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Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por 
nosso Senhor Jesus Cristo; 

Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual 
estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de 
Deus.  

E não somente isto, mas também nos gloriamos nas 
tribulações; sabendo que a tribulação produz a paciência,  

E a paciência a experiência, e a experiência a esperança.  

E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus 
está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que 
nos foi dado. (ROMANOS 5: 1-5).  
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RESUMO 

 

Apontamentos sobre Educação Integral, Programa Mais Educação, Programa 
Segundo Tempo e Educação Física Escolar 

 

Autor (a): Mackson Luiz Fernandes da Costa 
Orientador (a): José Pereira de Melo 

 

Diante do atual contexto educacional do Brasil a temática da educação integral tem 

recebido destaque, tendo como política indutora, na atualidade, o Programa Mais 

Educação (PME). Nesse sentido, a presente dissertação enfoca as vertentes de 

educação integral que surgiram na história do país até chegar ao Programa Mais 

Educação, bem como tece algumas reflexões sobre como a educação física se 

apresenta no âmbito das intenções de institucionalização da Educação Integral no 

Brasil. Assim, temos como objetivo geral discutir a configuração pedagógica do 

Programa Segundo Tempo (PST) no PME, bem como apontar possibilidades de 

integração de suas ações com a Educação Física escolar. Na metodologia foi 

adotada o estudo de caso, tendo como o caso as escolas acompanhadas pela 

Equipe Colaboradora 3 do Ministério do Esporte, usando como fonte de evidência o 

primeiro protocolo de avaliação realizado pelas Equipes Colaboradoras de 

Acompanhamento Pedagógico e Administrativo do Segundo Tempo no Brasil, 

especificamente as avaliações realizadas pela Equipe Colaboradora 3 (EC3), 

vinculada ao Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, a qual acompanhou os convênios do Programa Mais Educação nos 
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municípios de Bayeux/PB, Araruna/PB, Natal/RN e Parnamirim/RN, no ano de 2012.  

No caso estudado percebe-se que as atividades desenvolvidas pelo PST, nas 

escolas acompanhadas, têm uma organização e práticas pedagógicas que 

convergem umas com as outras, mas se configuram com práticas desarticuladas das 

aulas de Educação Física, aspecto que diverge no que seria pensar ações 

pedagógicas para escolas de educação integral.  

Palavras-Chaves: Educação Integral; Programa Mais Educação; Programa Segundo 

Tempo; Educação Física; Conteúdos. 

 

  



x 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Notes on Integral Education, More Education Program , Program Second Time and 
School Physical Education 

 

Author: Mackson Luiz Fernandes da Costa 
Advisor: José Pereira de Melo 

 

In today's educational context of Brazil the theme of integral education has deserved 

having to induce policy, nowadays, the More Education Program. In this sense, this 

thesis focuses on the aspects of integral education that emerged in the country's 

history to reach the More Education Program (MEP) and offers some thoughts on 

how physical education is presented within the institutionalization of intent of Integral 

Education in Brazil. Thus we have as main objective to discuss the pedagogical 

setting of Second Half Program (PST) in the MEP, and to identify possibilities to 

integrate their actions with the School Physical Education. In the case study 

methodology was adopted, with the appropriate schools accompanied by Team 

Collaborator 3 of the Ministry of Sport, using as a source of evidence the first 

assessment protocol carried out by the Cooperating Teams of Educational Monitoring 

and Administration of the Second Time in Brazil specifically evaluations carried out by 

Team Collaborator 3 (EC3), under the Department of Physical Education, Federal 

University of Rio Grande do Norte, which followed the covenants of the More 
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Education Program in the municipalities of Bayeux / PB, Araruna / PB, Natal / RN and 

Parnamirim / RN, in the year 2012. in our case it is noticed that the activities 

developed by PST, accompanied in schools, have an organization and pedagogical 

practices that converge with each other, but are configured with disjointed practices of 

Education classes physical, aspect that differs in what would be thinking pedagogical 

actions to comprehensive education schools. 

Keywords: Integral Education; More Education Program; Program Second Time: 
Physical education; Content. 
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INTRODUÇÃO 

 

O percurso que me fez chegar a esta dissertação teve início no primeiro 

semestre do ano de 2008, quando entrei no curso de Graduação em Educação 

Física, mais especificamente na licenciatura, na Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN).  

 Na graduação tive algumas experiências que me fizeram encantar pela 

Educação Física, mais do que já estava, entre elas destacamos a vivência com 

alguns professores que foram o diferencial na minha formação, pois me 

apresentaram uma Educação Física escolar que não fez parte do que vivenciei, 

como aluno, na Educação Básica. A Educação Física na minha Educação Básica foi 

praticamente ausente, quase não tenho lembranças, lembro apenas que nas aulas 

que eu fui, se restringiram apenas a jogar bola, que para mim não era ruim, mas era 

pouco tempo comparado com as duas horas que eu passava jogando diariamente 

nas dunas de areia de Cidade Nova, bairro da cidade de Natal. O primeiro contato 

que me fez interessar pela Educação Física foi no período do ensino médio, quando 

comecei a ter aula de natação, mas pouco sabia o que era a Educação Física, porém 

foi o suficiente para me fazer iniciar o curso, foi a partir desse momento que comecei 

a ter outros olhares para Educação Física, principalmente no contexto escolar.  

Uma das primeiras experiências que tive durante a graduação e me chamou 

atenção foi a fala do professor da disciplina Desenvolvimento Motor, o qual em uma 

de suas aulas falou que estava próximo de se aposentar e que até o fim de sua 

carreira tinha como objetivo deixar uma contribuição mais significativa para a 

Educação Física. Sem nenhuma pretensão exacerbada, aquelas palavras me fizeram 

sentir também o desejo de contribuir de alguma forma e para isso eu tinha que fazer 

minha formação valer a pena, para poder contribuir academicamente com base na 

atuação profissional. 

Destaco, também, o papel das disciplinas de cunho pedagógico, tais como 

didática da Educação Física; Educação Física no ensino infantil; Educação Física no 

ensino fundamental, Educação Física no ensino médio; Educação Física e projeto 



13 
 

pedagógico. Também destaco o papel das disciplinas Epistemologia, Filosofia e 

Corpo e cultura de movimento, entre outras, as quais foram ministradas de maneira 

competente, cujas docentes me fizeram compreender a Educação Física enquanto 

componente curricular, ver a necessidade de trata-lo mais pedagogicamente, 

compreender que existe a possibilidade de realizar um bom trabalho docente, mesmo 

diante das dificuldades postas na escola, além de entender que é um dos papeis da 

Educação Física interagir mais intimamente com a escola, legitimando assim seu 

espaço na escola.  

No ano de 2011 conclui a graduação e iniciei a atuação na Educação Básica 

no município de Natal/RN. Passei dois anos ensinando nos anos iniciais do ensino 

fundamental na Escola Municipal Joseane Coutinho. A escola tinha o Índice de 

Desenvolvimento da Educação (IDEB) baixo e se enquadrava nos critérios do 

Programa Mais Educação, mas a diretora da escola não aderiu, pois o principal ponto 

destacado por ela é que a escola não tinha estrutura para receber os alunos do turno 

matutino e vespertino simultaneamente, visto que a escola ocupava o espaço de uma 

casa que era alugada pela Prefeitura de Natal, inclusive sem espaço adequado para 

as aulas de Educação Física que ocorria em um terreno descampado próximo à 

escola, o qual apresenta grande risco para os alunos, pois em um lado passava o 

trem e do outro era uma rua principal com um grande fluxo de carro. Tal realidade me 

fez refletir, a primeira vez, sobre educação integral, questionando se seria possível 

promove-los em escolas com espaços suficientes para atender uma grande demanda 

de aluno simultaneamente. Outro fator que me fez refletir foi no processo de ensino, 

pois uma das grandes dificuldades era desenvolver os conteúdos da Educação 

Física com o pouco tempo destinado a ela, ficando a ideia que a ampliação do tempo 

escolar poderia suprir essa demanda.  

Essa experiência durou dois anos, ano de 2012 e 2013, e nela busquei 

materializar tudo o que aprendi no decorrer da minha formação, pois as dificuldades 

encontradas foram muitas, mas como disse anteriormente, na minha formação foi 

mostrado que sempre existem possibilidades, mesmo diante das dificuldades, e foi 

isso que, a meu ver, me fez realizar um trabalho satisfatório na escola.  
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Experiência semelhante pode ser observada em outros contextos, pois bons 

trabalhos na Educação Básica já vêm sendo realizado por professores em escolas no 

Brasil, e que muitas vezes ficam no anonimato, percebemos isso nos encontros com 

outros profissionais e estudantes da área, tanto nos eventos como congressos, 

seminários e reuniões, como em conversas informais com colegas que se formaram 

e estão atuando em outras escolas. Essa mudança na atuação dos professores é 

reflexo das discussões que permeavam as décadas de 80 e 90, concernente o papel 

pedagógico da Educação Física, a qual já não está mais ao nível de discurso, mas 

efetiva-se cada vez mais nas escolas. 

No ano de 2014 iniciei a docência no ensino superior na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte como professor substituto, essa oportunidade me trouxe a 

possibilidade de contribuir na formação de futuros professores da Educação Básica, 

podendo compartilhar minhas ideias sobre a Educação Física escolar ao ministrar 

disciplinas como Educação Física no Ensino Infantil, Educação Física no Ensino 

Fundamental, Didática da Educação Física e Educação Física e Projeto Pedagógico. 

Ministrar essas disciplinas contribuíram na reflexão sobre a organização da educação 

no país.  

Ainda no ano de 2014, tive uma experiência enriquecedora, ao participar da 

equipe de formadores do Esporte da Escola do Ministério do Esporte. O Esporte da 

Escola é uma das atividades oferecidas no macrocampo esporte e lazer do Programa 

Mais Educação que surgiu a partir da experiência do Programa Segundo Tempo, o 

qual estará presente nas análises desse trabalho. Nesta feita contribui na formação 

de monitores do macro campo Esporte e Lazer que trabalham em escolas que 

buscam desenvolver educação integral por intermédio do Mais Educação.  

O Programa Segundo Tempo (PST) é um projeto social que visa atender 

crianças e jovens de vulnerabilidade social, ofertando práticas esportivas no contra 

turno do horário escolar. No ano de 2012, o PST passa a compor o macro campo 

esporte e lazer do Mais Educação, buscando compor e contribuir com a política de 

educação integral. Inserir-se nesse contexto permitiu o PST ampliar as possibilidades 

de oferta de práticas corporais a serem desenvolvidas, o qual antes centrava-se 
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prioritariamente na prática esportiva, ficando assim denominado PST padrão e PST 

no Mais Educação. Nos dois casos todas as práticas ofertadas devem apresentar um 

princípio educativo, de maneira sistematizada e didaticamente organizada, conforme 

conteúdos apresentados nos eventos de capacitação realizados pelo Ministério do 

Esporte, baseando-se no ensino dos esportes, ginástica, dança, ginástica, lutas, 

capoeira e práticas corporais de aventura. 

A formação proposta pelo Ministério do Esporte (ME) tem como intenção 

oferecer estratégias pedagógicas para os que os monitores, que em sua maioria são 

pessoas da comunidade que possuem apenas experiências com determinadas 

práticas, mas não possuem formação em Educação Física, possam desenvolver uma 

prática educativa que esteja atrelada as propostas do projeto pedagógico da escola, 

principalmente no que concerne a disciplina Educação Física, para que venha 

atender as novas demandas da educação brasileira.  

A educação no Brasil tem passado por mudanças relevantes na sua 

organização, que mesmo tendo interesses governamentais, apresenta as questões 

sociais do país mais adornadas. Destaca-se atualmente o Programa Mais Educação, 

o qual foi pensado e materializado segundo as ideias de educação integral de Anísio 

Teixeira que  nos meados do século XX, mas não teve continuidade. Na atual 

realidade da educação brasileira, esse trabalho vem com o intuito de avaliar o 

Programa Mais Educação através da analise do Programa Segundo Tempo no 

contexto do macro campo Esporte e Lazer, para aproximar a Educação Física nas 

discussões sobre a temática da educação integral, para que a mesma possa 

acompanhar e contribuir nas mudanças no sistema educacional brasileiro, além de 

deixar um registro histórico das mudanças do sistema educacional.  

Uma problemática que surge ao pensar em educação integral no espaço 

escolar é por que desenvolver uma formação integral com a ampliação do tempo na 

escola se ela pode ocorrer em diversos espaços, seja ele escolar ou não. Podemos 

apontar como possíveis respostas as mudanças societárias, como diminuição do 

tempo dos pais com os filhos, alterações nos espaços urbanos que dificulta a 

oportunidade de vivências de práticas corporais, principalmente na infância, aumento 
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da violência e criminalidade, má distribuição de renda. Todos esses fatores fazem 

com que a escola receba funções, que em não existiam em sua origem, para tentar 

suprir as carências provocadas por essas mudanças sociais. 

A diminuição do tempo dos pais com os filhos interfere diretamente na 

formação da criança, pois a ausências do contato provoca carências emocionais que 

vai para além da relação com os pais, mas esse contexto não é homogêneo a uma 

grande parcela da população, e ele por si só não justificaria a atribuição à escola de 

desenvolver educação integral.  

Outro fator que citamos anteriormente foi a alteração dos espaços urbanos, os 

quais foram tomados por prédios e asfaltos, deixando as crianças com poucas 

possibilidades de vivenciar os espaços públicos com as práticas corporais, até 

porque esses espaços, como praças, quadras, parques e bosques,  são poucos 

distribuídos na cidade, se restringindo principalmente as zonas com pessoas de 

maior poder aquisitivo, quando tem nas periferias são tomadas por grupos de 

usuários de drogas, arruaceiros que sucateiam o espaços e indivíduos mal 

intencionados que usam os espaços para realizarem assaltos e assédios, mostrando-

nos o quanto a violência influencia nas vidas das pessoas. 

  Posso mostrar como relato minha experiência pessoal de uma realidade que 

aponta todas essas justificativas. Minha infância foi no bairro de Cidade Nova, na 

cidade de Natal. Esse bairro é um dos de maior densidade populacional da cidade e 

tem como característica uma casa junta da outra, parede com parede, sem nenhum 

espaço público construído para a prática de lazer. O espaço que foi resignificado pela 

população foram as dunas de areia que ficam no entorno do bairro, nas quais tive, na 

infância, uma boa parte das minhas experiências corporais, brincava, jogava bola e 

apenas passeava, mas com o passar do tempo foi se tornando perigoso e as mães já 

não deixavam seu filhos irem as dunas, restando apenas as brincadeiras doméstica. 

Atualmente o bairro disponibiliza de um parque ecológico feito em cima de uma das 

dunas e atravessa uma parte da cidade, mas fica restrita mais a passeio nas trilhas. 

A situação contrária a essa realidade é as das pessoas com maior poder aquisitivo, 

que não podendo usufruir de espaços públicos de lazer, entram nos seus espaços 
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privados que é o caso dos condomínios fechados, os quais ofertam uma diversidade 

de espaços para a prática de lazer, ofertando o que o poder público tem falhado, a 

segurança. Essas realidades aponta para a justificativa de uma educação integral e o 

papel da Educação Física como área que está mais relacionada ao ensino de 

práticas corporais, e pode contribuir no processor de formação do individuo.  

As políticas públicas no dessas últimas duas décadas do século XXI vêm 

tentando suprir a carência desse novo contexto social, uma desta tentativa é o 

programa Mais Educação do Governo Federal. O Programa Mais Educação que 

objetiva a implementação da educação integral, aumentando a oferta educativa nas 

escolas públicas por meio de atividades optativas que foram agrupadas em 

macrocampos como acompanhamento pedagógico, meio ambiente, esporte e lazer, 

direitos humanos, cultura e artes, cultura digital, prevenção e promoção da saúde, 

educomunicação, educação cientifica e educação econômica (MOLL, 2009). É 

essencial ampliar os estudos sobre essa nova realidade da educação brasileira, e em 

todos os campos, que no caso dessa dissertação analisaremos através do Programa 

Segundo Tempo no contexto do Programa Mais Educação.  

Na educação integral, as atividades desenvolvidas na escola, que no caso de 

estudo se trata do PST, que estão relacionadas ao componente curricular Educação 

Física, deveriam ter um planejamento comum, pois não haveria uma desarticulação 

da Educação Física enquanto componente curricular e as ações vinculadas a outros 

projetos desenvolvidos no âmbito escolar.  Por isso é importante pensar como o PST 

no Mais Educação está se apresentando no que se vem configurando como uma 

proposta de educação integral no Brasil, buscando os entrelaçamento com a 

Educação Física, entendendo que há várias perspectivas que atribuem um papel a 

Educação Física na escola, mas partindo da perspectiva que ela tem como objetivo 

inserir o educando na cultura de movimento, permitindo ele criar autonomia e 

criticidade no processo de formação, mesmo existindo uma gama de abordagens de 

ensino, cada uma com suas especificidades e intencionalidades que integram a 

Educação Física escolar.  
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Na proposta do programa existem divisões de áreas de intervenções, 

denominadas de macro campo, como já citamos anteriormente, e o macrocampo que 

estaria vinculado com a componente curricular Educação Física é o „Esporte e Lazer‟ 

que extrai o esporte, dos conteúdos da Educação Física, para tornar o eixo norteador 

das intervenções dos monitores no programa. As escolas que aderem a esse 

macrocampo tem que escolher algumas modalidades esportivas para serem 

desenvolvidas na escola. 

Nessa perspectiva a prática esportiva na escola estaria restrita a apenas 

algumas modalidades com apenas o objetivo de ocupar o tempo com fins recreativos 

ou o com o intuito de formação de atletas, dando pouco destaque ao aspecto 

educativo, consequentemente ocorrendo de maneira descontextualizada das aulas 

de Educação Física.   

Diante da relevância da Educação Física escolar e com o intuito de atribuir 

ações pedagógicas mais significativas ao macro campo Esporte e Lazer, foram 

elencadas três questões de estudo para nortear o trabalho em questão: a) Qual a 

configuração pedagógica do PST no Programa Mais Educação, mas especificamente 

no macro campo Esporte e Lazer, nas realidade das escolas acompanhadas pela 

Equipe Colaboradora 3 (EC3) do Ministério do Esporte no ano de 2012? b) Quais as 

possibilidades de integração entre o Programa Segundo Tempo no Mais Educação 

com a Educação Física escolar? c) Quais as práticas corporais desenvolvidas no 

Programa Mais Educação, especialmente no macro campo Esporte e Lazer?  

Nesse sentido, objetivamos discutir a configuração pedagógica do Programa 

Segundo Tempo no Programa Mais Educação, bem como apontar possibilidades de 

integração das suas ações com a Educação Física escolar.  

Vários fatores implicam nas ações pedagógicas do PST na escola, um deles, 

que é motivo de atenção para pensar educação integral, é a atuação de pessoas 

sem formação no ensino no espaço escolar que deve ser didaticamente pensado. 

Essa questão traz a discussão do papel do professor na escola, inclusive sobre a 

profissionalização da docência. O espaço escolar também é outro ponto que implica 

nas aulas ofertadas, pois muitas escolas aderem ao Programa Mais Educação, mas 



19 
 

não tem estrutura arquitetônica para receber os alunos e ofertar atividades. Esses 

dois fatores são apenas algumas das problemáticas que se apresentam no PST no 

Programa Mais Educação e que consequentemente refletem nas perspectivas que se 

tem para a educação integral. 

Academicamente a produção do conhecimento no tocante a educação integral 

vem evoluindo, mas na Educação Física ainda estar muito incipiente, percebemos 

isso inicialmente no primeiro semestre de 2013, que ao fazer um estado da arte, 

elencamos alguns termos que estão relacionados a essa temática. Os termos foram: 

Educação Integral, Programa Mais Educação, Educação Física na Educação 

Integral, Esporte na Educação Integral, Jogo na Educação Integral, Ginástica na 

Educação Integral, Lutas na Educação Integral.  

 As buscas foram feitas no Portal de Periódicos da CAPES e na SCIELO. 

Obtivemos com o uso dos termos citados anteriormente os seguintes resultados: com 

Educação Integral encontramos cinco artigos no Periódico da CAPES e onze na 

SCIELO, entre esses, os do Periódico da CAPES se repetiam na SCIELO. Outros 

termos que conseguimos encontrar resultados que tinham relação com o tema foi 

Esporte na Educação Integral e Programa Mais Educação, com esses dois 

encontramos dois artigos na SCIELO, mas que também se repetiam entre os onzes 

encontrados através do termo Educação Integral. Com os outros termos não 

encontramos nenhum resultado.  

 Nas buscas feitas nas revistas Movimento, Motrivivência, Pensar a Prática, 

Brasileira de Ciência do Esporte e Motriz, específicas da área da Educação Física, 

encontramos apenas dois artigos na revista Motrivivência. Um dos artigos tratava do 

impacto das atividades esportivas com alunos em escolas de Tempo Integral e o 

outro fez uma análise do uso do tempo e espaço da Educação Física escolar e das 

atividades esportivas extracurriculares.  

 O termo com o qual esperávamos encontrar resultado era Educação Física na 

Educação Integral, visto que a intenção da nossa pesquisa está vinculada a área da 

Educação Física. O baixo número de artigos encontrados no tocante a educação 

integral e de trabalhos que se relacionassem a Educação Física, corroboram com a 
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afirmativa de Matias (2010), que em seu trabalho sobre atividades extracurriculares 

na educação integral diz que o estudo sobre as atividades extracurriculares e escolas 

de tempo integral ainda é embrionário no Brasil, porém eles vêm aumentando 

consideravelmente nos últimos anos. 

 Separamos os artigos encontrados em três características: os Relatos de 

experiências e organizações de escolas que desenvolve educação integral em tempo 

integral, nos aspectos estruturais, curriculares e políticos, tendo como autores Castro 

e Lopes (2011); Felício (2011); Di Giovanni (1999); Matias (2009) e Cavaliere e 

Coelho (2003), a segunda característica que encontramos foi a questão do tempo 

escolar com Coelho (2012); Cavaliere (2007) e Leclerc e Moll (2012), e a última foi 

revisões dos teóricos que trouxeram a educação integral no Brasil com os trabalhos 

de Célia (2001); Cavaliere (2010) e Cavaliere (2002). 

 Todos os trabalhos encontrados contribuíram na nossa pesquisa, diretamente 

ou indiretamente, mas a falta de trabalhos que envolvam a Educação Física mostra a 

necessidade de desenvolver trabalhos em que ela possa dar sua parcela de 

contribuição tanto para as discussões da educação integral como para a própria área 

da Educação Física, envolvendo-se mais com as proposta que se apresente no 

Brasil.  

Nessa busca por literatura que pudesse caracterizar a Educação Física nos 

contextos da educação integral, não encontramos nenhuma que tratasse diretamente 

da Educação Física, o que foi encontrado foram trabalhos que citavam ou faziam 

inferências. Quando citada, a Educação Física era colocada como atividade 

extracurricular nas propostas de educação integral desenvolvidas no Brasil. Quando 

citada, ela foi apresentada como motricidade humana no trabalho de Cordeiro (2001), 

que ao retomar as proposta da escola criada por Anísio Teixeira, apresenta um 

Centro de Atividades Recreativas, Higiene e Educação Ambiental, no qual se 

desenvolveria práticas corporais. 

Portanto, é imprescindível verificar como o Programa Mais Educação vem se 

configurando para induzir uma educação integral e como o macro campo Esporte e 

Lazer tem se organizado com a inserção o Programa Segundo Tempo, dando 
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encaminhamentos da participação do componente curricular Educação Física em 

uma escola com educação integral, tendo em vista o seu papel para contribuir nesse 

novo contexto educacional, abarcando as novas necessidades sócio históricas da 

nossa sociedade. Ir pelo caminho da investigação do que vem ocorrendo no 

Programa Mais Educação, mais especificamente com a inserção do Programa 

Segundo Tempo, é o melhor caminho para se entender e buscar resolver as 

emergências da atual configuração do sistema educacional brasileiro que se 

encaminha para o estabelecimento de uma política educacional de educação 

integral.  

Diante dessa realidade, buscamos organizar este trabalho desenvolvendo um 

estudo de caso, sendo a “estratégia preferida quando se colocam questões do tipo 

“como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os 

acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos 

inseridos em algum contexto da vida real” (YIN, 2005, p. 19). 

O estudo de caso é uma forma de se desenvolver pesquisas em ciências 

sociais, tendo um enfoque qualitativo. Os métodos de intervenção qualitativa 

pressupõem uma abordagem diferenciada também no que se refere aos 

instrumentos de coleta de informações. Esses devem ser elaborados dentro de outra 

perspectiva, que não aquela que se serve de modelo matemático (NEGRINE, 1999). 

Mas isso quer implica no uso de evidências quantitativas, até mesmo se restringindo 

a elas (YIN, 2005). 

