, obviamente,
corresponde a 60 minutos. A
hora sindical funciona para
efeitos de pagamento de
professores horistas e tem
50 minutos. Já a hora-aula
pode ter de 40 a 60 minutos,
de acordo com resoluções
do Conselho Nacional de

Educação (CNE),
o que garan-

te certa flexibilidade para as es-
colas formarem seus currículos
e períodos de cursos.

Diante desse cenário, é natu-
ral que as escolas reivindiquem
do CNE uma regulação detalhada
para orientar o planejamento do
curso. As solicitações por regula-

Para Francisco de
Moraes, as boas práticas

educacionais tornam
sem relevância o

controle horário
dos módulos à
distância dos
cursos

Muitas     instituições       passaram     a
enxergar   o    tempo   de   intervalo

como  um período   de   não
permanência   do  aluno   dentro
da escola,  computando    horas

de   forma   irregular

ções específicas a respeito estão freqüentemente
em pauta no órgão do Ministério da Educação
(MEC). Assim as instituições podem se prevenir de
conflitos legais.

No entanto, essa definição esbarra em questões
mais abstratas, como o tempo em que o aluno

gasta com atividades fora
de sala de aula, graças à
diversidade que parte do
processo de flexibilidade
das instituições. "O prob-
lema é que a democracia e
a liberdade contêm essas
tensões do gênero, não é
possível eliminá-las como
querem as instituições. Não
faz sentido que as entidades
exijam regulações detalha-
das para lhes dar proteção",

opina Edson Nunes, pesquisador do Observatório
Universitário e pró-reitor da Universidade Cândi-
do Mendes (RJ).

Assim, muitas escolas estão deixando de con-
siderar que o tempo necessário para integraliza-
ção de um curso transcende o conceito de horas
em aulas expositivas dentro de uma sala de aula.
O projeto pedagógico de uma faculdade tem à
possibilidade de distribuir as horas em diversas
atividades para fazer com que o aluno seja parte
ativa no processo ensino-aprendizagem. "É pre-
ciso motivar os estudantes com novas metodolo-
gias e técnicas, além de elaborar estratégias de
acompanhamento e apoio dos estudantes noturn-
os, sem deixar de respeitar os acordos sindicais",
diz Éfrem Maranhão, ex-conselheiro do CNE.

Embora o CNE já tenha deixado claro em di-
versas resoluções e esclarecimentos que a hora-
aula para cômputo dos cursos deve ser idêntica a
hora-relógio, falta um esclarecimento adicional de
que esse período se refere à atividade do aluno e
não ao tempo em sala de aula. "O conselho deve
esclarecer que a duração dos cursos não pode ser
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Muitas escolas estão deixando
de considerar que o tempo
necessário para integralização
de um curso transcende o
conceito de horas em aulas
expositivas dentro de uma
sala de aula

medida assim, pois o tempo gasto em grupos de
trabalho, em atividades de pesquisa e trabalhos
aplicados de diversas naturezas também deve ser
considerado pela própria instituição em seu proje-
to pedagógico", atesta o professor Edson Nunes.

Além disso, a presença do ensino não presencial
acaba trazendo à tona outros fatores: como contro-
lar o tempo gasto pelo aluno em atividades a dis-
tância, em cursos que utilizam 20% para essa mo-
dalidade de ensino, garantido por lei? Para alguns
especialistas, esse tempo não pode ser definido
com exatidão. O que deve prevalecer nesse quesi-
to é a boa execução do planejamento pedagógico,
com a realização de uma avaliação que não se
atenha tanto ao tempo e foque mais a aprendiza-
gem do aluno. "Geralmente, quem presta serviços
educacionais de qualidade não vê tanta relevância
nessa questão, pois estes já têm certa folga com
relação às exigências. No final, o que configura um
curso são as boas práticas educacionais, esse con-
trole horário não possui tanta relevância", acres-
centa Francisco de Moraes, gerente de desenvolvi-
mento educacional do Senac São Paulo.

Intervalo

Outro conceito que acaba levantando muitas
dúvidas é o do intervalo de aulas, encarado pela
maioria dos gestores como parte integrante de
uma hora-aula. O Conselho Federal de Educação
definiu que a hora-aula pode ser entendida como
um período de 50 minutos, com um intervalo de

dez minutos para descanso e socialização dos alu-
nos. Já o CNE define que o intervalo só tem valor
dentro da hora-aula se tiver duração igual ou infe-
rior a 10% de seu tempo total. O problema é que
muitas instituições passaram a enxergar o tempo
de intervalo como um período de não permanên-
cia do aluno dentro da escola, computando horas
de forma irregular.

Segundo Francisco de Moraes, uma interpre-
tação correta do tema deve levar em conta que
se o aluno permanecer durante três horas dentro
da instituição de ensino, deverá ter recebido no
mínimo 2 horas e quarenta minutos de aula. No
entanto, esse cômputo deve ser feito tomando-se
como base o horário de entrada e de saída do alu-
no para evitar distorções no cálculo final. Assim,
o tempo em que o aluno se encontra no ambiente
educacional é o total de horas-aula, desde que se
respeite a regulamentação sobre o intervalo.

Para Moraes, o acordo sindical que define os 50
minutos de hora-aula só deve ser considerado na
hora do cálculo dos dissídios trabalhistas. Além
disso, também é utilizado para calcular a porcent-
agem de horas dedicadas a planejamento, avalia-
ção e outras atividades realizadas fora de sala.

No final, tanto o professor Edson Nunes quan-
to Francisco de Moraes concordam que, no con-
junto de atividades, as instituições sérias acabam
ultrapassando com folga o mínimo exigido pelo
volume de trabalho essencial para a formação do
aluno. Dessa forma, o foco deve permanecer no
projeto pedagógico e na atenção ao estudante,