O caso em questão nesta dissertação são as escolas que tem o Programa 

Segundo Tempo no contexto do Programa Mais Educação e são acompanhadas 

pelas Equipes Colaboradoras de Acompanhamento Pedagógico e Administrativo do 

Segundo Tempo no Brasil, especificamente a Equipe Colaboradora 3 (EC3) no ano 

de 2012, vinculada ao Departamento de Educação Física da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, nos municípios de Bayeux/PB, Araruna/PB, Natal/RN e 

Parnamirim/RN. Este estudo de caso é caracterizado como estudo de casos 

múltiplos, pois “a pesquisa de estudo de caso  inclui tanto estudos de caso único 

quanto de casos múltiplos” (YIN, 2005, p. 33). 
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Todos os membros da EC3 tiveram formação específica para realizar o 

acompanhamento as escolas, pois em um estudo de caso que envolve casos 

múltiplos, necessita “de pessoas diferentes para trabalhar em cada local ou para se 

revezar entre eles. 

A fonte de evidencia para o estudo foi a documentação, que neste caso 

consistiu em 18 relatórios do 1º protocolo de avaliação do Programa Segundo Tempo 

no Mais Educação, aplicado pela EC3.   

 
Os documentos representam uma versão específica de realidades 
construídas para objetivos específicos. (...) Os documentos devem 
ser vistos como uma forma de contextualização da informação. (...), 
devem ser vistos e analisados como dispositivos comunicativos 
metodologicamente desenvolvidos na construção de versões sobre 
eventos (FLICK, 2009, p. 234). 

 
O uso de documentos como fonte de evidência “devem ser cuidadosamente 

utilizados, não se devendo toma-los como registros literais de eventos que 

ocorreram” (YIN, 2005, p. 112), inclusive estando atento ao processo de seleção do 

documento a ser utilizado, obedecendo a quatro critérios, sendo eles: 

 
 Autenticidade – O documento é genuíno e de origem 

inquestionável? 

 Credibilidade – O documento não contém erros ou distorções? 

 Representatividade – O documento é típico de seu tipo e, se não 
for, é conhecida a extensão dessa não-tipicidade? 

 Significação – O documento é claro e compreensível? (SCOTT 
apud FLICK 2009, p. 233). 

 
A fragilidade que esta pesquisa apresenta é que nos estudos de caso os 

documentos assumem uma maior importância quando usado juntamente com outra 

fonte de evidência, principalmente a observação, mas como o protocolo de avaliação 

foi aplicado no ano de 2012, não foi possível realizar observações diretas nas 

escolas, pois a pesquisa só teve início no ano de 2013. Porém isso não inviabiliza o 

estudo do caso, desde que o pesquisador se lembre “que todos os documentos 

foram escritos com algum objetivo específico e para algum público específico, 
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diferentes daqueles do estudo de caso que está sendo realizado” (YIN, 2005, p. 115), 

até porque os estudos de caso nem sempre “precisam incluir observações diretas e 

detalhadas como fonte de evidências” (IDEM, p. 34).  

A pesquisa foi delimitada em três momentos: revisão de literatura; busca e 

captação dos documentos a serem utilizados; leitura e análise dos documentos; e 

texto final. Iniciamos a pesquisa com uma revisão bibliográfica sobre a temática da 

educação integral, logo após partimos para a seleção dos documentos para a 

análise. 

O protocolo de avaliação do Programa Segundo Tempo no Mais Educação 

consiste em oito tópicos, sendo eles respectivamente: dados gerais; implantação do 

Segundo Tempo na escola; materiais esportivos e pedagógicos; os monitores; 

planejamento e desenvolvimento da atividades; infraestrutura do Segundo Tempo na 

escola; público alvo; capacitação EaD para monitores do PST. Os tópicos totalizam 

50 questões, dessas destacamos algumas para as categorias, das quais agrupamos 

em quatro categorias: formação, Educação Física no Programa Mais Educação, 

processo de ensino e aprendizagem e alcance e inclusão dos alunos. 

Na categoria formação, extraímos as seguintes questões do protocolo de 

avaliação: 

   Informe a quantidade de monitores responsáveis pelas atividades do 

Segundo Tempo na escola, bem como o seu grau de instrução. 

 Na hipótese dos monitores não possuírem a qualificação em Educação Física, 

qual o motivo? 

 Os monitores tem acesso ao caderno de apoio pedagógico do Segundo 

Tempo (impresso ou digital) e o utiliza? 

 No caso da utilização do caderno de apoio pedagógico, como é o uso pelo 

monitor? 

 Sobre a participação dos monitores responsáveis pelo Segundo Tempo na 

escola das atividades de orientação pedagógica oferecida pela SNELIS/ME. 
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Na segunda categoria, Educação Física e o Programa Mais Educação na escola, 

agrupamos as seguintes questões: 

 A frequência de atendimento de alunos está de acordo com a proposta do 

Segundo Tempo na escola? 

 Existe grade horária para as atividades do Mais Educação e para as 

atividades do Segundo Tempo na escola? 

 Como estão sendo desenvolvidas as atividades do Segundo Tempo na 

escola? 

 São realizadas reuniões pedagógicas entre os envolvidos com o segundo 

tempo na escola e a equipe pedagógica da escola? 

 A metodologia verificada no momento da visita estava de acordo com a 

proposta pedagógica do segundo tempo na escola? 

 A disciplina de Educação Física integra a grade curricular da escola?  

 Os espaços físicos permitem o desenvolvimento das atividades do Segundo 

Tempo sem interferir na disciplina de Educação Física escolar? 

A terceira categoria, Processo de ensino aprendizagem, consistiu nas questões: 

 A forma de desenvolvimento das modalidades apresenta caráter: lúdico, 

escolinha de esporte, competitivo ou misto? 

 Existe um planejamento das atividades do Segundo Tempo na escola? 

 As atividades desenvolvidas pelo Segundo Tempo na escola são avaliadas? 

 Quais espaços da escola são utilizados para as atividades do Segundo 

Tempo? 

 A escola utiliza espaços da comunidade para o desenvolvimento das 

atividades do Segundo Tempo na Escola? Se sim, quais? 

E na última categoria, alcance e inclusão do programa, apresentamos apenas 

duas questões, as quais nos permite configurar se o Mais Educação enquadra-se na 

perspectiva de um ensino democrático, sendo elas: 

 As turmas do Segundo Tempo na escola atendem alunos com necessidades 

especiais? 
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 A escola possui ações voltadas para a diminuição de manifestações de 

discriminação por condições físicas, sociais ou de outra natureza, tanto para 

professores e alunos, como entre alunos? 

Cada questão foi agrupada considerando o que convergia para discussão das 

categorias. Estaremos fazendo discussão de cada categoria, tendo como uma 

referência as respostas do protocolo de avaliação do convênio do Mais Educação no 

município de Bayeux/PB, Araruna/PB, Natal/RN e Parnamirim/RN. Na discussão não 

buscaremos trazer conclusões assertivas sobre os núcleos avaliados pela EC3, nem 

muito menos trazer uma verdade de uma organização de uma escola de educação 

integral, mas mostraremos um panorama do que vem apresentando na realidade 

estudada e pontuar possibilidade para pensar a Educação Física nesse novo 

contexto que a educação vem apresentando, com o fim de alcançar o objetivo 

traçado dessa pesquisa.  

Dessa forma, essa dissertação foi estruturada em quatro capítulos, sendo o 

primeiro, uma revisão de literatura sobre educação integral no Brasil, mostrando 

como a educação de maneira geral foi se organizando, principalmente politicamente, 

para chegarmos a atual realidade. O segundo capítulo buscamos discorrer como o 

uso do corpo se apresentou na perspectiva da educação, até chegar a 

institucionalização da Educação Física na escola, principalmente nas diversas 

perspectivas de educação integral, desde os ideais gregos até os dias de hoje. O 

terceiro, realizamos uma discussão da análise do protocolo de avaliação, enfocando 

em cada categoria extraída dele. E no último capítulo apresentamos considerações 

finais nas quais buscamos trazer respostas para as questões de estudos, partindo da 

análise, e encaminhamos proposições das possíveis contribuições do macro campo 

Esporte e Lazer para a Educação Física no contexto de uma educação integral.  
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CAPÍTULO I 

EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL 

 

Este capítulo tem como objetivo mostrar como o sistema educacional brasileiro 

se organizou, principalmente politicamente, até chegar ao que existe hoje como uma 

política para educação integral. Mostrando que os acontecimentos históricos estão 

intimamente relacionados, ou seja, o que existe hoje enquanto intenções 

educacionais já foram pensadas em algum momento e adaptadas para a realidade 

da sociedade ou são pensadas na tentativa de superar algo que não deu certo no 

processo histórico.  

O Programa Segundo Tempo e o Programa Mais Educação surgem diante das 

necessidades atuais da sociedade, mas muitas dessas necessidades já estava 

presentes na sociedade porém não foram atendidas por estratégias que as 

resolvessem e quando atendidas não tiveram continuidade, por muitas vezes por 

questões políticas.   

Para iniciar, devo explicitar de que educação integral estou falando, buscando 

esclarecer-lhes o porquê da escolha desse termo e qual o sentido que atribuo a ele. 

O termo educação integral se confunde com outros termos similares que podem 

passar uma mesma ideia, tais como formação integral, educação em tempo integral.  

Faz-se necessário entender esses dois sentidos do termo educação integral 

para compreender melhor seu emprego nos capítulos posteriores. Em um primeiro 

momento o termo é posto nos ideais gregos, que estará sendo apresentado no 

capítulo três, e nesse contexto, a educação integral é apresentada como uma 

formação integral, na qual o homem tem que ser visto em sua totalidade. No decorrer 

do trabalho, a educação integral será apresentada no contexto do Programa Mais 

Educação, e neste caso a educação integral também é vista como uma formação 

integral, mas pensando o espaço escolar como promovedor dessa formação, 

também surge o termo educação em tempo integral, no qual a ampliação do tempo 

escolar torna-se um elemento importante.  
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Uma formação integral pode ocorrer em diversos espaços, sendo ele escolar 

ou não, e o termo educação em tempo integral também não define os espaços do 

uso desse tempo, e mesmo quando esse tempo está destinado a escola, não é 

garantido que esse tempo estará sendo aplicado em uma educação de qualidade. 

Por isso, quando falamos em Educação Integral estamos falando em uma formação 

integral em tempo integral no espaço escolar.  

Neste trabalho estaremos adotando o termo Educação Integral, pois nele 

encontramos a polissemia necessária para as intenções contemporâneas, ou seja, 

tanto no sentido de uma formação integral como a educação em tempo integral.  

Para tratarmos da educação integral no Brasil, é necessário entendermos 

como a educação de maneira geral foi pensada no país, pois segundo Brinhosa 

(2009, p. 45) “historicamente a educação muda de conteúdo e forma ao longo de sua 

produção, e, portanto, não é igual em todas as épocas”.  

Na história do Brasil podemos situar alguns momentos históricos da educação, 

consecutivamente: a educação na Colônia e no Império; na República Velha; no 

início dos anos 30 e com o Estado Novo; na instituição da primeira LDBN; na 

Ditadura Militar; nas décadas de 70 e 80; a LDBN de 96; a formulação do 1º Plano 

Nacional de Educação (PNE) e atualmente com o atual PNE. 

A educação no Brasil surge no período colonial, mais especificamente com o 

fim das capitanias e com a vinda da Companhia de Jesus, na pessoa do Padre 

Manoel da Nóbrega e dois outros jesuítas. Segundo Ghiraldelli Jr. (2009), os jesuítas 

tinham como objetivo atuar em três campos: “defesa e promoção da fé cristã; 

propagação da fé nos territórios coloniais; educação da juventude” (p.25). Esses 

campos surgiram diante dos conflitos e divisões dentro da igreja, sendo a Reforma 

Protestante o principal deles.  

 

Aos jesuítas coube, praticamente, o monopólio do ensino escolar no 
Brasil durante um tempo razoável. Algo em torno de duzentos anos. 
Durante esse tempo, eles fundaram vários colégios com vistas à 
formação de religiosos. Ainda que os filhos da elite da colônia não 
quisessem, todos eles, se tornar padres, tinham de se submeter a tal 
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ensino. Eram os únicos colégios existentes (GHIRALDELLI JR., 2009, 
p. 25).  

 

 Desde já percebemos a criação de uma necessidade social que não parte das 

reais carências da população, mas que é gerada por aqueles que exercem um maior 

poder nas relações sociais, todavia são legitimadas pela sociedade. Isso nos faz 

concordar com a ideia que “a forma de produção das condições materiais de vida em 

cada período histórico que distingue tais períodos. A produção „espiritual‟ de cada 

período (política, ideológica, jurídica e educacional) corresponde à forma de 

produção da vida material de cada um deles” (FREITAS apud BRINHOSA, 2009, 

p.46). 

 As necessidades sociais estabelecidas orientava a organização do ensino que 

na instituição escolar materializava nos currículos que segundo Sacristán (2000, p. 

15), está relacionado. 

 
(...) com a instrumentalização concreta que faz da escola um 
determinado sistema social, pois é através dele que lhe dota de 
conteúdo, missão que se expressa por meio de usos quase 
universais em todos os sistemas educativos, embora por 
condicionamentos históricos e pela peculiaridade de cada contexto, 
se expresse em ritos, mecanismos, etc., que adquirem certa 
especificidade em cada sistema educativo. 

 

 Os primeiros currículos na educação no Brasil surgiram com ideais jesuítas, os 

quais foram materializados em suas experiências pedagógicas, formando um 

conjunto de normas e estratégias denominadas Ratio Studiorum (Ordem dos 

Estudos), que tinha como objetivo “a formação integral do homem cristão”, segundo a 

fé e a cultura desse período (GHIRALDELLI JR., 2009). Nesse período a ideia de 

uma formação integral já se apresentava em propostas pedagógicas, claro que com 

as intenções e limitações do período. 

 Quando o Marquês de Pombal, que ocupava o cargo de Ministro do Estado 

em Portugal, resolve fazer reformas nos aspectos políticos, econômicos e culturais 

para poder acompanhas as transformações que ocorriam na Europa, tendo como 
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referência os ideais do Iluminismo, a Companhia de Jesus começaram a perder 

espaço e foram expulsas de Portugal e de suas colônias. 

 A saída dos jesuítas fez com que a organização do ensino sofresse 

alterações, e uma delas foi a adoção da educação pelo Estado, dando início ao 

ensino público, principalmente em Portugal. Outra mudança foi a da mão-de-obra 

para o ensino, fazendo com que os professores, que por um bom tempo continuava 

sendo os que haviam sidos formados pelos padres, tiveram que criar um novo 

formato de ensino. No Brasil as mudanças ocorreram da seguinte forma: 

 

Desapareceu o curso de humanidades, ficando em seu lugar as 
“aulas régias”. Eram aulas avulsas de latim, grego, filosofia e retórica. 
Ou seja: os professores, por eles mesmos, organizavam os locais de 
trabalho e, uma vez tendo colocado a “escola” para funcionar, 
requisitavam do governo o pagamento pelo trabalho do ensino. 

De um modo geral, ainda que tais medidas tenham desarticulado o 
incipiente, mas único, sistema de educação, esse período foi rico na 
formação de intelectuais importantes em nosso país (GHIRALDELLI 
JR., 2009, p.27). 

 

 Apenas em 1808, com a vinda da Côrte portuguesa para o Brasil, foi que o 

ensino começou a sofrer mudanças mais profundas. No Brasil império as novas 

necessidades da sociedade estavam norteadas pela intenção da Côrte em tornar o 

ambiente naquilo que se definiam como essencial para sua presença no Brasil. Foi 

nesse momento que se abre cursos profissionalizantes de nível médio e superior, 

cursos militares, também foram abertos portos, o nascimento da imprensa régia, a 

criação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, entre outas mudanças. 

 Em relação ao ensino no Império Ghiraldelli Jr. (2009, p. 28) diz: 

 

O ensino no Império foi estruturado em três níveis: primário, 
secundário e superior. O primário era a “escola de ler e escrever”, 
que ganhou um incentivo da Corte e aumentou suas disciplinas 
consideravelmente. O secundário se manteve dentro do esquema das 
“aulas régias”, mas ganhou uma divisão em disciplinas, 
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principalmente nas cidades de Pernambuco Minas Gerais e Rio de 
Janeiro. 

 

 Foi no império que a educação começou a ser legislada com a Constituição de 

1824, nela havia a inspiração para a ideia de um sistema nacional de educação, 

onde seriam oferecidos os níveis de ensino, porém na prática, o objetivo propostos 

estava descompassado com as necessidades postas, entre elas podemos apontar a 

ausência de professor fazendo com que se adotasse o “método lancasteriano de 

ensino” que se baseava no ensino mútuo, no qual alunos menos mais adiantados 

orientavam os menos adiantados, sem obrigatoriamente ser acompanhados por 

alguém com experiência com o magistério.  

 Segundo Ghiraldelli Jr. (2009), apenas em 1850, com a consolidação do 

Império, alavancado pela economia cafeeira, a educação teve realizações 

importantes, com a criação da “Inspetoria Geral da Instrução Primária e Secundária 

do Município da Côrte, cujo trabalho era orientar e supervisionar o ensino, tanto o 

público quanto o particular” (p. 29), do Colégio Pedro II e a Reforma Leôncio de 

Carvalho, de 1879. 

 A Reforma Leôncio de Carvalho ocorrida com a promulgação do Decreto 

7.247, “instituiu a liberdade do ensino primário e secundário no município da Côrte e 

a liberdade do ensino superior em todo o país. Por liberdade de ensino a nova lei 

entendia que todos os que se achassem, por julgamento próprio, capacitados a 

ensinar” (GHIRALDELLI JR. 2009, p. 30), podendo adotar os métodos que 

quisessem para expor suas ideias. Com isso os jovens podiam escolher com quem 

eles quisessem aprender, fazendo necessário apenas se submeter a um exame final. 

Essa maneira de organização da educação foi até a Primeira República, mas os 

estigmas dessa época ainda existem quando pensamos em uma formação para 

atender a aprovações a exames avaliativos.  

 Até esse momento histórico não é apresentado nenhuma evidencia para 

educação integral, inclusive com uma instituição escolar que não apresentava uma 
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configuração clara, mas para que as transformações acontecessem essa parte da 

história não poderia ser negada. 

 Chegamos então ao período da Primeira República ou República Velha, 

datada de 1889 ate 1930. Mais uma vez com as mudanças da sociedade, como a 

expansão da lavoura cafeeira, fim do regime escravocrata e a consequente adoção 

do trabalho assalariado, fizeram que novos anseios e formas de organização 

políticas. Foi então que um movimento militar com apoios de diversos setores 

sociais, que estavam descontentes com a política econômica do Imperador, 

proclamou o Brasil como uma República, tendo como líder o General Deodoro da 

Fonseca, em 15 de novembro de 1889. 

 Segundo Ghiraldelli Jr. (2009, p. 32): 

 

Durante a “Primeira República”, tivemos dois grandes movimentos de 
ideias a respeito da necessidade de abertura e aperfeiçoamento de 
escola: aqueles movimentos que chamamos de o “entusiasmo pela 
educação” e o “otimismo pedagógico”. O primeiro movimento 
solicitava abertura de escolas. O segundo se preocupava com os 
métodos e conteúdos do ensino. Tais movimentos se alternaram 
durante a “Primeira República” e em alguns momentos se 
complementaram. 

 

O grupo que solicitava a abertura de escola justificava-se por um dado de 

1920 que mostrava que 75% da população eram analfabetas, ou seja, para ele era 

como a República não tivesse tornando a “coisas públicas”. Enquanto o grupo que se 

preocupava com os métodos e conteúdos de ensino estava influenciado 

principalmente pelas literaturas norte-americanas, que por ocasião da Primeira 

Guerra Mundial tornou-se uma potência mundial e consequentemente influenciava 

outros países, defendendo a necessidade de uma reforma pedagógica do sistema de 

ensino, tomando com referência o que havia de mais moderno. 

Para começar a tentar organizar a educação no país o Governo Federal 

começou a realizar uma sequência de reformas a nível legislativo. Em relação a esse 

momento histórico, Ghiraldelli Jr. (2009, p. 35), diz: 
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No campo legislativo, o governo republicano iniciou seus dias com a 
Reforma Benjamin Constant (1891), dirigida ao ensino do Distrito 
Federal (a cidade do Rio de Janeiro). Entre outras coisas, essa 
reforma criou o Ministério da Instrução, Correios e Telégrafos (este 
Ministério durou apenas até 1892) e tentou a substituição do currículo 
acadêmico de cunho humanístico por um currículo de caráter 
enciclopédico, com disciplinas científicas, ao sabor do positivismo 
endossado por vários republicanos (...). 

Em 1911, o governo federal lançou nova legislação, a Lei Rivadávia  
Correia, que proporcionava total liberdade aos estabelecimentos 
escolares, tornando a presença facultativa e desoficializando o 
ensino. A reação a tal legislação ocorreu com a reforma Carlos 
Maximiniano (1915), que reoficializou o ensino, reformou o Colégio 
Pedro II e regulamentou o acesso às escolas superiores. 

No final da “Primeira República”, houve a reforma Rocha Vaz (1925) 
que, pela primeira vez, tentou ordenar um acordo entre o que se fazia 
nos estados e o que se fazia na União, ao menos quanto à promoção 
da educação primária e à eliminação dos exames preparatórios e 
parcelados. 

  

Esse período foi marcado pelo revezamento de poder da presidência da 

República pelos “coronéis do leite” de Minas Gerais e “barões de café” de São Paulo, 

denominada política “café com leite”. Em outubro de 1930 o país passou por uma 

Revolução que fez ruir esse sistema político, foi então que o Brasil passou a viver 

uma nova fase, que segundo Ghiraldelli Jr. (2009) foi dividida em três períodos, 

sendo eles: o Governo provisório, com ascensão de Getúlio Vargas no poder como 

membro do governo revolucionário pós-outubro de 1930; o governo de Vargas após 

a promulgação da Constituição de 1934; e o chamado Estado Novo, onde Vargas 

exerceu o poder de 1937 a 1945. 

A industrialização e a urbanização estavam em pleno vapor na década de 30 e 

uma boa parte da população estava migrando da zona rural para a urbana, muitos 

pais queriam que seus filhos fossem para a cidade com a intenção de sair do serviço 

rural que exigia um grande esforço físico. Diante dessa nova realidade, Vargas em 3 

de novembro de 1930 propôs um plano de “reconstrução nacional”  contendo 

dezessete itens e o item três falava especificamente sobre a educação, nele estava 
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proposta a difusão intensiva do ensino público, principalmente o técnico-

profissionalizante. 

Segundo Ghiraldelli Jr. (2009) o item proposto foi cumprido, o passo para a 

organização das mudanças proposta foi a criação do Ministério da Educação e 

Saúde Pública, o primeiro ministro que ocupou o cargo foi Francisco Campos, e foi 

ele que realizou mudanças legislativas referente a educação no Brasil, o que ficou 

conhecida como a “reforma Francisco Campos”. Essa reforma se deu através de seis 

decretos, sendo: Decreto 19.850 (11/04/1931) criação do Conselho Nacional de 

Educação; Decreto 19.851 (11/04/1931) regulamentou e organizou o ensino superior 

no Brasil, adotando o “regime universitário”; em seguida, com o Decreto 19.852 

(11/04/1931) organizou a Universidade do Rio de Janeiro; Decreto 19.890 

(18/04/1931) organização do ensino secundário; Decreto 20.158 (30/06/1931) 

regulamentou diversas profissões e organizou o ensino comercial. E o último Decreto 

foi o 21.241(14/04/1931) que regulamentou e consolidou o ensino secundário. 

Todos esses decretos surgiram com a intenção de atingir a meta traçada por 

Vargas, mas elas por si só não eram suficientes para suprir as necessidades da 

educação no país. Foi então que no ano de 1932, Fernando de Azevedo, 

influenciado pelas ideias do John Dewey e pelo sociólogo Émile Durkheim, redigiu 

um manifesto que buscou sistematizar concepções pedagógicas, passando pela 

filosofia educacional, formulações didáticas e aspectos da política educacional, 

trazendo para o Brasil os ideários do “escolanovismo”. Segundo Ghiraldelli Jr. (2009, 

p. 42): 

 
Ostentando o significativo subtítulo “A reconstrução educacional do 
Brasil – ao povo e ao governo”, o texto do Manifesto inicia dizendo 
que dentre todos os problemas nacionais nem mesmo os problemas 
econômicos poderiam “disputar a primazia” com o problema 
educacional. Isso porque, “se a evolução orgânica do sistema cultural 
de um país depende de suas condições econômicas”, seria então 
impossível “desenvolver as forças econômicas ou de produção” sem 
o “preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das 
aptidões à invenção e à iniciativa” que seriam os “fatores 
fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade”.  
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No período da redação do manifesto Fernando de Azevedo ocupava o cargo 

de diretor geral da Instrução Pública do Distrito Federal e contou com a participação 

de vários intelectuais da época, os quais contribuíram para o crescimento da 

literatura pedagógica da década de 30.  

Outro intelectual que surgiu com os ideários do “escolanovismo” foi Anísio 

Teixeira que assumiu o cargo que outrora era ocupado por Fernando de Azevedo, de 

diretor-geral da Instrução Pública do Distrito Federal. Foi com Anísio Teixeira que as 

ideias de uma educação integral começam a ter destaque, mesmo ele não utilizando 

esse termo em suas obras, mas percebe-se essa intenção ao dizer que “as bases de 

uma concepção de educação escolar que alcançasse áreas mais amplas da cultura, 

da socialização primária, da preparação para o trabalho e para a cidadania” 

(CAVALIERI, 2010, p. 250). 

Destacavam-se duas correntes que defendiam uma educação integral na 

década de 30, a autoritarista e a dos liberais. 

 
As correntes autoritárias e elitistas a encampavam com o sentido de 
ampliação do controle social e dos processos de distribuição 
criteriosa dos indivíduos nos segmentos hierarquizados da sociedade. 
O extremo dessa tendência expressou-se na concepção de educação 
integral da Ação Integralista Brasileira. Já as correntes liberais 
encampavam a educação integral com o objetivo de reconstrução das 
bases sociais para o desenvolvimento democrático, o qual só poderia 
se dar a partir de indivíduos intencionalmente formados para a 
cooperação e a participação. Entre os liberais, destaca-se o nome de 
Anísio Teixeira, por sua significativa elaboração teórica e técnica, 
visando à ampliação das funções da escola e o seu fortalecimento 
como instituição (CAVALIERI, 2010, p. 249). 

 

Nas ideias dos Integralistas a educação tinha um papel moralizador, tendo 

como valor o sacrifício, sofrimento, disciplina e obediência. O modelo de educação 

proposto por eles, mesmo falando em uma formação do homem integral, atribuía ao 

Estado as diversas dimensões do processo educativo, que se tornava o principal 

norteador da educação, a qual deveria estar a serviço de seus projetos e 

necessidades (CAVALARI, 1995). 
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Já as ideias dos liberais estavam calcadas na perspectiva de uma educação 

como possibilidade de ascensão social, buscando legitimar as reivindicações pela 

expansão da rede escolar e pela qualidade de ensino, tendo um caráter econômico e 

político, baseada na ideia da liberdade individual. Quatro aspectos caracterizaram o 

ideário liberal: a igualdade de oportunidades e democratização da sociedade via 

escola; a noção de escola ativa; a distribuição hierárquica dos jovens no mercado de 

trabalho, por meio de uma hierarquia de competência; e a proposta da escola como 

posto de assistência social (GHIRALDELLI JR, 2009).  

Outros ideários também fizeram parte das discursões pedagógica desse 

período, das décadas de 20 e 30, como o ideário católico e o ideário comunista, mas 

nesse trabalho nos restringiremos a enfatizar apenas os dois dos parágrafos 

anteriores, por apontarem alguma ideia para as futuras intenções de educação 

integral. 

Foi no processo de construção da Constituição de 1934 que os ideário liberais 

tiveram a oportunidade de serem materializados. O Governo Provisório em 1º de 

novembro de 1932 designou uma comissão para elaborar um anteprojeto de 

Constituição, foi então que entrou a Associação Brasileira de Educação (ABE), que 

sabendo dessa comissão, organiza um grupo de estudo, chamada “Comissão dos 

10” liderada por Anísio Teixeira”, que iria analisar as atribuições dos governos 

federal, estaduais e municipais. O estudo deveria ser deliberado por um grupo de 

representantes de cada estado, chamando da “Comissão do 32” liderada por 

Fernando de Azevedo. O estudo realizado culminou com uma proposta para o 

capítulo sobre educação à Constituição, a qual não chegou na mão da comissão 

responsável de elaborar o anteprojeto geral de Constituição (GHIRALDELLI JR., 

2009).  

Segundo Ghiraldelli Jr. (2009) o texto publicado pela ABE apresentava entre 

suas ideias, uma educação nacional democrática, humana e geral, leiga e gratuita. 

Para a associação a democracia se dava através de uma educação destinada a 

oferecer a todos os brasileiros as mesmas oportunidades de ordem educacional, 

limitadas tão somente pelas suas diferentes capacidades. A educação entendida 
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como humana baseava-se numa formação integral do homem e do cidadão. E por 

fim a educação deveria ser geral, leiga e gratuita para que não houvesse restrição ou 

diversificação entre os educandos de ordem social, doutrinária, religiosa ou 

econômica. 

 A proposta da ABE para a constituinte chegou as mão da comissão designada 

pelo Governo Provisório, mas ela não foi aproveitada na integra, resumindo à apenas 

dois artigos, um com três parágrafos e outro com oito. Porém mesmo restringindo as 

propostas, o trato democrático dado à educação pelo Governo Provisório foram mais 

bem acolhidas do que a primeira constituição republicana em 1891. 

 A constituição de 1934 não durou muito tempo, ficou apenas até 1937, quando 

Getúlio Vargas dá um golpe militar e torna-se ditador, instituindo outra Constituição, 

do que ele chamou de „Estado Novo‟, feita por um homem só, Francisco Campos. 

 Essa mudança constitucional fez a relação do Estado com a educação fosse 

distanciada, podemos perceber isso ao comparar o artigo 149 da constituição de 

1934 com o artigo 125 da constituição 1937, que diz: 

 
 

Carta de 1934 
Artigo 149 - A educação é direito de todos e deve ser ministrada pela 
família e pelos poderes públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a 
brasileiros e estrangeiros domiciliados no país (...). 
 
Carta de 1937 
Artigo 125 – A educação integral da prole é o primeiro dever e o 
direito natural dos pais. O Estado não será estranho a esse dever, 
colaborando, de maneira principal ou subsidiária, para facilitar a sua 
execução de suprir as deficiências e lacunas da educação particular 
(GHIRALDELLI JR. 2009, p. 78). 
 
 

O Estado Novo teve a educação com descaso, pois não a tendo como 

prioridade, não estabeleceu percentual mínimo do Produto Interno Bruto (PIB) como 

na constituição anterior, que propunha no mínimo 10%, além de desconsiderar 

concurso para o magistério. Outro movimento que ocorreu nesse período foi a 

“Reforma Capanema”, conhecidas como Leis Orgânicas que se deram através de 
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seis decretos ordenando o ensino primário, secundário, industrial, comercial, normal 

e agrícola. Para Ghiraldelli Jr. (2009) a reforma foi elitista e conservadora, mas não 

ficou tão marcante no „Estado Novo‟, pois ela ocorreu no fim do governo de Vargas, 

entre 1942 e 1946, mas influenciou a educação brasileira posteriormente. 

Em 29 de outubro de 1945 Getúlio Varga foi disposto e o General Eurico 

Gaspar Dutra assumiu o governo através das eleições diretas e já em 1946 foi 

promulgada a Constituição desse ano, e nela foi feita a tentativa de formular a 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), para isso se 

institui uma comissão que foi instalada em 1947 que submeteu o projeto ao 

Congresso em 1948, mas foi arquivado em 1949, com a atuação do parlamentar 

Gustavo Capanema, Ministro da Educação no governo de Vargas. 

Uma característica marcante nesse período foi a disputa entre os defensores 

do ensino público gratuito e os defensores do ensino privado. O ensino público tinha 

crescido substancialmente desde a década de 30, “torando-se um patrimônio 

nacional que os setores mais democráticos tinham entusiasmo em defender” 

(GHIRALDELLI JR., 2009). Em relação aos defensores do ensino privado Ghiraldelli 

Jr. (2009, p. 92) diz: 

 
(...) os empresários do ensino, na falta de uma bandeira para lutarem 
pela defesa de seus estabelecimentos diante da tarefa de construção 
da nova legislação educacional que estaria sendo processada no 
Parlamento, usaram como escudo e arma a Igreja Católica, afinal, ela 
mesma era uma poderosa força enquanto organizadora de uma rede 
de escolas. Esses empresários acabaram por se fixar em uma 
bandeira liberal para lutarem contra os defensores do ensino público; 
uma bandeira liberal que, é claro, em suas mãos ganhou um sentido 
nitidamente conservador e, de certo modo, até contrário aos preceitos 
liberais clássicos. Eles defendiam os argumentos da liberdade de 
ensino e o direito da família na educação dos filhos – e isso contra a 

expansão do ensino público. 

 

Essa disputa entre essas duas correntes de defesa do ensino no país 

extrapolou os limites das paredes do congresso, alcançando a sociedade. Foi então 

que um novo manifesto foi organizado, em 1959 os intelectuais que redigiram o 
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Manifesto de 1932 voltaram a publicar um novo Manifesto que assim como no 

anterior foi redigido por Fernando de Azevedo, mas que deu ênfase em questões 

política educacional, deixando claras as diretrizes escolanovistas propostas em 1932. 

O manifesto não era favorável ao monopólio do ensino pelo Estado, mas defendia 

que a verba pública deveria ser utilizada apenas com o ensino público e que as 

escolas privadas fossem fiscalizadas por órgãos oficiais. 

Em 1961 a primeira LDBEN foi aprovada através da Lei 4.024/61, nela o Poder 

Público garantiu igualdade de tratamento entre o ensino público e privado, garantindo 

o uso da verba pública pelas duas redes. Para alguns defensores da escola pública a 

aprovação da lei foi uma derrota para democracia, como foi o caso de Floreste 

Fernandes, e para outros foi uma meia vitória, que foi o caso de Anísio Teixeira. Para 

Floreste Fernandes a escola pública iria enfrentar dificuldades ao competir contra o 

ensino privado, enquanto Anísio Teixeira comemorava a flexibilização do ensino, 

visto que vinha de uma derrota no „Estado Novo‟. 

Destacamos a participação de Anísio Teixeira nesse período histórico ao 

atribui um papel ampliado a escola, aumentando o tempo escolar para promover uma 

formação integral. Segundo Cavaliere (2010, p. 256) “Além da jornada escolar, a 

duração do ano letivo era motivo de atenção de Anísio Teixeira que, desde os anos 

30, quando a carga horária anual da educação elementar era de cerca de 640 horas, 

afirmava ser esse número de horas absolutamente insuficiente, propondo 1080 

horas, isto é, 180 dias de seis horas em média”. 

A ampliação do tempo escolar teria que ser acompanha com um planejamento 

que envolvesse o contexto escolar, e os primeiros planos de Anísio Teixeira eram 

para o Distrito Federal, ainda ao ocupar o cargo de diretor-geral da Instrução Pública 

do Distrito Federal, seus planos consistiam em: 

 

Haverá escolas nucleares e parques escolares, sendo obrigada a 
criança a frequentar regularmente as duas instalações. O sistema 
escolar para isso funcionará em dois turnos, para cada criança. Em 
dois turnos para crianças diversas de há muito vem funcionando. 
Daqui por diante será diferente: no primeiro turno a criança receberá, 
em prédio adequado e econômico, o ensino propriamente dito; no 
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segundo receberá, em um parque-escola aparelhado e desenvolvido, 
a sua educação propriamente social, a educação física, a educação 
musical, a educação sanitária, a assistência alimentar e o uso da 
leitura em bibliotecas infantis e juvenis (TEIXEIRA, 1997 apud 
CAVALIERE, 2010, p. 256). 

 

Porém somente em 1950 suas ideias foram materializadas, através do Centro 

Popular de Educação Carneiro Ribeiro, já não mais no Distrito Federal, mas na 

Bahia. Constatou-se que Anísio Teixeira tinha como pretensão a universalização de 

uma „nova escola‟, onde as crianças de todas as classes pudessem desenvolver 

autonomamente todos os âmbitos da vida. Essa ideia, ele pode desenvolver no 

Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro situado no estado da Bahia, que 

incluía a Escola Parque que era onde as atividades complementares ocorriam: 

educação física; social; artísticas e industrial, alternando os alunos em turnos. 

  

No dizer de Anísio uma identidade com a nova concepção de 
educação para o milênio que se inicia, proposta pelo Relatório Delors-
Unesco, indicando a sua estruturação a partir de quatro princípios 
pilares: “aprender a conhecer”, “aprender a fazer”, “aprender a viver 
junto”, “aprender a ser”, que pensados na sua interação e 
interdependência, fundamentam-se numa concepção de totalidade 
dialética do sujeito (CORDEIRO, 2001, p. 242). 

 

Cavaliere (2010, p. 256) diz que: 

 
O complexo educacional idealizado por Anísio Teixeira constava de 
quatro escolas- classe com capacidade para mil alunos cada, em dois 
turnos de quinhentos alunos, e uma escola-parque composta dos 
seguintes setores: (a) pavilhão de trabalho; (b) setor socializante; (c) 
pavilhão de educação física, jogos e recreação; (d) biblioteca; (e) 
setor administrativo e almoxarifado; (f) teatro de arena ao ar livre e (g) 
setor artístico. A escola-parque complementava de forma alternada o 
horário das escolas-classe, e assim o aluno passava o dia inteiro no 
complexo, onde também se alimentava e tomava banho. O Centro 
abrigava crianças dos sete aos 15 anos, divididas por grupos a 
princípio organizados pela idade cronológica. Previa-se a construção 
de residências para 5% do total das crianças da escola, que fossem 
reconhecidamente abandonadas, e que ali viveriam. 
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O Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro na Bahia organizava seu 

currículo distribuído suas atividades em Centros de Aprendizagem que objetivava 

contemplar ações com características inovadoras, sendo eles: Centro de Atividades 

Laborais; Centro de Atividades Artísticas; Centro de Atividades Recreativas; de 

Higiene e de Educação Ambiental; Centro de Documentação e Atividades Culturais; 

Centro de Atividades Socioeducativas; Centro de Administração e Apoio Lógico. 

Essa proposta de Anísio Teixeira tem algumas aproximações com o que se 

vem tentando organizar hoje como educação integral, principalmente nos princípios, 

mas ainda tem muito a trilhar no que se refere a experiência organizacional do 

Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro.  

Com o início da Ditadura Milita em1964, Anísio Teixeira foi afastado da vida 

política, terminando todo o seu trabalho para efetivar uma escola de educação 

integral. A Ditadura encerrou um período de democracia que o país vinha passando 

desde 1946 e segundo Ghiraldelli Jr. (2009) o sistema educacional foi pautado pela 

repressão, privatização de ensino, exclusão de boa parcela dos setores mais pobres 

do ensino elementar de boa qualidade. Esse momento histórico foi um grande 

parêntese para o país, principalmente para o que vinha se desenvolvendo no sistema 

educacional. 

A ditadura pode ser dividida em três momentos, o primeiro foi de 1964 a 1969 

dos governos dos generais Castelo Branco e Costa e Silva, o segundo abrangeu o 

governo da Junta Militar que constituiu em uma equipe formada pelos ministros das 

forças armadas (Augusto Rademaker - Marinha, Aurélio de Lira Tavares - Exército e 

Márcio de Sousa e Melo - Aeronáutica), e o governo do general Garrastazu Médici de 

1970 a 1974, e o terceiro momento de 1975 a 1985 dos governos dos generais 

Ernesto Geisel e João Baptista Figueiredo (IDEM, 2009). 

 Ao retratar o posicionamento do ministro do Planejamento Roberto Campos, 

Ghiraldelli Jr. (2009, p. 113) diz que: 

 
O ensino médio, segundo Campos, deveria atender à população em 
sua maioria, enquanto o ensino universitário fatalmente deveria 
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continuar reservado às elites. Mas o ensino médio deveria perder 
suas características de educação propriamente humanista e ganhar 
conteúdos com elementos práticos. Todavia, aqui, não se tratava nem 
um pouco dos ideais dos renovadores do ensino de 1932 ou de 1959 
de tornar a escola um ambiente direcionado à vida, em um sentido 
amplo do termo, como os escolanovistas democráticos pregaram. Ao 
contrário, advogava-se publicamente a profissionalização da escola 
média com objetivos de “contenção das aspirações ao ensino 
superior”.  

 
Essa nova concepção para o ensino no Brasil tornou-se realidade na Lei 

5.692/71, na nossa segunda LDB, nela foi ampliada a obrigatoriedade escolar de 4 

para 8 anos, agrupada no chamado ensino de Primeiro Grau, também foi dado ao 

Conselho Federal de Educação (CFE) o dever de fixar matérias do núcleo comum, 

no Segundo Grau tornou-se integralmente profissionalizante, sendo relacionada 130 

habilitações técnicas que as escolar poderiam adotar para seus cursos 

profissionalizantes. O ensino superior ficou restrito as elites e para isso foi criado um 

sistema de seleção criterioso para entrar nas universidades. 

Um grande equívoco da Lei 5.692/71 foi a desativação do curso de formação 

de professores para séries iniciais, “Habilitação Magistério”, passando, o ensino nos 

anos iniciais, para a responsabilidade de alunos, que por ter obtido notas baixas, não 

conseguiram ingressar no ensino superior em habilitações tidas como mais 

importantes para o mercado de trabalho. 

O fim da Ditadura Militar foi em 1985, e deixou como herança “um sistema 

educacional destroçado pela atrocidade de uma selva legislativa que, em parte, 

tornou determinados setores do ensino comprometidos com a ineficácia e a falta de 

direção” (IDEM, 2009, p. 114). 

Nesse processo de transição do fim do governo ditatorial foi realizada eleições 

para governador dos estados da Federação. No Rio de Janeiro, os vencedores da 

eleição foi Leonel Brizola, tendo como vice-governador Darcy Ribeiro, os quais 

procuraram desenvolver uma linha própria de política educacional. 

Darcy Ribeiro, com os mesmos ideais de Anísio Teixeira, mas em outro 

contexto social, também vislumbrava um modelo de escolas inovadoras que servisse 
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de parâmetro para outras; essas escolas, os Centros Integrado de Educação Pública 

(CIEP‟s), conhecidos como “Brizolões”, serviriam como polos de projetos 

pedagógicos que irradiariam outras escolas, sendo até centros de aperfeiçoamentos 

de professores da rede pública. 

Além de oferecer o ensino os CIEP‟s tinham como proposta oferecer 

atendimento médico, odontológico, entre outros serviços que atribuíam aos centros 

uma função de cuidar, essa postura de oferecer atendimento a diversas camadas 

sociais, principalmente as menos favorecidas, foi questionada, pois segundo Matias 

(2009, p. 123):  

 
surgiram algumas previsões que podem ser exemplificadas nas 
palavras de Kramer (1991, p. 461), que presumia “a morte da escola 
como espaço de emancipação cultural, a cristalização da escola 
como serviço de assistência”. Entretanto, com as mudanças de 
governo no Estado do Rio de Janeiro e no âmbito nacional, a escola 
não se consolidou em um espaço de serviço de assistência, como 
previsto nas propostas dos CIEPs e CIACs.  

 
Entre outros exemplos que se organizaram numa proposta de ampliação do 

tempo escolar foi o Centro Integrado de Apoio a Criança (CAIC), citado 

anteriormente, implantado pelo governo Federal no ano de 1992, e o Programa de 

Formação Integral da Criança (PROFIC) executada no estado de São Paulo no ano 

de 1986 a 1993.  

Os PROFIC‟s tinham como intenção ampliar o tempo das crianças pobres na 

escola para melhorar o desempenho na aprendizagem escolar, que neste caso não 

tinha a intenção de aumentar as atividades escolares, mas atividades 

extracurriculares de cunho artístico, recreativo e esportivo. Esse programa não 

buscou estruturar as escolas para atender os alunos, mas realizou parceria com 

instituições do terceiro setor, principalmente Organizações Não Governamentais 

(ONGs), aproveitando os espaços ociosos da comunidade (MATIAS, 2009). 

Nessas experiências citadas fica notável que as escolas começam a refletir 

um projeto educativo mais globalizador, onde: 
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O currículo, então, apenas reflete o caráter de instituição total que a 
escola, de forma cada vez mais explícita, está assumindo, num 
contexto social no qual muita das funções de socialização que outros 
agentes sociais desempenharam agora ela realiza com o consenso 
da família e de outras instituições. Assumir esse caráter global supõe 
uma transformação importante de todas as relações pedagógicas, 
dos códigos dos currículos, do profissionalismo dos professores e dos 
poderes de controle destes e da instituição sobre os alunos 
(SACRISTÁN 2000, p. 55).  

 
 Nesse período histórico a Educação teve destaque em relação aos anos 

anteriores, isso fica explicito na Constituição de 1988, na qual se apresentou em 

vários tópicos, não se restringindo somente ao espaço destinado a ela. A Educação 

foi determinada como dever da família, da sociedade e do Estado, ficando como 

prioridade em relação a outros direitos. 

Com a nova Constituição foi determinada a elaboração de uma nova LDB, a 

qual foi instituída com a Lei 9.394/96. Da nova LDB surgiram críticas boas e ruins, 

mas “do ponto de vista geral, quanto a efeitos bons ou ruins, ela não destoou das 

outras LDB‟s” (GHIRALDELLI JR. 2009, p. 171). O que destacamos dela é as 

intenções nela postas para a elaboração de uma escola de tempo integral. 

Entre os artigos da Lei 9.394/96, destacamos o artigo 4º no parágrafo VIII que 

diz que o “atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de 

programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde”; mas que já foi alterado pela Lei nº 12.796 de 2013, que amplia 

para todas as etapas da educação básica, o artigo 34º que diz que “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”, o 

inciso (§) 2º ainda fala que “o ensino fundamental será ministrado progressivamente 

em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino”; e no artigo 87º no inciso 5º do 

parágrafo IV “serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das 

redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas 

de tempo integral”. 
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As atuais mudanças na organização da escola brasileira têm a LDB de 1996 

como um referencial, principalmente a nível legislativo, para proposições no que 

tangem a escola de tempo integral. O artigo 87º trata da função dada ao Estado de 

desenvolver um Plano Nacional para a Educação (PNE), que desenvolveria metas e 

estratégias a serem alcançadas no espaço de tempo de dez anos. O primeiro PNE 

foi sancionado em janeiro de 2001 pela Lei 10.172/2001 que traçou um diagnóstico 

da educação brasileira e trouxe metas a serem executadas, além de tornar 

obrigatória a elaboração de planos decenais pelos Estados, Distrito Federal e 

municípios.  

Esse primeiro plano teve muitas dificuldades para alcançar suas metas, 

deixando de cumprir com quase todas, e um dos empecilhos que contribuíram para a 

ineficiência foi a falta de empenho dos municípios na construção de planos 

municipais para educação. Pesquisa1  recente do Ministério da Educação buscou 

levantar informações acerca da existência de conselhos municipais, de sistemas 

municipais e de planos municipais de educação, constatando que somente 16% dos 

municípios pesquisados tinham planos municipais aprovados em lei, com maior 

incidência na região Sudeste (20%) e menor na região Sul (11%). Centro-Oeste, 

Nordeste e Norte contam respectivamente com 16%, 17% e 18% dos municípios com 

planos municipais. Os planos municipais são fundamentais para que as metas 

nacionais traçadas sejam alcançadas, principalmente para a atual meta de implantar 

educação integral nas escolas brasileira.  

Em março de 2010 em um artigo publicado na página online da Revista Escola 

foi realizado um balanço das metas propostas no PNE de 2001, e foi apontado que 

se alcançou e no que se falhou. Em relação aos objetivos alcançados foi destacado a 

implementação do Ensino Fundamental de 9 anos, tornando obrigatório a inserção 

na escola da criança aos 6 anos, e o aprimoramento de sistemas de informação e 

avaliação, tendo destaque o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

Entre as metas não alcançadas são citadas: erradicar o analfabetismo até 2010; 

                                                           
1
 Informações retiradas em: <www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoe-

permanentes/ce/plano-nacional-de-educacao/histórico> 
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reduzir em 50% a repetência e o abandono escolar; assegurar a EJA para 50% da 

população que não cursou o ensino regular. 

Nesse mesmo período, com o intuito de desenvolver escolas e educação 

integral como proposto na LDB, no ano de 2007 o Ministério da Educação iniciou um 

programa, denominado Mais Educação, como uma política indutora para a educação 

integral. Como já vimos, no processo sócio-histórico da nossa sociedade o sistema 

educacional passou por muitos caminhos que buscavam a operacionalização de um 

sistema educacional que pudesse suprir os anseios da sociedade brasileira. Entre 

esses caminhos destacamos as tentativas de organização de uma educação integral, 

desenvolvida na década 50 com os pensamentos de Anísio Teixeira e na década de 

80 com Darcy Ribeiro. 

Os primeiros passos dados para uma educação integral tiveram contribuições 

que ainda marcam a educação brasileira, que nas últimas décadas vem ganhando 

novas configurações que convergem para a organização de uma educação integral. 

Essas mudanças vêm ocorrendo desde a elaboração das Leis de Diretrizes de Base 

da Educação (LDB) que traz no seu artigo 34 e 86, determina a progressiva 

ampliação do período de permanência na escola, o que não garante 

obrigatoriamente uma educação integral, para isso surge a necessidades de 

articulações intersetoriais de políticas pública, como está posto no artigo 4º desta 

mesma lei, permitindo a efetivação de uma educação integral. 

A educação integral, significando uma educação escolar ampliada em suas 

tarefas sociais e culturais, recebe destacar por apresentar a escola como espaço 

preponderante para a formação do indivíduo. Para os idealizadores da educação 

integral, a escolarização em massa assumia um papel de ampliar o nível cultural da 

população nos aspectos físicos, intelectuais, cívicos e espirituais da formação do 

indivíduo.  

Varias concepções de educação integral existem, mas segundo o primeiro 

caderno da trilogia da Série Mais Educação (BRASIL, 2009), “é possível afirmar que 

as concepções de Educação Integral, circulantes até o momento, fundamentam-se 
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em princípios político-ideológico diversos, porém, mantêm naturezas semelhantes, 

em termos de atividades educativas” (p.16). 

Na perspectiva pragmática de educação integral, a formalização da educação 

por meio de uma instituição, a escola, não deve significar que o fenômeno que dentro 

dela ocorra seja qualitativamente inferior ao fenômeno global de vida, promovendo 

experiência que gerem aprendizagem o que caracteriza a própria condição humana 

(CAVALIERE, 2002). Ou seja, a escola é um espaço onde educar perpassa apenas 

alcançar objetivos educacionais, mas passa integrar a vida do aluno. 

Essa ideia também era defendida por Anísio Teixeira ao dizer que “a 

importância da educação nos dias de hoje não é apenas uma consequência da 

complexidade da vida moderna, porém, talvez ainda mais, da inclusão no seu campo 

de todas as questões da vida humana, que anteriormente possuíam técnicas ou 

setores diversos de ação” (TEIXEIRA 1997 apud CAVALIERE, 2010, p. 255), para 

ele a educação era falha ao se prender apenas a questões técnicas como a 

alfabetização, sem ver o aluno em sua integralidade. 

Como já citamos anteriormente, várias escolas de tempo integral que existiram 

no Brasil que ofereciam propostas de curriculares específicas e estruturas físicas 

adequadas para a materialização das propostas foram o Centro Popular de 

Educação Carneiro Ribeiro na Bahia os Centros Integrados de Escola Pública 

(CIEP‟s) no Rio de Janeiro, criado a partir de um projeto educacional do antropólogo 

Darcy Ribeiro, ao longo dos dois governos de Leonel Brizola (1983-1987 e 1991-

1994). Tivemos também o Programa de Formação Integral de Crianças (PROFIC), 

projeto do governo de Franco Montoro no estado de São Paulo (1983-1986), os 

Centros Integrados de Apoio à Criança (CIACs), no ano de 91, durante o governo do 

presidente Fernando Collor de Melo, e posteriormente, CAICs, Centros de Atenção 

Integral à Criança e ao Adolescente. 

 Todas essas propostas apresentavam outras configurações em seus 

currículos que iam além das organizações curriculares vigentes em sua época. Em 

todas elas o tempo escolar era ampliado, sendo preenchido com as atividades de 

disciplinas regulares e extracurricular.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Leonel_Brizola
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Outro exemplo, mais atual, de proposta é o da Escola de Tempo Integral (ETI) 

situada em São José dos Campos no interior de São Paulo que iniciou em 2004, no 

primeiro ano o currículo desenvolvido foi o comum a todas as escolas municipais 

com um total de 25 horas semanais, distribuídas entre as disciplinas regulares. Essa 

organização curricular foi considerada insuficiente para atender as necessidades dos 

educando, por isso no ano seguinte, 2005, uma nova estrutura foi criada, sendo 

distribuída em 20 horas de disciplina da base comum nacional e 15 horas de Ações 

Educativas Complementares, sendo elas: Arte-Educação: teatro, dança, artes 

plásticas, música; Comunicação: rádio, jornal, vídeo, fotografia, leitura Informática 

aplicada à educação; Esporte/Lazer Educação Ambiental Higiene Pessoal e 

Formação de Atitudes. 

Nos últimos anos o Governo Federal vem desenvolvendo o Programa Mais 

Educação que se trata da construção de uma ação intersetorial entre as políticas 

públicas educacionais e sociais, contribuindo, desse modo, tanto para a diminuição 

das desigualdades educacionais, quanto para a valorização da diversidade cultural 

brasileira. 

Faz parte o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério do Esporte, o 

Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Cultura, o Ministério da Defesa e a 

Controladoria Geral da União. 

Essa organização entre diversos setores é fundamental, pois para desenvolver 

uma educação integral deve envolver uma política intersetorial, que vai de políticas 

educacionais indo para além delas. Podemos confirmar essa ideia dizendo que: 

 
Uma análise das desigualdades sociais, que relacione tanto os 
problemas de distribuição de renda quanto os contextos de privação 
de liberdades, é requerida para a construção da proposta de 
Educação Integral. Nessa perspectiva, faz-se necessário um quadro 
conceitual mais amplo para que a pactuação de uma agenda pela 
qualidade da educação considere o valor das diferenças, segundo o 
pertencimento étnico, a consciência de gênero, a orientação sexual, 
as idades e as origens geográficas. Vale destacar, nesse quadro, a 
influência dos processos de globalização, as mudanças no mundo do 
trabalho, as transformações técnico-cientificas e as mudanças 
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socioambientais globais, dentre outra, que impões desafios às 
políticas públicas, em geral e, em particular, às políticas 
educacionais, principalmente em países emergentes como o Brasil 
(BRASIL, 2009, p. 10). 

 

O Programa Mais Educação é operacionalizado pela Secretaria de Educação 

Básica (SEB), por meio do Programa Dinheiro Direta na Escola (PDDE), do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e destinado às escolas de 

territórios prioritários. As atividades fomentadas foram organizadas nos respectivos 

macrocampos: Acompanhamento Pedagógico; Educação Ambiental e 

Desenvolvimento Sustentável; Esporte e Lazer; Educação em Direitos Humanos; 

Cultura, Artes e Educação Patrimonial; Cultura Digital; Prevenção e Promoção da 

Saúde; Comunicação e uso de Mídias; Investigação no Campo das Ciências da 

Natureza e Educação Econômica/Economia Criativa (BRASIL, 2012, p. 5). 

 O artigo 1º do capitulo 1 da Portaria normativa interministerial nº- 17, de 24 de 

abril de 2007, diz que: o Programa Mais Educação tem como objetivo contribuir para 

a formação integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio da articulação de 

ações, de projetos e de programas do Governo Federal e suas contribuições às 

propostas, visões e práticas curriculares das redes públicas de ensino e das escolas, 

alterando o ambiente escolar e ampliando a oferta de saberes, métodos, processos e 

conteúdos educativos. 

 Nessa mesma portaria no artigo 2º são apresentadas oito finalidades do 

Programa, sendo elas: 

 
I - apoiar a ampliação do tempo e do espaço educativo e a extensão 
do ambiente escolar nas redes públicas de educação básica de 
Estados, Distrito Federal e municípios, mediante a realização de 
atividades no contra turno escolar, articulando ações desenvolvidas 
pelos Ministérios integrantes do Programa; 
II - contribuir para a redução da evasão, da reprovação, da distorção 
idade/série, mediante a implementação de ações pedagógicas para 
melhoria de condições para o rendimento e o aproveitamento escolar;  

III - oferecer atendimento educacional especializado às crianças, 
adolescentes e jovens com necessidades educacionais especiais, 
integrado à proposta curricular das escolas de ensino regular o 
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convívio com a diversidade de expressões e linguagens corporais, 
inclusive mediante ações de acessibilidade voltadas àqueles com 
deficiência ou com mobilidade reduzida; 

IV - prevenir e combater o trabalho infantil, a exploração sexual e 
outras formas de violência contra crianças, adolescentes e jovens, 
mediante sua maior integração comunitária, ampliando sua 
participação na vida escolar e social e a promoção do acesso aos 
serviços sócio-assistenciais do Sistema Único de Assistência Social 
SUAS;  

V - promover a formação da sensibilidade, da percepção e da 
expressão de crianças, adolescentes e jovens nas linguagens 
artísticas, literárias e estéticas, aproximando o ambiente educacional 
da diversidade cultural brasileira, estimulando a sensorialidade, a 
leitura e a criatividade em torno das atividades escolares;  

VI - estimular crianças, adolescentes e jovens a manter uma 
interação efetiva em torno de práticas esportivas educacionais e de 
lazer direcionada ao processo de desenvolvimento humano, da 
cidadania e da solidariedade;  

VII - promover a aproximação entre a escola, as famílias e as 
comunidades, mediante atividades que visem a responsabilização e a 
interação com o processo educacional, integrando os equipamentos 
sociais e comunitários entre si e à vida escolar; e 

VIII - prestar assistência técnica e conceitual aos entes federados de 
modo a estimular novas tecnologias e capacidades para o 
desenvolvimento de projetos com vistas ao que trata o artigo 1º desta 
Portaria. 

 

 Todas as finalidades estão ligadas a ideais que foram pensados no início do 

século XX com os anseios do século XXI, tendo a escola como palco de 

protagonismo. Mas é importante salientar que o Programa Mais Educação ainda não 

é a efetivação de uma educação integral, mas que é um passe para tal, e um fator 

importante é que o programa ainda não atende a todas as escolas do país e nem a 

todos os alunos da escola, mas vem progressivamente ampliando o número de 

atendimento. Para se organizar paulatinamente a inserção do programa nas escolas 

foram criados critérios de seleção.  

Os critérios de seleção, segundo o Manual de Operacional de Educação 

Integral, para a participação no programa são os seguintes: escolas contempladas 

com PDDE/Integral no ano de 2008, 2009, 2010 e 2011; escolas estaduais, 
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municipais e/ou distritais que foram contempladas com o PDE/Escola e que possuam 

o IDEB abaixo ou igual a 4,2 nas séries iniciais e/ou 3,8 nas séries finais; escolas 

localizadas nos territórios prioritários do Plano Brasil Sem Miséria; escolas com 

índices igual ou superior a 50% de estudantes participantes do Programa Bolsa 

Família; escolas que participam do Programa Escola Aberta; e escolas do campo. 

Entendemos que esses critérios são os passos iniciais para que de forma 

progressiva todas as escolas do país sejam alcançadas pelo programa. 

Pelos critérios de seleção para a participação das escolas no programa, fica 

claro que o programa tem como uma de suas intenções a melhora do rendimento 

quantitativo dos alunos nas provas de avaliação da Educação Básica com o fim de 

melhorar índices, o que vai de encontro aos ideais de educação integral defendido 

por Anísio Teixeira. A melhoria do IDEB não garante que a escola esteja oferecendo 

uma educação integral. Porém a criação de critérios se fazia necessário para o início 

do programa, pois ele não tinha condições de atender a todas as escolas do país.  

O que se deve batalhar agora é para que a ideia de educação integral, 

induzida pelo Programa Mais Educação, não se restrinja a uma política de governo, 

mas uma política de Estado, para que se possa ter um projeto histórico contundente 

e desta forma poderemos: 

 
(...) indicar com o que estamos nos comprometendo. Daí emergem as 
várias formas de se organizar a escola, as várias maneiras de se 
entender a sua função social e a finalidade que visualizamos para a 
formação de nossos alunos. 

Este posicionamento é relevante porque dependendo do projeto 
histórico que seja assumido, teremos diferentes formas de entender a 
questão da função da educação e da escola pública (BRINHOSA, 
2009, p. 47). 

 
Como irá se configurar o futuro, apenas a história nos dirá, mas as intenções 

já estão postas no novo PNE de 2014, no qual a meta de desenvolver educação 

integral muito irrisória, se restringindo apenas a uma meta, as outras metas são 

apenas a volta de objetivos não alcançados no plano anterior. 
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A meta que vislumbram a educação integral é apenas a meta 6 que propõe 

“oferecer 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”, e como estratégias para efetivação dessa 

intenção o Plano Nacional da Educação (BRASIL, 2014, p. 29) põe: 

 
Promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica 
pública em tempo integral, por meio de atividades de 
acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais 
e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos alunos na 
escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 
sete horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação 
progressiva da jornada de professores em uma única escola 
(Estratégia 6.1); instituir, em regime de colaboração, programa de 
construção de escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário 
adequado para atendimento em tempo integral, prioritariamente em 
comunidades pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade 
social (Estratégia 6.2); institucionalizar e manter, em regime de 
colaboração, programa nacional de ampliação e reestruturação das 
escolas públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, 
laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades 
culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e 
outros equipamentos, bem como da produção de material didático e 
da formação de recursos humanos para a educação em tempo 
integral (Estratégia 6.3); e adotar medidas para otimizar o tempo de 
permanência dos alunos na escola, direcionando a expansão da 
jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades 
recreativas, esportivas 
e culturais (Estratégia 6.9).  

 
Todas essas estratégias se materializadas podem realmente alavancar uma 

educação integral, mas elas por si só não são suficientes para que a educação 

integral se perpetue no país, visto que a história já mostrou outras experiências 

exitosas, mas que não tiveram continuidade. As boas intensões só vão ter 

continuidade se as políticas de governo se tornar política de Estado, para que 

independentemente de quem esteja governando, as ações continuem acontecendo.   
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CAPITULO II 

A EDUCAÇÃO FÍSICA E A EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

A Educação Física caracteriza-se nos contextos de sistemas de educação 

integral, que existiram ou ainda existe, segundo as concepções teóricas que 

nortearam a área durante sua história no Brasil, tendo ela um papel fundamenta na 

formação integral do cidadão.  Mas como essa Educação Física se legitima, em uma 

escola de educação integral, com tantos estigmas que lhe acompanharam em sua 

história e à fizeram marginal em relação aos demais componentes curriculares? A 

resposta vem diante das novas demandas sociais que fazem com que ela se 

resignifique no contexto escolar através de práticas pedagógicas que contribuam 

para superar os anseios da sociedade.  

 Não tem como entender a relação da Educação Física na educação integral, 

sem entender o processo histórico da educação. Segundo Oliveira (2006), com a 

passagem da escola doméstica para a escola gradual entre o século XIX e XX, novos 

sentidos vão sendo atribuídos à educação, e com a preocupação societária cada vez 

mais aguda com o processo de formação de massa a educação gradual começa a 

substituir a estrutura da educação doméstica. 

Pensar como a Educação Física se insere no contexto da educação 

institucionalizada ou formal perpassa contextualizá-la apenas como componente 

curricular, mas buscar entendê-la como o conjunto de práticas corporais 

historicamente construídas que foram recebendo significados e sendo resignificadas. 

 A Educação Física, enquanto prática pedagógica, acompanha as perspectivas 

de educação desde a antiguidade, sendo pensada segundo os interesses de cada 

sociedade. Umas das primeiras sociedades que utilizaram da ginástica e da música 

como base da educação dos cidadãos foram os gregos, que tinham em centros de 

ensino o princípio de “que frente aos bens não transmissíveis, como a força, a saúde, 

a beleza, a coragem, ou transmissíveis, perdendo-os quem os transmite, como a 
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propriedade, os cargos, existe um bem que se transmite sem perdê-lo: é a educação, 

a paideía” (MANACORDA, 2006, p. 47).  

 Na Grécia começa a se perceber, através da paideía, a busca de uma 

formação integral, tanto no aspecto do fazer, que era atribuído à ginástica, como nos 

princípios a oratória. Essa formação ocorria nas escolas dos filósofos, mais 

especificamente nas periferias helênicas, da Ásia Menor à Magna Grécia, e nos 

centros de iniciação (thíasoi), tanto para meninos como para meninas. “Estas escolas 

filosóficas ainda não são escolas públicas, menos ainda, escolas do Estado, embora 

a escola de cultura e educação física aberta a todos esteja nascendo ou, talvez, já 

tenha nascido” (IDEM, 2006, p. 47). 

 Outra sociedade que utilizava a educação física como processo de formação 

do homem foi a romana, a qual se apropriou de práticas semelhantes as da 

sociedade grega, mas com outros princípios. Na perspectiva romana, a Educação 

Física visava à formação cívica e moral pelas quais os jovens eram aculturados a 

tradições práticas.  

 Baseado num fazer prático, principalmente na preparação para guerra, 

Manacorda (2006) destaca que nos jogos infantis romanos percebe-se “um „brincar 

de guerra‟ que serve de preparação para guerra. Evidentemente, pressupõe uma 

preparação física básica, com os exercícios de corrida, de equitação, de lançamento 

de dardos e flechas” (p. 101). 

 No ano 2 A.C começa a inserir o Agon2 na prática da ginástica, surgindo os 

primeiro estádios romanos com referência no estádio grego. Mesmo com influencias 

gregas, Roma apresentava-se de maneira antagônica aos gregos, pois “foi 

suplantado pelo profissionalismo dos atletas, servos e estrangeiros, e dos 

gladiadores, perdendo totalmente o caráter antigo de privilégio dos homens livres. 

Nos séculos posteriores, caberá a outros nobres exercer este privilégio” (IDEM, 2006, 

p. 103).  

                                                           
2 A ambição de triunfar unicamente graças ao mérito numa competição regulamentada. Consultar: Caillois 
R. Os jogos e os homens. Lisboa: Cotovia, 1990 
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 No início do século VI, Alta Idade Média, surgem novos centros de poder que 

passaram por um processo de lutas ideológicas e militares, destacando-se os reinos 

Romanos-Bárbaros, o Império do Ocidente, onde destacava-se a figura da Igreja, e o 

Império Oriental, os quais configuraram novas perspectivas para a educação diante 

da decadência da cultura clássica romana3. 

 Nesse período, a educação física e guerreira estavam vinculadas ao “fazer” 

das classes dominantes, ou seja, a ideia de uma educação física enquanto formação 

integral dava lugar à contraposição entre o dizer e o fazer. Essa característica do 

período da Alta Idade Média distingue uma formação para cultura e uma para guerra. 

 Na Baixa Idade Média, a educação guerreira torna-se educação cavaleiresca, 

sendo elemento para o exercício do poder que revestiam de gentileza seus 

costumes. Essa educação era restrita aos nobres, principalmente reis e cavaleiros. 

 
As artes cavaleirescas de certo modo são para essas classes o que 
são as sete artes liberais para os clérigos; constituem uma suma de 
habilidades, para as quais se tem também o número de sete: nadar, 
cavalgar, lançar o dardo e jogar xadrez. Com o desenvolvimento da 
ciência e da técnica da guerra, se acrescentarão outras artes novas: 
em um livro alemão impresso no início do século XVI, fala-se da 
educação de um nobre e de seus irmãos, citando “esgrimir, disparar, 
pular, lutar, lançar dardos, onde o disparar”, isto é, atirar com armas 
de pólvora, é uma arte moderna. Mas a estas artes bélica juntam-se, 
com uma importância cada vez maior com a evolução e o 
aperfeiçoamento da civilização, as artes de corte, como a política, a 
diplomacia, o cerimonial, as leis, e as diversões culturais, como 
dançar, tocar um instrumento, além de jogar xadrez e compor versos. 
E tudo isso é cultura cavaleiresca. (MANACORDA 2006, p. 191). 

 
A educação cavaleiresca era manifestada através de torneios que duraram até 

1559, que tiveram seu fim com a morte de Henrique II de Valois durante um dos 

torneios, não somente por isso, mas também pela criação das armas de fogo. Nesse 

momento, surge a educação cortesã que não exclui as práticas corporais, mas que 

                                                           
3  Para melhor entendimento do contexto histórico buscar no livro “História da Educação: da antiguidade 

aos nossos dias” (MANACORDA 2006). 
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desvincula com uma formação para o „fazer‟ das classes dominantes, no que se 

refere à formação para guerra. 

 Passando por esses períodos históricos em que as práticas corporais foram 

usadas com fins educativos diferentes, sendo na Grécia como parte essencial da 

formação do homem, em Roma se propaga a educação guerreira, na idade média a 

educação cavaleiresca, que se prolonga até o quarto século do segundo milênio 

dando lugar a uma educação cortesão, chega então o século XIX, no qual algumas 

práticas corporais são denominadas definitivamente como Educação Física e 

começa a se pensar em métodos para o ensino dessas práticas.  

 Essa Educação Física que ressurge no século XIX com os ideais gregos em 

que a entendia como parte essencial da formação do homem, a paideía. Isso se deu 

pela maneira que a educação nesse período se configurou, sendo elemento de uma 

formação integral constituída pelos aspectos intelectual, moral e físico.  

 A educação foi marcada pela transformação da organização do trabalho com 

base nas demandas criadas do processo de industrialização, além das influências 

advindas do século XVIII (período pré-industrial), com as ideias do ensino mútuo de 

Joseph Lancaster (1778-1838) e nos ideais de Johann Heinrich Pestalozzi (1746-

1827) que defendia uma educação para todos.  

 Esse período tem grande relevância na organização da educação 

institucionalizada nos anos seguintes. Em relação ao início do século XIX Manacorda 

(2006, p. 269) diz: 

 
Se considerarmos as conquistas ideais da burguesia revolucionária 
(liberal-democrática) durante o Setecentos no que diz respeito à 
instrução, podemos sintetizá-las em poucas palavras: universalidade, 
gratuidade, estatalidade, laicidade e, finalmente, renovação cultural e 
primeira assunção do problema do trabalho. Até mais, relendo a 
discussão da Assembleia Legislativa na França em 1792, sobre os 
aspectos da instrução (“literária, intelectual, física, moral e industrial”), 
apesar da inevitável desconfiança perante tais classificações, 
poderemos reconhecer neles o eco de classificações mais antigas e 
os primeiros sinais de uma nova classificação. De fato, que outra 
coisa é a instrução literária, senaão uma elaboração moderna da 
preparação formal para as artes do trívio (as letras são a gramática, 
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essencialmente), e que outra coisa é a instrução intelectual senão a 
instrução concreta nas artes do quadrívio (as ciências naturais)? E a 
instrução física, o que é senão a preparação para o “fazer” da guerra, 
more Francorum? [...] E, enfim, o que é a instrução industrial, senão o 
fato novo através do qual se procura, pela primeira vez, superar a 
antiga separação entre escola e treinamento, assumindo na 
instituição-escolar, ambiente tradicional dos adolescentes separados 
do trabalho, também esta parte que é essencial na formação 
humana? 

O Oitocentos enfrentará a difícil tarefa da sistematização teórica e, 
em parte, da transferência para a prática desta instância ideais. 

 
 Partindo do surgimento da necessidade de sistematização do conhecimento 

selecionado a ser transmitido no processo educativo na instituição escolar, começa-

se a surgir princípios que norteava a educação. Na segunda metade do século XIX, o 

sistema de instrução passa por reformas, tanto na educação elementar como na 

superior. A primeira se deu com base na instrução técnica e profissional, tendo em 

vista uma formação para atender uma formação no setor agrícola, artesanal e da 

indústria moderna. Uma segunda reforma se deu com o surgimento das escolas 

novas ou ativas que tinha seus princípios pedagógicos baseado na descoberta da 

psicologia infantil e a espontaneidade, o jogo e o trabalho são sempre elementos 

educativos presentes.  

 Essas reformas no sistema de instrução fazem surgir dois aspectos 

fundamentais, no tocante a relação educação-sociedade, na prática e na reflexão 

pedagógica moderna, os quais Manacorda (2006, p. 304) destaca que: 

 
(...) o primeiro é a presença do trabalho no processo da instrução 
técnico-profissional, que agora tende para todos a realizar-se no lugar 
separado “escola”, em vez do aprendizado no trabalho, realizado 
junto aos adultos; o segundo é a descoberta da psicologia infantil com 
suas exigências ativas. 

 
 Nos dois casos, o trabalho é o elemento formativo, e isso faz com que a 

educação física assuma um papel essencial na formação do cidadão do contexto da 

industrialização, pois os cuidados com o corpo é colocado em pauta. Os ideais de 
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corpo estavam baseados na manutenção da força para o trabalho, tendo a saúde 

envolvida com os processos educacionais.  

 Neste sentido, o corpo é tido como uma máquina produtora e isso faz surgir 

dois discursos que justificaria uma educação física, que é a ideia populacionista e a 

descoberta da fadiga. Em relação a esses discursos, Junior e Simões dizem: 

 
Cada homem fazia parte da força social que, por sua vez, dependeria 
da qualidade e quantidade dos trabalhadores. Então, a riqueza de 
uma nação media-se pelo número de trabalhadores que ela poderia 
ter. A ideia populacionista defendia a livre procriação, que garantia 
maior força social.(...) 

A fadiga parece ser o termo do século XIX para expressar o que 
sentimos hoje quando dizemos que estamos com “estresse”. Estamos 
esgotados, a vida conturbada nos dias abatidos. Da mesma forma, o 
trabalhador industrial do século XIX sentia a fadiga, que parecia 
limitar a produção (2011, p. 23).  

 
 Tendo como base esses discursos, a educação física chega ao Brasil com as 

influências europeias, as quais desenvolveram os chamados métodos ginásticos. 

Entre esses métodos destacamos o método natural que se apresenta com 

características da escola ativa. 

No Brasil os pressupostos da escola doméstica estavam sendo já 

questionados em meados do século XIX. Mas somente a partir da república, com 

efeito, se daria o início do lento processo de substituição das escolas isoladas pelo 

modelo escolar graduado (SOUZA apud OLIVEIRA, 2006). 

 Esse modelo escolar se institucionalizou e passou por transformações, as 

quais Cavaliere (2002, p. 248) fazendo referência a essa mudança do sistema 

educacional, diz: 

 

A escola fundamental vem sendo instada, nos últimos anos, a 
assumir responsabilidades e compromissos educacionais bem mais 
amplos do que a tradição da escola pública brasileira sempre o fez.  
Enquanto se destinava efetivamente a poucos, alcançando pequena 
parcela da população, tinha a função precípua da instrução escolar, e 
sua ação social era uma expansão linear dos processos integradores 
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da comunidade sociocultural homogênea que a ela tinha acesso. A 
isso se seguiu o processo de escolarização das grandes massas da 
população brasileira, realizado na segunda metade do século XX. 
Este processo deu-se em bases de um esvaziamento das 
responsabilidades da escola expresso, entre outros fatores, pelas 
instalações precárias de seu ambiente físico, pela redução da jornada 
e multiplicação dos turnos, pela desorientação didático-pedagógica e 
pela baixa qualidade da formação dos professores. 

 

 Ao longo dessas mudanças na escola, começa a se operar uma verdadeira 

inflexão em direção ao corpo na sociedade em geral, fazendo o corpo passar a ser, 

na modernidade que se consolidava, motivo de preocupação constante (OLIVEIRA, 

2006). É nesse contexto que começa o desenvolvimento da Educação Física na 

escola brasileira. 

No decorrer da história da Educação Física várias correntes que defendiam a 

sua prática surgiram, cada uma com necessidades e objetivos diferentes. No século 

XVII, John Locke, um dos mais importantes teóricos do Liberalismo, pregou a 

Educação Física como um dos elementos da educação integral, inspirado nas 

concepções gregas de Educação (JUNIOR; SIMÕES, 2011). 

A partir do século XVIII, começam a aparecer teorias referentes à Educação 

Física. Como dizem Junior e Simões (2011, p. 11): 

 

No século XVIII, a Educação Física foi influenciada por educadores, 
médicos e militares. Cada segmento oferece um ideário que se 
mescla dando origem às primeiras teorias de Educação Física. Nesse 
período surgem, a pedido de vários governos, planos e métodos de 
Educação Física e a profissão começa a ser sistematizada. 

 

Essas teorias tiveram seu desenvolver no contexto dos movimentos Europeus 

do século XVIII e XIX, e um desses movimentos, que se destaca, foi o higienista, o 

qual teve grande influência no Brasil. 

No século XVIII, o movimento higienista ”surgiu em um contexto de 

crescimento do capitalismo industrial, manufatura e grande indústria na Inglaterra”, 

também iniciava “um novo discurso de valorização da população, caracterizando uma 
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mudança na filantropia, que começa a ser adotada por novos governos liberais na 

Inglaterra e França”. Logo após, no século XIX, o higienismo já se encontrava 

solidificado, fazendo com que vários profissionais de diversas áreas divulgassem os 

discursos de melhoria de padrões de vida. Visto que nesse mesmo contexto 

epidemias e doenças estavam sendo disseminadas devido à urbanização, tendo 

como consequências as diferentes formas de tratar as moléstias (JUNIOR; SIMÕES, 

2011).   

Diante dessa realidade, a educação do corpo foi amplamente divulgada, 

chegando a ser efetivada na escola pública com o objetivo de formar pessoas fortes, 

ágeis e empreendedoras por meio do exercício físico. Nesse momento da história, o 

tema principal da Educação Física é o cuidado com o corpo, sendo amparado pelo 

método ginástico que teve sua “sistematização prática elaborada por médicos com 

preocupações higienistas e conotações eugenistas” (PALMA; OLIVEIRA; PALMA, 

2010, p. 39). 

As últimas décadas do século XIX foram decisivas para as transformações 

educacionais do século seguinte. “Na historia da educação brasileira a periodização 

mais frequente adotada, em consonância com a situação geral, guiava-se pelo 

parâmetro político, abordando-se em consequência, a educação no período Colonial, 

no Império e na República” (SAVIANE,2006, p. 16). 

No século XX, a República está nos seus passos iniciais, recebendo 

influências do Iluminismo e dos movimentos do século anterior que visavam criar 

uma escola pública no país. Na década de 30 “a educação começava a ser 

reconhecida, inclusive no plano institucional, como uma questão nacional” 

(SAVIANE, 2006, p. 19). 

Sendo a educação reconhecida, foram promovidas diversas medidas que 

visaram a legalização do direito à educação, inicialmente na Constituição de 1946 

que determinou a criação de diretrizes nacionais, culminando nas Leis de Diretrizes e 

Base da Educação Nacional, promulgada em 20 de dezembro de 1961, a qual 

recebeu modificações nos anos de 68 e 71, e posteriormente substituída pela atual 

LDB promulgada em 20 de dezembro de 1996.   
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A Educação Física no Brasil surgiu no final do século XIX para o início do 

século XX. Nessa época, a educação do corpo vem com o objetivo de assegurar a 

ordem social e o progresso, tornando-se essencial para o início do desenvolvimento 

do país. O método ginástico vem como meio de alcançar os objetivos da formação do 

físico. A Educação Física assume, portanto, o papel de adestrar os corpos em nome 

de uma educação voltada para a higienização e assepsia social, além da 

moralização dos hábitos (ARAÚJO 2006, p. 22). 

O método ginástico e a instituição militar, que era o grupo que lecionava a 

Educação Física na escola, era o principal referencial para a Educação Física no 

Brasil até as quatro primeiras décadas do século XX, que foi marcado pela 

institucionalização da Educação Física com o surgimento das escolas militares e 

civis.  

A partir da década de 60, o país começa a usar a Educação Física com outros 

propósitos, movido pelos interesses políticos da ditadura militar. Diante dos 

movimentos estudantis que lutavam contra o governo, a Educação Física torna-se 

uma estratégia de ocupação da juventude, isso faz com ela torne a única disciplina 

obrigatória em todos os cursos universitário, através do decreto nº 69450/71. O artigo 

2º desse decreto diz que “a educação física, desportiva e recreativa integrará, como 

atividade escolar regular, o currículo dos cursos de todos os graus de qualquer 

sistema de ensino”, essa ideia surge como o pensamento expresso no artigo 1º que 

coloca a educação física como “atividade que por seus meios, processos e técnicas, 

desperta, desenvolve e aprimora-forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e sociais 

do educando, constitui um dos fatores básicos para a conquista das finalidades da 

educação nacional”. 

 Ainda no artigo 3º é caracterizado todos os objetivos da educação física, a 

qual é apresentada numa vertente desportiva e recreativa, o artigo apresenta os 

seguintes parágrafos e incisos: 

 
I - No ensino primário, por atividades físicas de caráter recreativo, de 
preferência as que favoreçam a consolidação de hábitos higiênicos, o 
desenvolvimento corporal e mental harmônico, a melhoria da aptidão 
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física, o despertar do espírito comunitário da criatividade, do sendo 
moral e cívico, além de outras que concorram para completar a 
formação integral da personalidade. 
II - No ensino médio, por atividades que contribuam para o 
aprimoramento e aproveitamento integrado de todas as 
potencialidades físicas, morais e psíquicas do indivíduo, 
possibilitando-lhe pelo emprego útil do tempo de lazer, uma perfeita 
sociabilidade a conservação da saúde, o fortalecimento da vontade, o 
estímulo às tendências de liderança e implantação de hábitos sadios. 
III - No nível superior, em prosseguimento à iniciada nos graus 
precedentes, por práticas, com predominância, de natureza 
desportiva, preferentemente as que conduzam à manutenção e 
aprimoramento da aptidão física, à conservação da saúde, à 
integração do estudante no campus universitário à consolidação do 
sentimento comunitário e de nacionalidade. 
§ 1º A aptidão física constitui a referência fundamental para orientar o 
planejamento, controle e avaliação da educação física, desportiva e 
recreativa, no nível dos estabelecimentos de ensino. 
§ 2º A partir da quinta série de escolarização, deverá ser incluída na 
programação de atividades a iniciação desportiva. 
§ 3º Nos cursos noturnos do ensino primário e médio, a orientação 
das atividades físicas será análoga e do ensino superior. 

 

 Para Junior e Simões (2011) nesse período a Educação Física foi marcado por 

um modelo piramidal que via na escola a base de formação de atletas de alto nível, 

dando a ela, como principal objetivo, desenvolver aptidões físicas nos alunos. 

 Na LDB de 61 no art. 22 a prática da educação física era considerada 

obrigatória nos cursos primário e médio, até a idade de 18 anos, sendo alterada pelo 

Decreto de Lei 705 de 1969, tornando a educação física obrigatória em todos os 

níveis e ramos de escolarização, com predominância esportiva no ensino superior. 

Nas Diretrizes de 96 ela passa a ser um componente curricular como os demais e na 

redação, em seu artigo 26, inciso 3º, determina: “A educação física, integrada à 

proposta pedagógica da escola, é componente curricular da Educação Básica, 

ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa 

nos cursos noturnos” (BRASIL, 1996). A Lei 10.793, de 1º de dezembro de 2003, 

amplia a facultatividade para quem cumpre jornada de trabalho igual ou superior a 

seis horas de trabalho; maior de trinta anos de idade; que estiver prestando serviço 

militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação 

física e que tenha prole.  
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 As pequenas mudanças ocorridas na Educação Física, nos últimos séculos, 

foram com a intenção de adéqua-se a interesses governamentais, mesmo dentro de 

um contexto social, não foram suficiente para atender os interesses sociais do país. 

Os estigmas do século XIX e XX foram transmitidos para a Educação Física no 

século XXI, o qual também se torna herdeiro das iniciativas do final do século XX 

para romper com os paradigmas da disciplina/área4.  

Na tentativa de estabelecer um sistema educacional que desenvolva educação 

integral, destacamos, entre os macrocampos oferecidos no Programa Mais 

Educação, o macro campo de Esporte e Lazer que envolve o esporte no cunho 

educacional e recreativo, tais como: atletismo, basquete de rua, corrida de 

orientação, futebol, ginástica rítmica, judô, karatê, natação, tênis de mesa e mais 

atualmente o Esporte da Escola. Além dessas práticas corporais que se apresentam 

no macro campo Esporte e Lazer, existem outras práticas que estão distribuídas no 

macrocampo Cultura, Arte e Educação Patrimonial, que no caso é a capoeira, dança, 

hip-hop e práticas circenses. Todas essas práticas corporais estão no bojo dos 

conteúdos da Educação Física Escolar, e como a educação integral tem como um de 

seus pré suposto o diálogo com o currículo da escola, acreditamos ser relevante 

refletir de que maneira a Educação Física pode contribuir na educação integral no 

macro campo Esporte e Lazer no Programa Mais Educação. 

Nos primeiros tratos pedagógicos da Educação Física, as questões biológicas, 

fisiológicas e anatômicas eram mais enfatizadas, enquanto nos mais atuais temos 

um trato em outras perspectivas, como na sua relação com a sociedade. Essas 

perspectivas buscam atender as novas necessidades da sociedade contemporânea. 

Para isso, se faz necessário que o professor faça uma leitura da realidade, 

valorizando o conhecimento que o aluno traz de seu cotidiano, confrontando-o com o 

conhecimento científico com o objetivo de proporcionar uma reflexão sobre a 

realidade social na qual ele está inserido (COLETIVO DE AUTORES, 1992). 

                                                           
4
 O uso dos termos disciplina e área são para apresentar a Educação Física como componente curricular na escola 

e como área do conhecimento acadêmico, justificando quebra de paradigma nas duas condições.  
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Esse processo reflexivo se dá no corpo, sendo ele lugar de aprendizagem e as 

práticas corporais que nele se inscrevem são catalisadoras do desenvolvimento 

integral do aluno, por isso não podemos nos privar de chamar a atenção para uma 

lógica pedagógica de nossa atuação quando trabalhamos com os conteúdos da 

Educação Física considerando as dimensões procedimental, conceitual e atitudinal 

(DARIDO; RANGEL, 2008), as quais conferem um à ação pedagógica comprometida 

com a aprendizagem dos conteúdos da Educação Física que vão além das respostas 

motoras.  

Entendemos que os conteúdos são o mecanismo que, quando selecionado de 

forma democrática e diante da necessidade da sociedade, promove a “assimilação 

consciente e sólida de conhecimentos, habilidades e atitudes e, nesse processo, os 

alunos formam suas capacidades e habilidades intelectuais para se tornarem, 

sempre mais, sujeitos da própria aprendizagem” (LIBÂNEO, 1994, p. 128). 

Baseando-se nessas novas compreensões de Educação Física é que 

buscaremos entender qual a importância dela para o desenvolvimento de uma 

educação integral. Porém para isso necessário entender mais sobre educação 

integral. 

Na origem das ideias da educação integral, destacaram duas correntes que 

defendiam a educação integral, a autoritarista e a dos liberais. 

 
As correntes autoritárias e elitistas a encampavam com o sentido de 
ampliação do controle social e dos processos de distribuição 
criteriosa dos indivíduos nos segmentos hierarquizados da sociedade. 
O extremo dessa tendência expressou-se na concepção de educação 
integral da Ação Integralista Brasileira. Já as correntes liberais 
encampavam a educação integral com o objetivo de reconstrução das 
bases sociais para o desenvolvimento democrático, o qual só poderia 
se dar a partir de indivíduos intencionalmente formados para a 
cooperação e a participação. Entre os liberais, destaca-se o nome de 
Anísio Teixeira, por sua significativa elaboração teórica e técnica, 
visando à ampliação das funções da escola e o seu fortalecimento 
como instituição (CAVALIERI, 2010, p. 249). 
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Para a corrente liberal a escola de tempo integral “impõe-se como condição 

para fazer frente às profundas desigualdades sociais convertidas em desigualdades 

educacionais e consagradoras de um regime secular e simbólico de “castas”, 

praticamente intransponíveis para os filhos das classes populares” (MOLL, 2013, p. 

23).  

A Educação Física na educação integral deve se inserir com a intenção de 

contribuir na tentativa de atender a complexidade que envolver um sistema de 

educação integral, para isso requer esforços de todas as camadas da sociedade, a 

nível político e ideológico, agregando no currículo saberes acadêmicos e populares. 

No Centro Educacional Carneiro Ribeiro a Educação Física já apresentava 

direcionamentos para um currículo, tendo a psicomotricidade como abordagem 

orientadora para as ações pedagógicas. Ao analisar tal direcionamento Cordeiro 

(2001, p. 253) esclarece que: 

 
O trabalho deste Centro privilegia o trabalho com a motricidade 
humana, considerando o corpo como o lugar que guarda e representa 
o nosso ser, as nossas impressões e expressões, a nossa história e 
as nossas emoções. 
Inicialmente, todas as ações de desenvolvimento corporal e práticas 
de psicomotricidade, se estabelecem na dimensão preventiva de 
saúde, e de saúde mental, praticando-se processos fundamentais 
para a organização/reorganização neurológica dos indivíduos. Aliado 
a este processo, a dimensão lúdica presente nas atividades 
recreativas, nos jogos e nos esportes, onde as regras e as normas se 
colocam com a configuração dos limites e dos papéis 
desempenhados por todos, nas diversas atividades, e nas relações 
sociais. 

 

A escolha de um currículo que oriente as práticas pedagógicas na Educação 

Física deve ser feita com a intenção de proporcionar avanços ao processo de ensino, 

principalmente contribuindo na formação integral do aluno. Corroboramos com 

Palma, Oliveira, Palma (2010, p. 52) ao dizer que: 

 
Desprezar qualquer linha de pensamento ou de prática pedagógica é 
como estar limitando a ampliação e a complexidade das 
possibilidades pedagógicas que cada uma delas traz implicitamente. 
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Sendo assim, é importante que os docentes apropriem-se de todos os 
conhecimentos possíveis e que, por intermédio deles, elaborem 
matrizes curriculares a ponto de propiciarem avanços pedagógicos 
palpáveis e úteis ao momento histórico que estejam vivendo, 
preocupando-se em causar o mínimo possível de prejuízo ao cidadão 
estudante.  

 
No município de Natal/RN também já tentou organizar uma escola de 

educação integral, na perspectiva da ampliação da jornada escolar, onde o aluno 

permanecia na escola das sete as dezessete horas. Não tivemos acesso a nenhum 

documento de registro sobre esse momento histórico, mas realizamos uma entrevista 

com o professor de Educação Física João Maria da Cruz, atualmente professor na 

Escola Agrícola de Jundiaí da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e que 

atuou pela Secretaria Municipal de Natal na escola que foi usada como modelo para 

ampliação da jornada escolar, a Escola Municipal Professor Zuza, que no período 

atendia apenas os anos iniciais do ensino fundamental, correspondente da primeira 

séria a quarta séria, segundo a legislação da época. 

 O professor João iniciou sua atuação como professora do município de Natal 

no ano de 1987 e foi encaminhado para a escola Professor Zuza por ter sido um dos 

quatro primeiros colocados do concurso de seleção de professor, isso ocorreu com 

todas as outras disciplinas, tendo dedicação de quarenta horas semanais. Segundo o 

professor, essa ampliação do tempo contribuía para um trabalho mais integrado, no 

qual permitia um melhor diálogo e planejamento junto aos demais professores, que 

no caso ocorria com pedagogos(as) e professores(as) de artes. É incontestável que 

uma maior dedicação do tempo do professor melhor viabiliza a ação pedagógica, 

principalmente de maneira integrada com outros componentes curriculares.  

 Em relação a grade curricular da escola, o professor João disse que os tinham 

duas aulas de Educação Física e Artes por semana, ficando o resto do tempo na 

responsabilidade dos(as) pedagogos(as), os(as) quais realizavam atividades diversas 

com os alunos, principalmente de reforço escolar. O tempo do professor era 

preenchido com aulas, sendo duas por turma acompanhando doze turmas, com um 

total de vinte e quatro horas, as demais horas eram complementadas com orientação 

aos alunos e reuniões pedagógicas de planejamento. Quando especificamos a 
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organização da grade curricular da escola em relação ao componente curricular 

Educação Física, percebemos que o número de aulas por semana era o mesmo das 

escolas regulares, mostrando que a ampliação do tempo não é o que garante uma 

formação integral, pois não ver o indivíduo em sua totalidade, o que ocorre pela 

hierarquização de saberes que a instituição escola entranhou durante a história, 

dando pouca importância aos “corpos” que nela estão presentes, tanto é, que 

segundo João, a Educação Física era vista como meio para melhorar a 

aprendizagem dos alunos nos outros componentes curriculares que eram tidos como 

principais disciplinas para o desenvolvimento cognitivo do aluno, deixando claro uma 

dicotomia entre o corpo e a mente.  

 Em entrevista a Pátio Revista Pedagógica, Rafael Yus (2009, p. 22) traz o 

entendimento de educação integral na perspectiva de formação integral e para ele 

não necessita ampliação da jornada escolar para oferecer uma educação integral, 

pois para ele: 

 
“os alunos já empregam um tempo enorme de suas vidas na escola. 
Isso é bom, porque é um dos poucos lugares onde se pode controlar 
uma boa socialização e uma aprendizagem orientada por 
especialistas. Como disse antes, isso não deve implicar maior carga 
horária para os professores nem para os alunos”.  

 
Justificando que os alunos necessitam de tempo ocioso. A justificativa é 

coerente se levarmos em consideração a experiência retratada pelo professor João 

da Escola Professor Zuza, onde se alterou o tempo escolar, mas não mudou a 

organização do currículo, o que apenas rouba “dos alunos um tempo necessário de 

ócio, isso só vem demonstrar, na realidade, que não se renunciou às propostas 

academicistas e não se reorientou o currículo de uma forma sistêmica em torno da 

resolução de problemas” (YUS, 2009, p. 22). 

 Em relação ao currículo da Educação Física, o professor João disse que as 

aulas tinham como conteúdos o jogo, o esporte e o conhecimento sobre o corpo, se 

baseando na psicomotricidade como abordagem teórica para orientar o ensino. Não 
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existia nenhuma outra atividade curricular ou extracurricular que complementassem 

as aulas de Educação Física.  

 O professor entrevistado passou quatro anos atuando na escola e afirmou que 

ela funcionou aproximadamente dois anos em regime de tempo integral, deixando de 

funcionar por motivos dos quais ele não sabia.  

Com o atual contexto da Educação Física na educação integral, não dar para 

definir as abordagens de ensino que vem norteando os currículos, mas podemos 

configurar, a partir da análise do Programa Segundo Tempo no Mais Educação, 

como vem se organizando pedagogicamente as intervenções que estão relacionadas 

com a Educação Física.  
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CAPITULO III 

A RELAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 O Programa Segundo Tempo (PST) surge no ano de 2003 como um projeto 

social na busca de minimizar a desigualdade social, fundamentando-se na 

“universalização da prática esportiva e a inclusão social, tendo-se no esporte 

educacional um meio para contribuir no desenvolvimento integral de crianças e 

adolescentes” (MELO; DIAS 2009, p. 22). Para isso o programa estabeleceu como 

objetivo: 

 
a) Democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade 

como forma de inclusão social, ocupando o tempo ocioso de 
crianças, adolescentes e jovens em situação de risco social. 

b) Oferecer práticas esportivas educacionais estimulando crianças, 
adolescentes e jovens a manter interação efetiva que contribua 
para o seu desenvolvimento integral. 

c) Oferecer condições adequadas para a prática esportiva de 
qualidade (DARIDO; OLIVEIRA 2009, p. 208). 

 

Os espaços de inserção do programa eram diversos, inclusive a escola que 

agrupava crianças em condições de vulnerabilidade social, mas com o surgimento do 

Programa Mais Educação, novas demandas surgem nas escolas, principalmente de 

cunho educacional, o que não quer dizer que o PST não atendia a essas novas 

demandas, mas elas requeriam nova organização. No ano de 2012 o PST migra para 

o Mais Educação, trazendo consigo os fundamentos, princípios que o norteia, mas se 

adequando ao que propunha o Mais Educação. O caso de estudo desse trabalho 

encontrava-se nesse contexto histórico, em momento de transição. 

E para iniciarmos as análises desse capítulo, é importante voltar a ressaltar 

que as escolas analisadas estavam no início da experiência na inserção do PST no 

Mais Educação, o que implica em uma realidade específica de análise, como por 

exemplo, a maioria dos monitores não haviam passado pelo curso que o ME oferece 

para instruir os monitores para prática. 
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No capítulo anterior apontamos quatro categorias com base nos relatórios de 

avaliação, sendo elas: formação, Educação Física e o Mais Educação na escola, 

processo de ensino e aprendizagem e alcance e inclusão dos alunos, cada um 

desses contendo elementos extraídos das questões do questionário. Essas 

categorias convergem com a intenção de responder as questões de estudo 

elencadas, tendo como principal fim alcançar o objetivo desta pesquisa.  

FORMAÇÃO 

 
A primeira categoria é um dos principais motivos de questionamento do PST 

no PME, pois põe em questão o trato pedagógico das atividades desenvolvidas pelos 

monitores que em sua maioria não possuem formação de ensino superior na área de 

Educação Física, como veremos a seguir. A categoria formação foi agrupada por 

cinco questões que tratavam desse aspecto e apresentada apenas as alternativas 

que tiveram respostas, as demais alternativas estão no modelo do relatório que se 

encontra no apêndice. A primeira questão retirada do relatório foi: 

 Informe a quantidade de monitores responsáveis pelas atividades do 

Segundo Tempo na escola, bem como o seu grau de instrução. 

 

27% 

3% 

20% 
13% 

37% 

QUANTIDADE DE MONITORES RESPONSÁVEIS PELAS ATIVIDADES DO 
SEGUNDO TEMPO NA ESCOLA, BEM COMO O SEU GRAU DE INSTRUÇÃO 

Não possui formação superior, com experiência em modalidades esportivas
Não possui formação superior , sem experiência com esporte
Ensino Superior Incompleto na área de Educação Física/Esportes
Ensino Superior Incompleto em outras áreas de atuação
Ensino Superior Completo na área de Educação Física/Esportes
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Figura 1 Quantidade de monitores responsáveis pelas atividades do PST na escola e seu grau 
de instrução 

 

Nos dezoito relatórios foram citados um total de trinta monitores que 

desenvolviam atividades do PST, desse total, onze (37%) tinham a formação em 

Educação Física e seis (20%) estavam em processo de formação, os demais 

monitores estavam em formação em outra área (13%), não tinham formação e 

atuavam no programa por experiência na prática esportiva (27%) e outros não tinha 

nem formação nem experiência com esporte (3%). Os dados nos mostram que uma 

parcela considerável de monitores, um total de 43%, não possui formação específica 

em Educação Física ou em qualquer outra área, o que pode parecer algo negativo no 

que se refere ao trato pedagógico do que é ensinado. Essas informações nos trazem 

algumas reflexões importantes, em vários vieses, para pensar educação integral e o 

ensino da Educação Física, tanto no aspecto do por que dessa realidade como 

transformá-la e conviver com ela.  

Primeiro ponto que abordamos, nessa diversidade de atores no espaço 

escolar, é a linha tênue que existe entre os saberes escolares, que tradicionalmente 

estão atreladas a cientificidade do conhecimento arraiga pela tecnologia da 

produção, e o saber comunitário que podem ou não está atreladas a processos 

educativos que se manifeste ao “saber fazer”. Em um artigo à Pátio revista 

pedagógico, Lima (2009, p. 34) diz que “se pretendemos que nossas ações 

pedagógicas estejam entrelaçadas à vida de nossos alunos, somos desafiados a 

efetivar processos sistêmicos de relações de saberes, ou seja, processos 

participativos entre professores e distintos atores sociais, entre eles o próprio aluno”. 

Essa mesma autora ao pensar a questão da formação dos atores que 

participam do diálogo na educação integral, “não pode estar limitada à titulação”, mas 

“que por outro lado, toda educação requer pessoas com determinadas competências” 

(p. 34). Ou seja, qual o papel deve ser atribuído a cada um, na trama desse novo 

contexto educacional brasileiro? Não se pode negar a importância de ninguém, seja 

formado ou não, mas tem que deixar claro como articular os saberes, para não 

descaracterizar a educação integral que defendemos, na qual o professor tem um 
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papel crucial como articulador de saberes, se não precisaria promover 

transformações no sistema educacional em que o sentido de professor seria outro. 

Desta forma, corroboramos com a ideia que “a educação pedagogicamente pensada 

é intencional, planejada e rigorosa. Isso exclui o pensamento de que qualquer 

“cuidador”, com ações espontâneas, casuais e fragmentadas, faz educação” (IDEM, 

2009, p. 34). Mais adiante estaremos voltando a tocar no assunto da 

profissionalização do professor. 

A Educação Física enquanto componente curricular também deve apresentar 

sua prática com ações pedagogicamente pensadas, e para tal não pode se orienta 

apenas pelo “saber fazer”. Para isso deve-se estar atento as dimensões do conteúdo, 

a saber, conceitual, procedimental e atitudinal, com as quais busca-se atender no 

processo de ensino todos elementos que caracterizam as práticas corporais como 

um fenômeno historicamente construído e seu conhecimento que faz parte da 

formação integral do cidadão. Mas materializar tal conhecimento na prática 

pedagógica da escola requer uma formação que possibilite uma organização didática 

dos conteúdos, e mais uma vez poderíamos questionar como os monitores do PST 

poderiam contribuir para uma educação integral sem um conhecimento pedagógico 

que direcione sua prática. 

Posso trazer uma possível resposta ao citar a fala de Coelho (2009, p. 35), 

que também escrevendo na mesma edição que Lima (2009) na revista Pátio Revista 

Pedagógica, diz: 

 
Na escola, os professores eram os principais responsáveis por esse 
trabalho, o que não significa dizer que apenas eles cumpriam tal 
função: nos CIEP‟s, por exemplo, havia formação para animadores 
culturais, orientadores pedagógicos, merendeiras e serventes, com 
vistas a discutir com cada um desses profissionais o sentido político-
pedagógico de seu trabalho naquela instituição formal. Vejam, então, 
que a concepção moderna de educação integral privilegiava um 
espaço – a escola – e um profissional – o professor – que não era o 
único, mas o impulsionador dessa formação.  

 
A autora justifica que em tempos “pós-modernos” pensar educação integral 

constitui-se pensar novos espaços e perfis profissionais, que na origem das 
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principais concepções de educação integral no Brasil, defendida por Anísio Teixeira e 

os signatários da escola nova, a escola era o lócus articulador principal da formação 

do Indivíduo. Defendo a uma ideia de que a escola continua como articuladora do 

processo formativo, mas com uma ótica da escola contemporânea, onde o tempo e o 

espaço são potencializados.   

Dessa forma, quando pensamos em Educação Integral devemos ter em mente 

a ampliação do espaço escolar, tanto no aspecto estrutural com nas relações com a 

comunidade, isso implica na inserção de outros atores na escola, mas tendo o 

professor como articulador das ações pedagógicas. Inserir outros atores sociais na 

escola não implica em não promover atividades, de cunho educativo, até porque a 

escolha dos monitores não pode ocorrer aleatoriamente, mas por critérios 

estabelecidos pelo ME e pela direção da escola, a qual conhece o projeto 

pedagógico da escola. 

A segunda questão do relatório de avaliação que elencamos para falar sobre 

formação está relacionada aos motivos que os monitores não possuem formação em 

Educação Física, mostrando que uma política educacional para a educação básica 

está relacionada diretamente com as políticas educacionais para o ensino superior. A 

questão foi a seguinte: 

 Na hipótese dos monitores não possuírem a qualificação em Educação 

Física, qual o motivo? 
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Figura 2 Motivo da não qualificação do monitor 

 
A contratação dos monitores do PST é regida por edital, que orienta aos 

diretores das escolas que seleciones professores de Educação Física ou graduandos 

para atuarem no programa, mas apenas em um relatório essa questão foi 

apresentada como motivo da ausências de monitores não qualificados. 

As justificativas para a ausência da formação, figura 2, são diversas, mas 

destacamos três: a baixa remuneração na profissão, a dificuldade na contratação de 

recursos humanos (RH) e a ausência da oferta de curso de graduação nos 

municípios.  

Em relação ao aspecto da remuneração, entendemos que ela não pode ser o 

motivo principal para aqueles que querem contribuir para a melhoria da educação, 

porém não podemos negar que é uma questão crucial a valorização do professor 

para alcançar uma educação de qualidade, não somente o aumento do salário, mas 

oferecer a estrutura necessária para se desenvolver um bom trabalho, evidenciando 

que promover educação integral está diretamente ligado a políticas educacionais que 

valorizem o professor. 

2 

1 

1 

2 

4 

1 

1 

1 

Não há a oferta de cursos de graduação no
município

A demanda do(s) Projeto(s) no Município é superior
ao número de profissionais

Desinteresse dos profissionais da área

Dificuldade de contratar RH para as regiões de
atuação do Projeto

Valor baixo de remuneração

Outros - Maior identificação pedagógica com o
Projeto

Outros - Atleta da modalidade xadrez

Outros - Falta orientação aos diretores que
contratam conforme o modelo do Mais Educação

MOTIVO DA NÃO QUALIFICAÇÃO DO MONITOR 
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O governo federal tem se atentado para as questões orçamentarias com as 

escolas que vem aderindo a ampliação do tempo escolar para desenvolver educação 

integral, pois segundo Moll (2013, p. 27): 

 
Na medida do efetivo exercício da ampliação da jornada para sete horas 
diárias, os dados fornecidos pela escola ao Censo da Educação Básica, 
realizado anualmente pelo INEP, permitem o acesso, pelos sistemas de 
ensino, aos recursos de FUNDEB designados às matrículas em tempo 
integral. Tal possibilidade caracteriza um dos principais aspectos da 
passagem de programa para política pública, garantindo sustentabilidade e 
continuidade às ações desencadeadas. 

  
Essa parceria dos municípios com o governo federal com o aumento de 

recursos é apenas um passo para se efetivar as políticas públicas de educação 

integral. Outro fator importantíssimo é a inserção de professores de dedicação 

exclusiva, pois para escolas com tempo integral necessitam de professores de tempo 

integral.  

 
(...) é preciso que se reconheça o período de transição necessária: de uma 
escola de turnos com professores parcial para uma escola de tempo 
completo, como conhecida em países como Uruguai (escuela de tiempo 
completo) e Estados Unidos (full time scholl), com estudantes e professores 
de tempo completo. Tal processo exigirá esforços contínuos, além de tempo 
para sua realização (MOLL 2013, p. 30). 

 
Defendo a ideia que é crucial a profissionalização do professor para a escola 

integral que queremos. Ramalho; Nuñez e Gauther (2003, p. 18) dizem que: 

 
Na maior parte dos países, o novo século vem acompanhado por 
Reformas Educacionais orientadas para adequar a educação às 
exigências dos novos tempos e contextos, tais como a globalização 
das economias, as atuais políticas públicas e especialmente os 
impactos das novas tecnologias e comunicações. Nessa situação, o 
conhecimento e a educação passam a ter um valor de grande 
importância, assim como a formação do professor torna-se um campo 
de sérios desafios. 

 
Não tem como pensar uma educação integral se não definirmos o papel do 

professor de maneira legal e legítima, pois o mesmo é “uma peça essencial dentro 

desses processos de inovação educativa, como produtores de saberes, razão pela 
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qual nós reconhecemos que o docente faz a diferença” (idem 2003, p. 18). E é 

inaceitável nesse processo de mudança não ter em mente novas organizações 

curriculares de maneira abrangente, perpassando inclusive pela profissionalização do 

professor. 

O Programa Mais Educação faz encaminhamentos que direcionam a 

designação de um professor da escola que se dedicará a coordenar a organização 

do programa na instituição, com dedicação de 40 horas semanais. Ou seja, 

mostrando a necessidade da presença mais constante do professor no espaço 

escolar, mas como já temos dito, isto se torna apenas uma indução, o que nos faz 

afirmar mais uma vez que o Mais Educação não é educação integral, apenas induz 

mudanças que devem ocorre paulatinamente de forma coerente.  

Outro fator crucial passa pela formação de professores, pois como mostra a 

figura 2, existe uma dificuldade na contratação de recursos humanos (RH), que é 

consequência direta da ausência da oferta de curso de graduação nos municípios, o 

que deixa poucas possibilidades de contratação de recursos humanos que possam 

desenvolver práticas pedagógicas que contribuir na formação das crianças. Isso 

mostra uma falta de professores de Educação Física para atuar no macro campo 

Esporte e Lazer, por consequência da dificuldade ou ao não acesso a instituições 

formadoras. Então entra em cena a importância da democratização do ensino 

superior, e como carro chefe para essa democratização o ensino a distância (EaD) 

que está posto para suprir essa necessidade de formação. 

 Os monitores tem acesso ao caderno de apoio pedagógico do Segundo 

Tempo (impresso ou digital) e o utiliza? 
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Figura 3 Acesso e utilização do Caderno de Apoio Pedagógico pelos monitores 

 

 No caso da utilização do caderno de apoio pedagógico, como é o uso pelo 

monitor? 

 

Figura 4 Aprovação do Caderno de Apoio Pedagógico pelos monitores que o utilizam 

 

As figuras 3 e 4 estão intimamente ligadas, mostrando como os monitores 

estão orientando suas práticas segundo a proposta do PST. Pois há “uma 

necessidade premente da área em apontar caminhos mais adequados sobre como 

fazer para formar cidadãos críticos e emancipados em programas de esporte 

educacional” (DARIDO; OLIVEIRA, 2009, p. 207).  

Para diminuir a dificuldades no pensar pedagógico dos monitores, seja pela 

falta de formação ou não, o PST fornece material didático e formações presenciais, 

buscando ampliar ou capacitar minimamente os monitores que estão atuando no 

programa, porém os relatórios nos mostram que ainda há entraves que estão 

impossibilitando o acesso aos materiais impressos de orientações didáticas (hoje 

todos os materiais didáticos e produções complementares estão disponíveis na 

internet). Nos dezoito relatórios, em oito foram relatados que o monitor não teve 

acesso ao caderno de apoio pedagógico, podendo ser alguns motivos do não acesso 

a dificuldade de envio do material pelo Ministério do Esporte por causa de 

informações erradas, como o engavetamento do material por parte das escolas, mas 

nenhum desses motivos é mostrado no relatório. Além dos oitos que não tem acesso, 

quatro diz ter acesso, mas não é utilizado pelo monitor, isso pode se dar pelo 

desinteresse do monitor ou pela não aceitação das propostas de ensino; apenas 
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cinco relatórios fizeram menção ao uso do material didático e um não foi respondido. 

Dos cinco que utilizam o Caderno de Apoio Pedagógico, dois utilizam com dificuldade 

e apenas três conseguem usar com facilidade, esse fato não pode ser respondido 

pelas respostas do relatório, mas apontamos o aspecto da formação como fator 

preponderante para a dificuldade de aplicar a proposta pedagógica o programa.  

Existe uma grande dificuldade por parte dos monitores em atrelar as 

intervenções das oficinas com a proposta pedagógica da escola, pois a formação dos 

monitores é um entrave para a organização de práticas pedagógicas coerentes com 

as intenções pedagógicas da escola. Essa dificuldade é presente até mesmo pelos 

professores de Educação Física que não tiveram, em sua formação acadêmica, 

subsídios que os possibilitassem organizarem seu trabalho docente atrelado ao 

Projeto Pedagógico da escola. Em relação a isso, Molina (2010, p. 85) levanta 

questionamento sobre os currículos das instituições formadoras de professores de 

Educação Física, dizendo que: 

 
(...) faz sentido situar umas quantas perguntas aos currículos de 
formação acadêmica: de que modo os estudantes de Licenciatura em 
Educação Física têm construído conhecimento sobre os elementos 
contextuais da escola? De que modo o professor de início de carreira 
se integra ao processo coletivo de produção do Projeto Político-
Pedagógico da escola na qual trabalha? Como se define um profeto 
educativo para uma instituição escolar se o currículo de formação, no 
caso de grande parte das IES, se distancia cada vez mais desse 
contexto? Como superar as orientações para a formação acadêmica 
pelo domínio de “competências” para que o jovem professor 
signifique a Educação Física na cultura das aprendizagens de 
responsabilidade da escola? 

 
Se há uma dificuldade por parte dos professore de Educação Física em atrelar 

suas ações ao Projeto Pedagógico da escola, os monitores que não tem uma 

formação específica, e muitas vezes possuem apenas a formação básica, possuem 

uma dificuldade maior em orientar suas intervenções. Por isso, dar apoio pedagógico 

aos monitores é um paliativo para superar o atual contexto, mas não é a solução. 

Para além do fornecimento do caderno pedagógico, o PST oferece aos 

monitores em um encontro presencial um curso para tirar as dúvida e passar 
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orientações dos fundamentos que norteiam o programa e como eles se manifestam 

na prática pedagógica, fazendo vivências teórico-práticas. Extrairmos as seguintes 

informações do relatório, referente a participação nos cursos, mesmo já sabendo que 

quase todos não tinham participado ainda, mas consideramos importante apontar a 

realidade apresentada pelo relatório para justificar os possíveis equívocos no 

processo de ensino. No tocante a capacitações presenciais ofertadas, o protocolo de 

avaliação faz a seguinte questão:  

 Sobre a participação dos monitores responsáveis pelo Segundo Tempo na 

escola das atividades de orientação pedagógica oferecida pela 

SNELIS/ME. 

 

Figura 5 Participação dos monitores na capacitação para cada escola 

 

A figura 5 nos mostra que dos dezoito relatórios, em nove escolas ninguém 

participou, em duas escolas poucos participaram, em seis todos participaram e em 

um não foi respondida. Como dito inicialmente esse grupo de monitores ainda não 

tinham passado pelos cursos ofertados pelo ME e os poucos que passaram 

provavelmente foi em convênios anteriores, mas os dados nos deixam explicito que a 

falta formação dos monitores fragiliza a intenção pedagógica do macro campo 

Esporte e Lazer. 

Os dados extraídos das questões do relatório que agrupam a categorias 

formação mostra que a realidade das escolas acompanhadas pela EC3 no ano de 

2012, se configurava por ações pedagógicas que não tinham clara as intenções 

propostas pelo programa, tanto pela falta de formação específica, como pela falta de 

contato com os materiais didáticos e participação nos cursos ofertados, o que torna 
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um elemento divergente para uma educação integral, visto que as atividades 

ofertadas no macro campo devem ser pedagogicamente intencionais com o intuito 

formativo, e se os monitores não tiverem uma formação ou uma orientação que os 

permitam organizar suas aulas pedagogicamente, as práticas por eles desenvolvidas 

se restringiram ao fazer pele fazer, sem contribuir significativamente na formação do 

aluno. 

EDUCAÇÃO FÍSICA E O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA 

 
Essa segunda categoria é uma das principais categoria deste trabalho, pois a 

mesma apresenta dados que nos faz discutir se o macro campo Esporte e Lazer vem 

se organizando para uma proposta de educação integral, destacando o papel do 

componente curricular Educação Física. 

O PST tem como proposta que os alunos sejam atendidos duas ou mais vezes 

por semana com vivência de múltiplas vivências esportivas, sendo no mínimo duas 

modalidades coletivas e uma individual. Em relação a essa questão, tivemos a 

informação abaixo, figura 6. 

 A frequência de atendimento de alunos está de acordo com a proposta do 

Segundo Tempo na escola? 

 

Figura 6 Frequência de atendimento de acordo com a proposta do PST 

 

 A maior parte das escolas acompanhadas pela EC3 atende duas ou mais 

vezes por semanas, oportunizando os alunos ampliarem suas vivências com práticas 

corporais. Para que essas vivências caracterizem pela ideia contemporânea de 

educação integral, elas devem estar articuladas com o projeto pedagógico da escola, 

para isso elas devem dialogar com os componentes curriculares que dialogam com 
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os macro campos, que neste caso é o macro campo Esporte e Lazer com o 

componente curricular Educação Física. 

 A Educação Física no atual sistema de ensino tem uma carga horária de duas 

aulas por semana, o que é pouco para tratar os conteúdos que dela fazem parte, 

entendendo conteúdo “como tudo o que de ser aprendido, que não apenas abrange 

as capacidades cognitivas, como também inclui as demais capacidades” (DARIDO; 

OLIVEIRA, 2009, p. 211). As aulas do PST seria a oportunidade de ampliar as aulas 

de Educação Física, de maneira que os monitores dialoguem com os professores a 

fim de alcança o princípio formativo do componente curricular na educação básica, 

que segundo Darido e Oliveira: 

 
Após o período formal de aulas de Educação Física escolar e do 
Programa, os alunos devem ter condições de manter uma prática 
regular de atividades física, se assim desejarem, sem o auxílio de 
especialistas. Outro aspecto bastante importante dessa formação 
integral é o de que os alunos sejam capazes de reconhecer e 
repudiar os aspectos negativos que envolvem as práticas corporais 
na sociedade, como, por exemplo, o uso de anabolizantes no esporte 
de rendimento, a busca do corpo idealizado pela mídia, a violência 
entre as torcidas, ou seja, deve-se buscar garantir a autonomia dos 
alunos para refletir, criticar e usufruir do conhecimento do esporte 
obtido na escola e no Programa Segundo Tempo (2009, p. 209).   

    
 Se as atividades do PST forem a extensão das aulas de Educação Física, fica 

explicito a ideias de educação integral, caso contrario, estará acontecendo apenas 

atividades extracurriculares, de maneira desarticulada. Para que ocorra uma 

articulação, deve-se estar atento a vários elementos, e uma delas é a grade horária 

da escola que está relacionada diretamente com o uso dos espaços escolares pelos 

monitores e professores da escola. A questão que faz referencia a grade horária foi: 

 Existe grade horária para as atividades da Mais Educação e para as 

atividades do Segundo Tempo na escola? 
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Figura 7 Existência de grade horária para o Programa Mais Educação e para o Programa 
Segundo Tempo na Escola 

 

A organização de uma grade horária na escola que contemple as disciplinas e 

os programas desenvolvidos na escola é essencial para gerir os espaços da escola, 

pois o PST no Programa Mais Educação normalmente é visto como uma atividade 

extracurricular que disputa com a Educação Física os espaços de aula. Percebemos 

isso no acompanhamento das formações para monitores do macro campo Esporte e 

Lazer e na relação com professores da rede municipal do Natal. Essa forma de 

organizar tem relação direta com as ideias e organização do currículo das escolas do 

atual sistema público de ensino, os quais não se configuram como educação integral. 

Nos casos relatados, a maioria ofertava mais de uma vez por semana e mais 

de uma prática. Essa ampliação do tempo no espaço escola com o fim de promover 

uma formação integral com a oferta de práticas corporais, minimizando o déficit da 

carga horária que a Educação Física tem, para desenvolver seus conteúdos, na 

estrutura do ensino regular.  

Segundo Darido e Oliveira (2009, p. 218): 

 
O Programa Segundo Tempo, quando desenvolvido nas escolas, 
coloca-se como mais uma ação formativa do pacote escolar, ou seja, 
atua em consonância com a proposta pedagógica da escola e em 
contribuição às ações e aos propósitos idealizados em seu Projeto 
Pedagógico. Nesse sentido, faz-se necessário deixar claro que, 
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mesmo tendo essa participação e vinculação com a proposta da 
escola, ele não deve e não pode substituir as aulas curriculares 
de Educação Física. 

 
 O grifo da citação acima é dos próprios autores, para destacar que as 

atividades desenvolvidas pelo programa não isenta os alunos das aulas de Educação 

Física e nem pode tirar ela da grade curricular da escola. Ao mesmo tempo ela não 

pode ser entendida como uma segunda Educação Física na escola, o que deve 

ocorre no princípio de uma escola com educação integral são práticas que se 

integrem, ou seja, as atividades desenvolvidas pelos monitores do PST no Mais 

Educação devem ser desenvolvidas no sentido de ampliação das aulas de Educação 

Física. 

 Outro fator que caracteriza essa integração é a articulação das ações 

formativas da escola que deve está presente no projeto pedagógico, ou seja, 

organizar grade horária levando em consideração a ocupação dos espaços para que 

cada professor ou monitor desenvolva sua ação de maneira individualizada, se 

restringindo apenas a sua especificidade não garantirá e nem promoverá uma 

educação integral. 

 Uma terceira questão elencada para discutir essa categoria tem relação direta 

com a figura 6, e reponde mais uma das questões de estudo foi:  

 Como estão sendo desenvolvidas as atividades do Segundo Tempo na 

escola? 
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Figura 8 Desenvolvimento das atividades do Programa Segundo Tempo na Escola 

 

 O PST ao se inserir no macro campo Esporte e Lazer do Mais Educação 

chega superando um dos grandes problemas que o macro campo tinha que 

dificultava ou impossibilitaria as  articulação com o componente curricular Educação 

Física. Na configuração inicial, o macro campo disponibilizava uma lista de práticas 

esportivas e a escola tinha que escolher alguns desses esportes, dos quais se 

escolhia um monitor para cada modalidade.  

O primeiro problema dessa organização inicial é que, enquanto a Educação 

Física apresenta em seus conteúdos um leque de práticas corporais da cultura de 

movimento, as atividades do Mais Educação se restringia há apenas um conteúdo, 

que no caso é o esporte, ou seja, para o professor poder está em um diálogo 

constante com os monitores, ele só poderia ensinar o esporte, deixando de fora 

outros conteúdos como a dança, ginástica, jogos, entre outros. Outro problema era 

que cada modalidade tinha um monitor, o que dificultaria para o professor manter um 

diálogo que possibilitasse a articulação dos saberes.  

Quando o PST entra como uma atividade do macro campo, ele traz consigo 

alguns de seus princípios e orientações, entre elas, que o monitor deve oferta no seu 

planejamento pelo menos duas práticas esportivas coletivas e uma individual. E 

como nos aponta os dados, a maioria dos monitores tem desenvolvido de duas ou 

mais modalidades, mostrando um avanço em relação a organização inicial do macro 
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campo, mas ainda é insuficiente, pois continua centrada no esporte, mesmo 

propondo outras práticas corporais como dama e teatro. 

Promover uma diversidade de práticas corporais as crianças é fazê-las vivenciar 

uma diversidade de práticas corporais que fazem parte de um repertório da cultura 

de movimento, as quais devem ser vistas numa perspectiva interna e externa, 

partindo: 

(...) da ideia de que no ensino-aprendizagem de movimentos é 
sempre necessário um conhecimento sobre o desenvolvimento 
destes movimentos em dois níveis, ou seja, na perspectiva 
interior, de quem realiza os movimentos, e na perspectiva 
exterior, o resultado dos movimentos realizados. Neste sentido 
a análise se concentra mais sobre as possibilidades do ensinar 
os movimentos do que nas especificidades do mesmo na 
produção de rendimento. Embora pela perspectiva externa 
exista sempre um pré-conhecimento sobre o “movimento 
correto”, derivado da cultura do movimento hegemônico, 
notadamente o esporte. 

Pela análise da perspectiva interna, apresenta-se um claro 
interesse pelo sujeito que se movimenta. Deve-se, no entanto, 
procurar entender bem quem e este sujeito do movimento, ou 
melhor, qual é a imagem de ser humano presente nesta 
perspectiva (KUNZ, 2006, p. 86). 

 
Quando falamos das modalidades ofertadas, falamos do conteúdo que estará 

sendo ensinado, e para selecionar e ensinar um conteúdo é muito importante 

considerar a perspectiva interna, levando em consideração o interesse do aluno, pois 

segundo Moll (2009, p. 15) um dos pressupostos da educação integral é “a escuta 

das crianças e dos jovens como sujeitos de direitos na cena escolar, e não „objetos‟ 

da ação docente”. Ampliar as ofertas de conteúdos para além do esporte é atender 

as individualidades mais democraticamente, ao mesmo tempo em que desperta 

outros interesses ao aluno. 

A escola de educação integral que queremos deve interliga todos os saberes, 

tanto no conhecer como no fazer, e para isso faz necessário que as ações nela 

inserida estejam em comunhão com seu projeto pedagógico, e não tem como isso 

ocorre se os atores responsáveis diretamente pelo ensino, atualmente os professores 
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e os monitores, não planejarem juntos, e uma oportunidade excepcional são as 

reuniões pedagógicas, e em relação a essa questão o relatório nos traz os seguintes 

apontamentos: 

 São realizadas reuniões pedagógicas entre os envolvidos com o segundo 

tempo na escola e a equipe pedagógica da escola? 

 
Figura 9 Realização de reuniões pedagógicas 

 

A figura 9 mostra que a grande maioria das escolas diz realizar reuniões 

pedagógicas, um total de doze, correspondendo a 67% do total, seja reuniões 

semanais, quinzenais, mensais ou bimestrais. Esse fator é muito importante para 

uma escola de educação integral, pois é o momento onde professores e monitores 

podem planejar juntos, além de compartilhar o que se tem vivenciado na sala de 

aula, de maneira que possam avaliar o processo de ensino e aprendizagem. 

O que o relatório não apresenta é como ocorre as reuniões, se são realizadas 

com o professor, monitor e coordenador, ou se ocorre separadamente. A primeira 

forma seria a mais coerente em uma escola de educação integral. As reuniões 

pedagógicas são fundamentais para que as ações pedagógicas sejam articuladas e 

otimizadas no tempo escolar para que as atividades do programa estejam 

organizadas e inseridas no cronograma da escola, fazendo que espaços sejam bem 

distribuídos e consequentemente bem aproveitados. Nas reuniões pedagógicas, os 

monitores do PST devem planejar com professores e coordenadores, permitindo uma 

maior relação das aulas das disciplinas, no caso Educação Física com as atividades 

do macro campo, para, além disso, permitir uma maior relação interdisciplinar. 
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O planejamento é fundamental para os professores aproximarem suas 

intenções com a realidade para que suas tomadas de decisão sejam coerentes para 

as diversas circunstâncias que podem surgir nas situações de ensino. O ato de 

planejar deve se atentar para alguns elementos básicos que o professor deve estar 

atento, dos quais Sacristán (2000, p. 296) diz: 

 
(...) para os professores tomarem decisões na hora de planejar o 
ensino, que são as considerações em torno dos conteúdos e as 
relativas ao planejamento de atividades. Decidir sobre o primeiro 
supõe aceitar o significado dos conteúdos, selecionar atividades 
supõe optar sobre o processo de aprendizagem possível, sobre o 
ambiente escolar geral, sobre a organização desse processo, sobre o 
papel que os professores desenvolvem, etc.  

 
É inegável o quanto o planejamento é fundamental para a ação docente, 

requerendo alguns aspectos técnicos inerentes a formação de professor, mostrando 

que a falta de formação dos monitores implica no desenvolver das atividades. Podem 

ser vários motivos que fazem com que a proposta metodológica do PST não seja 

materializada, entre eles podemos destacar a falta de formação em Educação Física 

dos monitores, mas que também podem estar relacionados a falha no processo de 

formação dos monitores, podendo ser por falta de clareza da proposta ou pelo tempo 

da formação, além de poder ter a não aceitação da proposta por parte dos monitores 

ou da escola. 

Outra questão abordada na avaliação pedagógica diz respeito a metodologia 

utilizada para o ensino, no caso do PST enfatiza as práticas esportivas,  que tem 

uma orientação metodológica. Tivemos as seguintes respostas para a questão: 

 A metodologia verificada no momento da visita estava de acordo com a 

proposta pedagógica do segundo tempo na escola? 
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Figura 10 Metodologia de acordo com a proposta pelo Segundo Tempo na 
Escola 

 

As respostas apontam para uma situação preocupante, pois existe por parte do 

ME grande investimento na capacitação dos Recursos Humanos (RHs) envolvidos no 

processo, inclusive com distribuição de materiais didáticos para cada escola, como 

foi caso das instituições acompanhadas pela EC3. Na capacitação é passada a 

orientação que de os processo pedagógicos devem seguir as seguintes diretrizes 

postas no Sistema de Aprendizagem e Desenvolvimento Esportivo (SADE). O SADE 

foi um sistema de ensino organizado especificamente para o PST, onde: 

 
(...) apoia-se em uma concepção que permeia as diferentes formas 
de manifestação dos esportes, sendo constituído por três estruturas 
nas quais se procede o desenvolvimento das capacidades inerentes 
ao rendimento esportivo (Estrutura Substantiva), ao longo do tempo e 
em diferentes fases e etapas (Estrutura Temporal) (GRECO; SILVA, 
2008, p. 82). 

 
 O sistema de aprendizagem está baseado na iniciação esportiva universal que 

organiza o ensino do esporte em:  

 
(...) uma sequência metodológica caracterizada por uma cronologia, 
na forma de um A-B-C dos conteúdos”. Inicia-se a sequência com a 
aprendizagem e se constroem as bases para o treinamento. Assim, 
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parte-se da aprendizagem tática e motora e dirige-se ao treinamento 
tático e técnico (GRECO; SILVA; SANTOS, 2009, p. 163). 

 
 Então, a sequência metodológica proposta caracteriza-se por um primeiro 

momento de aprendizagem tática, na busca de desenvolver capacidades táticas 

básicas, jogos de criatividade tática e estrutura funcionais, um segundo momento 

seria a ampliação de aprendizagem motora, desenvolvendo capacidades 

coordenativas e habilidades técnica, com as quais culminariam para um terceiro 

momento que consiste no treinamento tático-técnico. Essas fases são sequenciais, 

mas podem ocorrer de maneira integrada. 

 É importante destacar que no caso das escolas, acompanhadas pela EC3 no 

ano de 2012, não tiveram acesso ao curso ofertado pelo ME, tiveram apenas acesso 

ao material didático, o que pode ser posto como um dos possíveis motivos a maiorias 

dos monitores não aplicassem o modelo metodológico proposto. Outros motivos 

também podem explica esse dado, mas não é explicitado no relatório, como o 

desconhecimento da proposta, seja por não ter contato com o material ou a falta de 

interesse em saber. Outro fator que pode intervir é a própria formação dos monitores, 

que pela falta de formação específica não consegue entender a proposta 

metodológica, mesmo tendo acesso a materiais de orientação e participando da 

formação, e ainda pode existir a figura dos monitores que tem formação específica e 

não concordam com as orientações.  

 Voltamos mais uma vez a falar de formação, e fica evidente que para se 

organizar práticas metodologicamente pensadas é necessária formação específica 

que viabilize uma real educação integral nas escolas, tendo o profissional professor 

como articulador do ensino. 

 A disciplina de Educação Física integra a grade curricular da escola? 
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Figura 11 Integração da disciplina de Educação Física na grade escolar 

 

A Lei de Diretrizes de Base da Educação (LDB) diz que a Educação Física é 

componente curricular obrigatório, ou seja, não tê-la na grade da escola é ilegal. O 

gráfico 11, nos apresenta que em cinco relatórios não continha a informação, mas 

tomando como referência os outros relatórios, percebemos que ainda existe um 

número considerável de escola que não tem a Educação Física na grade da escola 

(30,8%), essa informação já coloca em questão como se pode desenvolver educação 

integral se não nas escola não promove o ensino das práticas corporais como um 

elemento da corporeidade, esquecendo assim um elemento essencial para a 

formação integral do aluno. Moreira  et al (2013, p. 199) dizem: 

 
Quando sugerimos a corporeidade como norte para a 
ação pedagógica na escola em tempo integral, é pela 
razão da corporeidade fundamentar-se no corpo em 
movimento, na configuração de espaço e tempo, tudo isto 
se relacionando diretamente com a cultura e a história. 
Desta forma estamos tentando superar a dicotomia entre 
os conhecimentos racional e sensível. 

 
Sendo assim, todos componentes curriculares contribuem no desenvolvimento 

da corporeidade, mas a Educação Física destaca-se nesse sentido por ampliar a 

possibilidade do aluno “conhecer e definir o humano a partir da realidade corporal” 

(idem, 2013, p.200) através do corpo em movimento. 
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Como apresentamos e defendemos no capítulo 2, a Educação Física tem 

contribuições importante em uma escola de educação integral. O PST, no caso das 

escolas que não tem o componente curricular, torna-se uma solução paliativa para 

proporcionar o conhecimento e a vivência das práticas corporais. Isso não quer dizer 

que o ele anule a necessidade de aulas de Educação Física na escola e nem que ele 

seja uma segunda Educação Física, mas um espaço de ampliação e continuidade 

das aulas da disciplina.  

Quando não se consegue entender que o PST no Mais Educação deve ser a 

ampliação das aulas de Educação Física, finda-se criando um conflito dentro da 

escola, pois muitas vezes a aula do PST ocorrem simultaneamente como a aula de 

Educação Física, promovendo a disputa de espaços físicos. Para saber como as 

escolas se organizam em relação a isso, o relatório apresenta a seguinte questão:  

 Os espaços físicos permitem o desenvolvimento das atividades do Segundo 

Tempo sem interferir na disciplina de Educação Física escolar? 

 
Figura 12 Favorecimento dos espaços físicos para o desenvolvimento das atividades do 
Segundo Tempo e da disciplina de Educação Física 

 

Os resultados obtidos nesse contexto podem ser considerados o ideal para 

uma escola de educação integral, pois as escolas estão conseguindo utilizar seus 

espaços para desenvolver as ações propostas tanto pela Educação Física como pelo 
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PST, o protocolo não deixa claro como isso ocorre. Mas o espaço físico ainda é um 

grande desafio que teremos que enfrentar, principalmente nas instâncias políticas, 

pois para mantermos alunos em tempo integral na escola, devemos fornecer a 

estrutura necessária para isso, e de forma democrática, ou seja, para todos os 

alunos. Temos como exemplo na história as escolas-parques do Centro Carneiro 

Ribeiro. 

A discussão sobre o espaço físico na educação integral no ensino público 

brasileiro é um dos pontos mais desafiadores para as políticas públicas, pois com as 

estruturas que as escolas públicas têm hoje, não se tem capacidades de manter os 

alunos em tempo integral. Ao observarmos a estrutura das escolas nos municípios do 

Brasil, encontramos escolas precárias, com salas pequenas, nenhum espaço de 

convivência, inacessível, vazamentos, entre outros vários problemas, e só tem 

condições de atender um número limitado de crianças, e para poder alcançar um 

número máximo de crianças, divide seu atendimento em dois turnos. 

Poderíamos justificar que isso não é um problema tendo em vista que na ideia 

de educação integral a escola não se limita as quatro paredes, buscando na 

comunidade outros espaços de aprendizagem, mas não se limitar as quatro paredes 

não quer dizer que a escola não ter uma estrutura que consiga atender todas as 

crianças oferecendo um serviço de qualidade, e outro fator é que muitas 

comunidades não tem espaços públicos ou até mesmo privados que possam atender 

as demandas da escola. 

É evidente que para a educação integral se efetivar no sistema educacional 

brasileiro é necessário uma política intersetorial que possa atender todas as 

demandas do cidadão. Todos esses elementos discutidos na categoria Educação 

Física e o Mais Educação implicam diretamente na próxima categoria que estaremos 

tratando que é o processo de ensino e aprendizagem. 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
 Essa categoria está mais ligada as questões didática do PST no Mais 

Educação, sendo uma categoria crucial para se pensar educação integral, 
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principalmente no aspecto da organização e qualidade do ensino, fundamentais para 

uma formação integral. Nessa categoria também estaremos aprofundado a discussão 

de currículo na educação integral, apontando um caminho a ser tomado. 

Sendo o processo de ensino e aprendizagem um dos principais interesses da 

escola, pensar como esse processo é organizado torna-se de fundamental 

importância para verificar se Programa Mais Educação desenvolve efetivamente 

atividades que visem promover uma formação integral ao aluno, sendo implicando 

diretamente por questões didáticas. 

 A primeira questão extraída do relatório foi: 

 A forma de desenvolvimento das modalidades apresenta caráter: lúdico, 

escolinha de esporte, competitivo ou misto? 

 

Figura 13 Caráter da forma de desenvolvimento das atividades 

 

A figura 13 traz três formas que as atividades esportivas no PST se 

desenvolvem nas escolas acompanhadas pela EC3, sendo elas: lúdico/recreativo, 

escolinha de esportes e mistos. A maneira que as atividades são conduzidas, ou 

seja, os procedimentos metodológicos, estar ligada diretamente as intenções do que 

se quer ensinar e como ensinar.  

O PST apresenta duas perspectivas pedagógicas, que devem estar inter-

relacionada, para ensinar o esporte. Desta maneira: 
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Quando se ensinam esportes, ensina-se também pelo esporte. O 
processo pedagógico se constitui em uma avenida de mão dupla, na 
qual ensinando pelo esporte se relaciona o conhecimento do esporte 
de forma crítica e reflexiva com os aspectos inerentes ao 
desenvolvimento da cidadania. A construção da cidadania só é 
possível à medida que o professor relaciona, em sua práxis, ambas 
as forma de abordagem (GRECO; SILVA & SANTOS, 2009, p. 163).  

 
Ensinar o esporte está ligado aos princípios da aprendizagem tática, a 

aprendizagem motora e treinamento tático-técnico das modalidades, para que nesse 

processo os alunos possam ampliar sua percepção enquanto cidadão. Desta forma 

educa para o esporte e pelo esporte.  

Nos dados coletados o caráter de escolinha de esporte foi percebido em um 

total de cinco escolas, revelando que um número significativo dos monitores da 

nossa amostra está influenciado pelas ideias de esportivização, com o intuído de 

formação de atletas, enquanto PST visa uma formação para a cidadania através do 

ensino do esporte. É importante deixar claro que não se quer dizer que as escolinhas 

de esporte não formem cidadãos na intenção de formar atletas, mas ter claro que 

essa estrutura restringe as possibilidades de vivências corporais pelos alunos e que 

ao formar atletas o ensino técnico é enfatizado, tendo foco no “fazer pelo fazer” sem 

discussões críticas. 

Um segundo caráter apresentado foi o lúdico/recreação, tendo um total de 

sete escolas, este aspecto está muito ligado ao uso do imaginário da criança para 

promover aprendizagem, porém pode surgir um paradoxo, visto que mesmo o lúdico 

ser uma boa maneira para se ensinar conteúdos sistematizados as crianças, dizer 

que a atividade apresenta caráter lúdico não faz com que as atividades estejam 

sendo realizadas sistematicamente, pensando no o quê, por quê e como fazer, mas 

apenas o fazer por fazer, o conhecido rola a bola nas aulas de Educação Física. 

Outro caráter é o misto em que se percebeu a presença de mais de um caráter que 

na amostra totalizou seis escolas. 

Existiram dois momentos históricos no Brasil que o ensino do esporte se 

caracterizou por essas duas formas de ensino. Tivemos início no período pós-guerra, 

que: 
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(...) até a década de 1970, foi decisiva a participação do capital 
externo na economia brasileira. Esse envolvimento traçou contornos 
decisivos, tanto na política, quanto na educação, determinando os 
rumos da Educação Física no universo escolar. [...]. 

O golpe militar de 1964 foi um grande aliado para eliminar os 
obstáculos para a expansão do capitalismo internacional, em que a 
concepção de eficiência e tecnicismo procurou moldar o ensino e 
direcionar a Educação Física para o esporte (PALMA; OLIVEIRA; 
PALMA, 2010, p. 40). 

 
 A concepção de esporte que norteava a Educação Física naquele momento 

era a racionalidade, eficiência e produtividade, os quais tornaram a Educação Física 

escolar excludente, pois ela privilegiava aquele aluno que tinha mais habilidade e era 

mais eficiente, colocando os demais fora das práticas. 

Porém, pouco tempo depois, a partir dos anos 70, surgem críticas à pedagogia 

tecnicista. Começa a se pensar uma Educação Física mais humanista, surgindo 

assim o movimento esporte para todos (EPT), que vinha suprir outras necessidades 

da nação, “fruto do desenvolvimento econômico, da atividade física de lazer para a 

camada da população não dominante. Apesar do EPT não ser crítico em relação à 

educação, opõe-se ao esporte de rendimento” (PALMA; OLIVEIRA; PALMA, 2010, p. 

42).  Essa maneira de pensar o esporte, fez com que as aulas de Educação Física 

ficasse com caráter recreativo, sem deixar claro as intenções pedagógica, se 

restringindo apenas o vivenciar o esporte de forma livre e descomprometida. 

Tanto o caráter técnico como o recreativo ficou como estigmas da Educação 

Física brasileira, e até hoje estão em destaque, não proporcionando uma formação 

integral ao aluno. Para superar essas duas formas de ensino, destaco a proposta 

metodológica baseada em uma concepção “crítica-emancipatória” que tem como 

objetivo formar: 

 
O aluno enquanto sujeito do processo de ensino deve ser capacitado 
para sua participação na vida social, cultural e esportiva, o que 
significa não somente a aquisição de uma capacidade de ação 
funcional, mas a capacidade de conhecer, reconhecer e 
problematizar sentidos e significados nesta vida, pela reflexão crítica 
(KUNZ, 2006, p. 31). 
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Independentemente do caráter que as atividades tenham, todas elas devem 

estar em consonância com o projeto pedagógico da escola, ou seja, tem que estar de 

acordo com as intenções da escola, as quais se manifestam no currículo. Para isso 

faz-se necessário que os monitores do PST planejem com toda comunidade escolar, 

principalmente com os professores de Educação Física para que uma educação 

integral possa ocorre dentro do espaço escolar. E a questão que faz refecia a esse 

ponto foi: 

 Existe um planejamento das atividades do Segundo Tempo na escola? 

Figura 14 Planejamento das atividades do Segundo Tempo na Escola 

 

O número de escolas que realizam planejamento junto aos monitores é bem 

considerável, sendo nove escolas que faz bimestral, uma mensal, em três escolas 

não havia planejamento e em cinco relatórios não foi respondido se há ou não 

planejamentos. 

O planejamento deve apresentar o que se quer ensinar, ou seja, o que será 

ofertado aos alunos durante determinado tempo, por que ensinar, implicando no 
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objetivo do que estar sendo ensinado, também deve constar como irá ensinar, 

referência ao procedimento metodológico, e a avaliação que consiste na análise do 

que foi realizado para ver se o objetivo foi alcançado. Sendo assim: 

 
(...) o planejamento é uma atividade de reflexão acerca das nossas 
opções e ações; se não pensarmos detidamente sobre o rumo que 
devemos dar ao nosso trabalho, ficaremos entregues aos rumos 
estabelecidos pelos interesses dominantes na sociedade. A ação de 
planejar, portanto, não se reduz ao simples preenchimento de 
formulários para controle administrativo; é, antes, atividade 
consciente de previsão das ações docentes, fundamentadas em 
opções político-pedagógicas (LIBÂNEO, 1994, p. 222).  

 
 Desta forma, um planejamento escolar deve passar pela maneira que se 

concebe o currículo, baseando-o em uma concepção processual, que: 

 
Nos leva a ver seu significado e importância real como resultado das 
diversas operações às quais é submetido e não só nos aspectos 
materiais que contém, nem sequer quanto às ideias que lhe dão 
forma e estrutura interna: enquadramento político e administrativo, 
divisão de decisões, planejamento e modelo, tradução em materiais, 
manejo por parte dos professores, avaliação de seus resultados, 
tarefas de aprendizagem que os alunos realizam etc. Significa 
também que sua construção não pode ser entendida separadamente 
das condições reais de seu desenvolvimento e, por isso mesmo, 
entender o currículo num sistema educativo requer prestar atenção às 
práticas políticas e administrativas que se expressam em seu 
desenvolvimento, às condições estruturais, organizativas, materiais, 
dotação de professorado, à bagagem de ideias e significado que lhe 
dão forma e que o modelam em sucessivos passos de transformação 
(SACRISÁN, 2000, p. 21). 

 
 Fica evidente que o planejamento em uma escola de educação integral deve 

ter claro o currículo que a norteia. Ou seja, um currículo tradicional, os quais orientam 

as escolas do atual ensino regular, não atende a demanda de um currículo para uma 

escola de educação integral, fazendo necessário repensar um currículo no qual os 

problemas do cotidiano e as questões sociais sejam de vital importância. Uma 

possível ideia que se enquadre a educação integral é o currículo integrado, que se 

organiza “não só em torno de disciplinas, como costuma ser feito, mas de núcleos 

que ultrapassam os limites das disciplinas, centrados em temas, problemas, tópicos, 
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instituições, períodos históricos, espaços geográficos, grupos humanos, ideias, etc.” 

(SANTOMÉ, 1998, p. 25). 

 Planejar aulas com base em um currículo integrado é fazê-las integrar uma 

base de conhecimentos que permita o aluno dominá-los para compreender e 

solucionar os problemas que surgem no seu cotidiano, agrupando conhecimento 

pessoal/ Cultural, conhecimento popular, conhecimento acadêmico dominante, 

conhecimento acadêmico transformador e conhecimento escolar, todos esses 

conhecimentos devem estar interligados na escola de currículo integrado 

(SANTOMÉ, 2008). 

 É necessário a participação de todos professores e demais profissionais da 

educação na organização de um currículo integrado, convergindo para um mesmo 

propósito, entrelaçando conhecimento e articulando ações, pois: 

 
No desenvolvimento do currículo, na prática cotidiana na instituição 
escolar, as diferentes áreas do conhecimento e experiência deverão 
entrelaçar-se, complementar-se e reforçar-se mutuamente, para 
contribuir de modo mais eficaz e significativo com esse trabalho de 
construção e reconstrução do conhecimento e dos conceitos, 
habilidades, atitudes, valores, hábitos que uma sociedade estabelece 
democraticamente, ao considera-los necessários para uma vida mais 
digna, ativa, autônoma, solidária e democrática (SANTOMÉ, 2008, p. 
125).   

 
 Um exemplo que podemos citar como exemplo de mudança currículo para 

escolas de educação integral é o que vem ocorrendo em Governador Valadares/MG, 

o município adotou a educação integral para suas escolas, e reformulou o currículo 

para atender essas escolas. Um dos passos tomados foi organizar as disciplinas por 

eixos temáticos, sendo: Identidade e Diversidade (História, Filosofia, Sociologia, 

Ensino Religioso, Educação Física/Movimento/Brincar); Sustentabilidade e 

Protagonismo (Ciências da Natureza/ Conhecimento do Meio Geográfico/ Natureza e 

Sociedade); Comunicação e Múltiplas Linguagens (Língua Portuguesa/Linguagem 

Oral e Escrita, Matemática, Língua Estrangeira, Moderna, Artes/Música). Com essa 

organização não sobrecarrega de disciplina, tratando ela de maneira mais equitativa, 
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fazendo necessário discutir apenas como distribuir as aulas (OLIVEIRA & SOUZA, 

2013). 

  Essa maneira de organizar as disciplinas em eixos temáticos exige repensar 

métodos de ensino, e para isso o planejamento é essencial para o processo de 

ensino e aprendizagem, o qual deve ter emente todo processo didático, desde a 

seleção dos conteúdos até a avaliação. No que se refere a avaliação, o relatório traz 

a seguinte questão: 

 As atividades desenvolvidas pelo Segundo Tempo na escola são avaliadas? 

 

Figura 15 Avaliação das atividades 

 

A avaliação é um momento crucial para o processo de ensino e 

aprendizagem, com ela todos os atores poderão ver se fizeram seu papel, 

aperfeiçoando o que deu certo e corrigindo os erros durante todo o processo. Para 

isso é preciso utilizar ferramentas que consigam abranger a todos os atores 

envolvidos. Libâneo (1994, p. 198) ao criticar a forma que se vem avaliando diz que a 

“prática da avaliação em nossas escolas tem sido criticada, sobretudo por reduzir-se 

à sua função de controle, mediante a qual se faz uma classificação quantitativa dos 

alunos relativa às notas que obtiveram nas provas”.  

Pensar avaliação na perspectiva apenas na aplicação de provas com a 

intenção de quantificar o desempenho do aluno, não se enquadra na escola de 

educação integral, sendo necessário reelabora estratégias avaliativas que 

contemplem todos os atores envolvidos, pois normalmente se pensa, nas instituições 

escolares, avaliação apenas do aluno, que mesmo sendo protagonista, é mais um 
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em todo o contexto da escola. A avaliação é algo que deve ocorrer continuamente e 

simultaneamente registrada, abrangendo o currículo. 

 
O currículo abarcado pelos procedimentos de avaliação é, enfim, o 
currículo mais valorizado, a expressão da última concretização de seu 
significado para professores, que, assim, evidenciam uma 
ponderação, e para alunos, que, dessa forma, percebem através de 
que critérios são avaliados. Neste sentido, a ênfase dada pelos 
procedimentos de avaliação sobre os componentes curriculares é 
mais um aspecto da transformação do currículo no curso dentro das 
condições escolares (SACRISTÁN 2000, p. 311). 

 
Nas escolas observadas pela Equipe Colaboradora 3 a maior parte, total de 

onze, disseram realizar avaliação através de observação dos monitores, seis escolas 

não realizam avaliação e em um relatório não foi respondido. Sendo o PST um 

apêndice das aulas de Educação Física, os critérios de avaliação deveriam ser os 

mesmos, e segundo Palma; Oliveira & Palma (2010, p. 208) a avaliação na 

Educação Física: 

 
Deve ser enfocada no sentido de verificar se os alunos: 

 Construíram, reconstruíram e reelaboraram conhecimentos; 

 Promoveram a interação entre o fazer e o saber-fazer, seus efeitos, 
relações e coordenações; 

 Analisaram, refletiram e abstraíram sobre seu corpo, percebendo-se 
corpo, corpo possível e em movimento. 

 
Para avaliar essas intenções, a observação seria insuficiente, ainda deixando 

faltar registro. A ideia de avaliação presente no relatório está focada no aluno, isso se 

dá porque ele é foco da aprendizagem, mas não é o único envolvido no processo. É 

um bom sinal ter um número considerável de escolas realizando avaliação, mas tem 

que se ter cuidado com o uso da observação como ferramenta avaliativa, pois a 

mesma tem que ser registrada para poder contribuir na detecção dos erros tanto da 

aprendizagem do aluno como no ensinar do monitor/professor. A observação pode 

ser insuficiente para dar conta de avaliar um grupo considerável de alunos, por isso é 

importante estar associado a outras ferramentas avaliativas. 
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Outra questão associada ao processo de ensino-aprendizagem é o uso dos 

espaços da escola ou da comunidade pelo PST. O gráfico 12 já apontou que em uma 

maioria das escolas o programa consegue coexistir com a Educação Física, mas 

quais espaços são utilizados? Essa informação nos dá encaminhamentos para a 

configuração pedagógica do PST. Os gráficos abaixo nos traz a seguinte informação.  

 Quais espaços da escola são utilizados para as atividades do Segundo 

Tempo? 

 

Figura 16 Espaços utilizados para atividades do Segundo Tempo 

 

 A escola utiliza espaços da comunidade para o desenvolvimento das 

atividades do Segundo Tempo na Escola? Se sim, quais? 
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Figura 17 Utilização dos espaços da comunidade para o desenvolvimento das atividades do 
Segundo Tempo 

 

Outro ponto crucial que faz parte do ensino-aprendizagem e deve estar dentro 

do planejamento é o uso do espaço. As escolas apresentaram diversos espaços, nos 

quais eram desenvolvidas as atividades do PST, mas em muitos casos a escolha de 

determinados espaços, como os pátios, se dá pela ausência de espaços específicos 

para a realização das atividades, sendo necessário resignificar outros espaços.  

A educação integral visa a intercessão entre espaço escolar e espaço 

comunitário, onde em uma “via de mão dupla” as vivências no espaço escolar são 

ampliadas e dadas significados no espaço comunitário em um processo educativo 

contínuo. Pois: 

 
Qualquer escola está inserida em uma comunidade com 
especificidades culturais (saberes, valores, práticas, crenças etc.) – 
algumas são centros catalisadores de mais de uma experiência 
comunitária, pois reúnem alunos de distintos espaços sociais. Nós 
educadores precisamos reconhecer a autonomia das condições 
culturais da comunidade onde nossa escola está localizada, as 
origens relacional, segundo o qual toda cultura, por ser produzida 
num tempo e espaço, não é estática, está em comunicação 
permanente com outras (BRASIL, 2009, p. 19).  
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Utilização dos espaços da comunidade para o desenvolvimento das 
atividades do Segundo Tempo 
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A ampliação do espaço escolar não se restringe ao uso de espaços da 

comunidade, mas em um diálogo que faça o aluno ter um sentimento de pertença, 

que considere as manifestações nelas presentes e provoque experiências que 

produzam reflexivamente o conhecimento. Dois pressupostos de educação integral 

ratificam a o papel da comunidade no processo educativo, sendo eles: 

 

1- A abertura fecunda da escola para a comunidade e da 
comunidade para a escola, já que não há possibilidade de 
educação integral em tempo integral sem novos pactos entre 
famílias, educadores e escola, por não tratar da instauração da 
escola como instituição total, mas sim da articulação de um 
conjunto de possibilidades que qualifiquem a educação pública; 

2- A valorização dos saberes populares como saberes legítimos a 
serem trabalhados/incluídos no “currículo escolar”, implica em 
uma profunda mudança cultural, uma vez que revisita toda a 
tradição cartesiana que reduz os saberes e modos de expressão 
populares a irracionalismos, crendices e tradições infundadas 
(MOLL, 2009, p. 15). 

 

O primeiro pressuposto trata a comunidade, em todos seus setores, como 

coparticipantes da educação pública, evidenciando que a escola não é por si só 

única responsável no processo educacional, mas articuladora fundante de diálogo. O 

segundo, mostra a necessidade de aproximar o conhecimento popular ao currículo 

da escola, quebrando o paradigma da escola como instituição unicamente dedicada 

ao ensino de um conhecimento técnico cientifico. Essas transformações devem se 

realizar por ações intersetorias, dando atenção a todas as dimensões que envolvem 

a escola, inclusive ao espaço físico.   

Percebemos que o Programa Mais Educação não tem entre seus critérios de 

seleção o aspecto da estrutura física, visto que para oferecer atividades simultâneas 

de diversas áreas do conhecimento, além das aulas regulares, é preciso existir 

estruturas físicas adequadas, justificando o uso dos espaços comunitários. Para que 

possa se desenvolver bem, a proposta criada pelo programa se faz necessário 

oferecer materiais e espaços que possibilitem a efetivação das atividades. 
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Temo com exemplo o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, que já foi citado 

em capítulos anteriores, que segundo Castro e Lopes (2011, p. 263): 

 

O Centro Educacional Carneiro Ribeiro foi projetado pelos arquitetos 
Diógenes Rebouças e Hélio Duarte, com dois setores: o setor de 
instrução formado pela Escola-Classe, composta por um conjunto de 
12 salas visando às atividades normais ou convencionais como: 
leitura, escrita, aritmética, ou o “ensino de letras e ciências, com 
dependências para administração e áreas de estar” (EBOLI, 1971, p. 
16) além de “áreas cobertas, gabinetes médico e dentário, 
instalações para administração, jardins, hortas e áreas livres” (EBOLI, 
1971, p. 21); e o Setor da Educação composto por uma Escola 
Parque de 7 pavilhões para “as atividades socializantes, a educação 
artística, o trabalho manual, as artes industriais e a educação física” 
(EBOLI, 1971, p.16). A Escola Parque estava localizada no meio das 
outras unidades do Centro. Nela os alunos eram agrupados com base 
nas suas preferências e idades, em grupos de 20 a 30 alunos, para 
realizar diferentes atividades. 

 
 

 Para desenvolver uma educação integral na perspectiva do uso do tempo 

escolar tem que fornecer espaços que viabilizem o desenvolvimento de diversas 

atividades simultaneamente, usar espaços comunitários é um refúgio paliativo para 

poder superar as dificuldades com o espaço. Para isso é preciso se aproximar da 

ideia de comunidade de aprendizagem que é uma “alternativa para que todos 

adquiram as aprendizagens que lhes permitam desenvolver-se na sociedade do 

futuro, evitar o fracasso escolar, a desigualdade de aprendizagem e a exclusão social 

de muitas crianças” (IMBERNÓN, 2009, p. 9), através da aproximação de outros 

atores sociais (família, associações, empresas, voluntários etc.). 

 Nas escolas avaliadas pela EC3 poucas utilizavam os espaços da comunidade 

para realizar suas atividades. Onze escolas disseram não utilizarem espaços da 

comunidade e sete usam, três em salões paroquiais e ginásio poliesportivo, uma em 

campo de futebol e três em quadra da comunidade. 

O grande número de escolas que não utilizam pode ser pela falta de espaços 

da comunidade que possam ser usados, pela falta de estrutura, por estruturas 

inadequadas ou pela inacessibilidade do espaço. Para garantir espaço escolar ou 
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comunitário que garantam uma educação integral é necessário políticas públicas que 

disponibilizem espaços para realização da prática do lazer dignamente. 

ALCANCE DO PROGRAMA E INCLUSÃO DOS ALUNOS 

 
A última categoria foi a do „Alcance do programa e inclusão dos Alunos‟, que 

tiveram as seguintes questões como catalisadoras: 

 As turmas do Segundo Tempo na escola atendem alunos com necessidades 

especiais? 

 

Figura 18 Atendimento a alunos com necessidades especiais 

 

 A escola possui ações voltadas para a diminuição de manifestações de 

discriminação por condições físicas, sociais ou de outra natureza, tanto para 

professores e alunos, como entre alunos? 

 

Figura 19 Ações voltadas para a diminuição de manifestações discriminativas 

 

Quando falamos do alcance e inclusão dos alunos, temos em mente o aspecto 

da democratização do ensino, pois a educação integral implica em uma “escola 

pública, gratuita e de qualidade como bem inalienável das classes populares e 

instituição coordenadora e articuladora” (MOLL, 2009, p. 15), fazendo-nos pensar até 
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que ponto o Programa Mais Educação pode atender a todos os alunos das escolas. 

Primeiro ponto a se explicar é que o programa não atende a todos os alunos da 

escola, isso não o desmerece, pois é um programa novo regulamentado em 2007, 

mas que surgiu no ano de 2008, e sendo uma política indutora da educação integral, 

apresentando toda uma organização burocrática para sua inserção na escola.  

Mas quando falamos de inclusão não podemos deixar de destacar a intenção 

do Mais Educação em integrar os alunos com „necessidades especiais‟, que nesse 

contexto corresponde a alunos com deficiências metabólicas, intelectual e física, a 

figura 18 apresentou um total de dez escolas que não atendem alunos com 

necessidades especiais, sete atendem e em um relatório não foi respondido.  

Na atual sociedade não se pode pensar em uma escola que não atenda os 

alunos nas suas diversidades, principalmente os com restrições físicas, convocando-

nos: 

(...) a construir uma multivisão, como no movimento cubista da arte 
moderna, renunciando à ideia de um único ponto de vista, como na 
arte clássica. Atualmente, vários olhares e pontos de vista 
determinam simultâneas imagens do real e nossa posição é uma 
entre outras, nosso ponto de vista é intermediário. Para pensarmos 
sobre nós mesmos não precisamos desprezar posições alheias: eu 
também me reconheço, então, como um diferente entre diferentes 
(BRASIL, 2009, p. 20). 

 
O atual ensino regular não consegue dar conta de atender pessoas com 

necessidades especiais, principalmente deficientes físicos e mentais, como vem se 

configurando pedagogicamente. Partindo do pressuposto de que a escola vem 

baseando o ensino na transmissão de conhecimentos historicamente determinado e 

organizado sistematicamente, com o fim de durante um ano letivo ensinar tudo que 

foi estabelecido (ensino conteudista) sem levar em consideração a heterogeneidade 

do grupo de alunos, podemos afirmar que a atual escola não atende 

pedagogicamente a diversidade, pois entre alunos ditos normais não se consegue 

perceber que cada aluno tem um tempo pedagógico diferente e busca homogeneizar 

o que é heterogêneo. Assim, a escola de educação integral permite a ampliação do 

tempo pedagógico para atender a diversidade, mas só garante esse atendimento se 
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for acompanhada por transformações didáticas que integrem todas as diferencias, 

tornando-a um lugar onde as manifestações de discriminação por condições físicas, 

sociais ou de outra natureza são minimizadas.  
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CAPITÚLO 4 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todas as categorias elencadas discutidas no capitulo anterior devem convergir 

para o mesmo propósito, que é na organização e efetivação de uma política de 

estado que garanta uma Educação Integral em todas as escolas do Brasil. Nas 

escolas investigadas através do protocolo de avaliação, as práticas desenvolvidas 

convergem para ações que em uma maioria distorcem do que é proposto como 

educação integral, não dá para identificar pelas informações obtidas quais as 

principais divergências entre as escolas.  

O PST no Programa Mais Educação, na realidade das escolas acompanhadas 

pela EC3, vem configurando como uma possibilidade de integração entre as ações 

desenvolvidas pelo macrocampo Esporte e Lazer e a Educação Física, mas que 

ainda é muito fragilizado por diversos fatores, entre eles a falta de formação dos 

monitores, inviabilizando práticas pedagogicamente pensada; a ausência de 

professores de Educação Física nas escolas, atribuindo ao PST o papel do ensino do 

componente curricular; o atendimento restrito a alguns alunos da escola, deixando 

outros fora do processo formativo; a falta de espaços que atendam a demanda de 

alunos de escolas de educação integral. Todos esses elementos são barreiras que 

inviabilizam a efetivação de uma educação integral, nos permitindo afirmar que o 

Programa Mais Educação, sendo uma política indutora para educação integral, não 

fez as escolas, investigadas através da análise do primeiro protocolo avaliativo 

aplicado pela EC3, se organizarem na proposta de uma educação integral.  

Destacamos outra fragilidade que para mim é um dos principais desafios 

futuros a ser enfrentado pelas escolas que tem o Mais Educação como meio para 

tentar se organizar para uma educação integral, que é a falta de articulação das 

aulas da disciplina Educação Física com as aulas dos monitores, o que gera uma 

relação conflituosa, pois a escola fica como estivesse apresentando duas disciplinas 

de Educação Física em uma mesma escola, uma do componente curricular regular e 

outra como atividade extra, as quais trabalham conteúdos, métodos e princípios 
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diferentes, provocando uma confusão no processo formativo do aluno. O Programa 

Mais Educação propõem uma educação integral, mas na prática suas atividades são 

ofertadas como extras curriculares que em sua maioria encontra-se desarticulada 

com o projeto pedagógico das escolas, mesmo os documentos orientadores do 

programa dando o encaminhamento para a inserção das atividades nos projetos 

pedagógicos.  

 Essa desarticulação geram diversos problemas no processo de ensino e 

aprendizagem, consequentemente no uso do tempo e espaço escolar. Podemos 

apontar a falta de planejamento conjunto entre professor e monitor, desconhecimento 

do projeto pedagógico da escola e disputa de espaço para pratica. Pensar a 

Educação Integral não pode se dar de maneira fragmentada, ou seja, todas as 

atividades desenvolvidas devem estar articuladas em um currículo, 

consequentemente, presente no projeto pedagógico da escola, servindo de 

orientação para todos os atores do processo educativo, seja com formação de nível 

superior ou não, o que deve ocorrer é um diálogo em que o aluno seja priorizado. 

 A única possibilidade para que se ocorra uma integração entre as atividades 

ofertadas pelo macro campo e a Educação Física na escola é a organização de um 

currículo integrado, em um diálogo em que todas as ações convirjam para o processo 

formativo do aluno. 

Pedagogicamente, o Programa Segundo Tempo nas escolas do caso em 

questão apresentam uma maioria de monitores que não possuem formação 

específica em Educação Física e nem estão em processo de formação, 

contradizendo as orientações do Ministério do Esporte para contratação. Isso replica 

na ação dos monitores que na maioria não enquadravam segundo as orientações do 

programa e reproduzem o ensino do esporte com base nos modelos esportivista ou 

recreacionista, dois modelos que fizeram parte da história das concepções teóricas 

da Educação Física. Outro fator que caracteriza o programa é a falta de recursos 

didáticos para tratar a inclusão em todas as dimensões, além de não terem 

instrumentos avaliativos, se restringindo apenas a observação.    
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O PST tem propostas que permitem a integração dele com a Educação Física 

e o melhor caminho é através das reuniões pedagógicas, as quais permitem que os 

professores dialoguem com os monitores para que suas aulas complementem umas 

as outras, inclusive buscando convergir nas metodologias, projetos e avaliações. 

Dessa forma, fica mais visível uma organização de uma educação integral.  

A análise do protocolo de avaliação mostrou que as práticas corporais 

desenvolvidas estão mais relacionadas ao esporte, sendo o vôlei, futsal, futebol, 

handebol, voleibol de areia nas modalidades coletivas e dança, xadrez, damas, jogos 

tabuleiro, judô e Taekwondo nas modalidades individuais. Nas modalidades coletivas 

as práticas mais frequentes foi o futsal e o vôlei, enquanto nas modalidades 

individuais a prática mais presente foi o xadrez, as demais práticas apareciam mais 

esporadicamente.   

Podemos, diante do investigado, perceber avanços na organização do 

Programa Mais Educação, no tocante ao macro campo Esporte e Lazer. O principal 

avanço elencado foi à possibilidade de ampliação das vivências ofertada através do 

PST, não ficando preso apenas a uma modalidade, mas ainda muito restrito. 

Atualmente o PST no Mais Educação é denominado Esporte da Escola,  que surge 

com o intuito de proporcionar outra vivências corporais ofertadas em uma mesma 

oficina, concentrando nela os conteúdos da Educação Física Escolar, não se 

restringindo apenas ao esporte, pois, como já vimos o macro campo em sua origem 

tinha apenas o esporte como conteúdo norteador, esquecendo outras práticas da 

cultura de movimento que foram historicamente constituídas e que fazem parte da 

Educação Física como componente curricular.  

Dessa forma, o Ministério do Esporte em uma ação intersetorial com o 

Ministério da Educação, através do Esporte da Escola/Atletismo e Múltiplas vivências 

esportivas vem possibilitando a ampliação das vivências de práticas corporais pelos 

alunos, mesmo Percebendo que a denominação da atividade ainda parece se centrar 

apenas nas práticas esportivas, mas quando nos direcionamos para os fundamentos 

que norteia a proposta de ação dentro do programa, nota-se claramente a ampliação 
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da intensão educacional em torno do ensino das práticas corporais no macrocampo 

Esporte e Lazer.   

Outro ponto positivo é no que se refere a ampliação do programa no país, 

buscando atender um número maior de alunos, que segundo informações do portal 

online do Ministério da Educação as atividades tiveram início em 2008, com a 

participação de 1.380 escolas, em 55 municípios nos 26 estados e no Distrito 

Federal, atendendo 386 mil estudantes. Em 2009, houve a ampliação para 5 mil 

escolas, 126 municípios, de todos os estados e no Distrito Federal com o 

atendimento a 1,5 milhão de estudantes, inscritos pelas escolas e suas respectivas 

redes de ensino. Em 2010, o Programa foi implementado em 389 municípios, 

atendendo cerca de 10 mil escolas e beneficiando 2,3 milhões de alunos. Em 2011, 

aderiram ao Programa Mais Educação 14.995 escolas com 3.067.644 estudantes e 

segundo o ministro Henrique Paim, no ano de 2014 a intenção é ter alcançado 60 mil 

escolas.  

Os dados nos mostra que há um comprometimento político na ampliação da 

jornada escolar, mas que ainda não há uma atenção mais contundente para os 

aspectos estruturais. No que se refere ao aspecto formativo, os agentes educadores, 

principalmente os professores, seja da educação básica ou do ensino superior, todos 

devem se unir na efetivação de escolas de educação integral. 

Dessa forma esse trabalho fica como registro de um marco histórico para a 

Educação Física e para educação brasileira, dando uma pequena contribuição para a 

discussão sobre educação integral, principalmente ao inserir a Educação Física 

nessa discussão, destacando sua importância, e por fim um dos principais legados 

deixado é provocação para a necessidade da ampliação dos estudos sobre a 

temática.  

 O Programa Mais Educação não conseguirá atender a ideia de educação 

integral para além da ampliação do tempo na escola se não efetivar a proposta de 

articulação das atividades do macro campo com os componentes curriculares, 

convergindo para interesses comuns que se materializam na escola. Para isso, é 

necessário promover um diálogo entre os monitores do Mais Educação com os 
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professores da escola, tendo em vista que as escolas de educação integral tenham 

professores com dedicação exclusiva.  

Uma proposta de educação integral só ocorrerá realmente se, também, 

começar a pensar novas formas de organizar o currículo na escola, além de construir 

escolas que viabilizem a permanência dos alunos com jornada ampliada, usufruindo 

de vários espaços para realizar práticas diversas, desde práticas corporais até ao na 

integração em espaços de convivência.  

O macro campo Esporte e Lazer e a Educação Física contribuem para a 

escola de educação integral ao possibilitar o desenvolvimento do aluno em todas as 

dimensões, acessando-os ao um conhecimento em torno das práticas corporais que 

estão relacionadas tanto ao “saber conhecer” como ao “saber fazer”.  

Esse trabalho é apenas uma pequena contribuição, diante de tantos desafios 

que existe para uma educação integral. Pretendo continuar a caminhada nos estudos 

sobre educação integral em pesquisas posteriores, para que nossa produção retorne 

a sociedade, contribuindo para a Educação Física e para a educação no Brasil. 

Dessa forma, as quatro categorias discutidas: Formação, Educação Física e o 

Programa Mais Educação, Processo de Ensino e Aprendizagem, Alcance do 

programa e inclusão dos alunos, mostram uma diversidade de temáticas a serem 

aprofundadas no contexto de uma escola com educação integral, mas pretendemos 

nos direcionar, em um futuro doutorado, na estratégia de pensar o desenvolvimento 

de um currículo que atenda a nova realidade que se vem buscando para o sistema 

educacional brasileiro, principalmente com enfoque no componente curricular 

Educação Física.  
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Departamento de Educação Física – DEF/UFRN 

Campus Universitário – Lagoa Nova S/N - Natal-RN – CEP: 59078-900 

Fone: (84) 3215-3450/Fax: (84) 3215-3455 – E-MAIL – def@ccs.ufrn.br 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

GRUPO PESQUISA CORPO E CULTURA DE MOVIMENTO – GEPEC  
 

 

 

Ofício nº 001/2014-GEPEC                                                  Natal, 31 de outubro de 2014. 
 
 

Do: Prof. José Pereira de Melo 

Coordenador do Gepec 

A: Ilmª. Profª Andréa Nascimento Ewerton 

Diretora do Departamento de Desenvolvimento e Acompanhamento de Políticas e 

Programas Intersetoriais – DEDAP/ME 

 

Assunto: Autorização para utilização dos protocolos de visitas do PST/Mais Educação em 

trabalho de pesquisa 

 
 
 
 

Ilustríssima Diretora, 

 

 

Valho-me do presente para solicitar a Vossa Senhoria autorização para utilizar os dados 

constantes nos protocolos de visitas realizadas pela Equipe Colaboradora 3 (EC3), no ano de 

2102, nas visitas realizadas no Programa Segundo Tempo (PST) no âmbito do Programa Mais 

Educação, nos municípios de Bayeux/PB, Araruna/PB, Natal/RN e Parnamirim/RN. Os dados 

serão utilizados na dissertação de mestrado intitulada “Apontamentos sobre Educação Integral, 

Programa Mais Educação, Programa Segundo Tempo e Educação Física Escolar”, elaborada 

pelo pós-graduando Mackson Luiz Fernandes da Costa, sob minha orientação. O trabalho de 

pesquisa está vinculado ao Programa de Pós-graduação em Educação Física da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e tem como objetivo discutir a configuração 

pedagógica do Programa Segundo Tempo (PST) no Programa Mais Educação, bem como 

apontar possibilidades de integração de suas ações com a Educação Física escolar. 

Contando com a vossa valiosa colaboração, renovo meus protestos de estima e 

consideração.  

 

Atenciosamente 

 

 
Prof. Dr. José Pereira de Melo 

Coordenador do Gepec 

Orientador da Pesquisa
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CGIPI/SNELIS/ME 

Segundo Tempo na Escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
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1 DADOS GERAIS*   
 

*Estes dados deverão ser coletados junto à área administrativa da Unidade Escolar. 
 

1.1 INSTITUIÇÃO 

Nome da Escola:  

Esfera:  

      (   ) Estadual 

      (    ) Municipal 

Código INEP:  

Endereço da Escola:  

Cidade: Estado:  

Endereço Eletrônico:  

Telefone(s):  

Nome do(a) Diretor(a): 

 

1.2 PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA ESCOLA 

Responsável pelo Programa Mais Educação: ________________________________________________ 

Endereço Eletrônico: ___________________________________________________________________ 

Responsável pelo Programa Segundo Tempo na Escola (se houver): _____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Endereço eletrônico: ___________________________________________________________________ 

Nº total de alunos da escola: _____________________________________________________________ 

Nº de alunos inscritos no Programa Mais Educação: __________________________________________ 

Nº de Alunos participantes no Segundo Tempo na Escola: _____________________________________ 

Nº de Monitores do Segundo Tempo na Escola: ______________________________________________ 

 

2 IMPLANTAÇÃO DO SEGUNDO TEMPO NA ESCOLA (Observação e Entrevista) 

  

*As informações a seguir coletadas por ENTREVISTA (não OBSERVÁVEIS) deverão ser 

respondidas, preferencialmente, pelo DIRETOR ou COORDENADOR do PST na Escola. 

 

2.1.  SE INICIADAS, QUAL O CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

(MÊS/ANO), CONSIDERANDO OS 10 MESES REFERENTES AO RECURSO PARA 2012? 

Mês/ano de Início: ________________________________ 

Mês/ano de término: ________________________________ 

Mês/ano de paralisação (férias ou recesso): ________________________________ 
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2.2 ASSINALE OS ANOS DE DESENVOLVIMENTO DO PST EM SUA ESCOLA:   

(    )  2010 

(    )  2011  

(    )  2012 (    ) iniciado  (    ) não iniciado 

  

2.3 COMO É FEITA A SELEÇÃO DOS ALUNOS PARA PARTICIPAREM DO SEGUNDO TEMPO NA 

ESCOLA?

(   ) Os alunos selecionados para participarem do Mais Educação são os mesmos que participam de 

todos os macrocampos do programa 

(    ) Adesão Voluntária (os alunos optam pelas atividades) 

(    ) Por nível de habilidade esportiva 

(    ) São selecionados por série (ano escolar) 

(    ) Outro(s) critério(s) pré-estabelecido(s). Qual(is)? _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

3 MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGÓGICOS (Observação e Entrevista) 

 

3.1 INDIQUE OS MATERIAIS DISPONIBILIZADOS PELO MINISTÉRIO DO ESPORTE QUE JÁ FORAM 

RECEBIDOS PELA ESCOLA: 

(    ) Kit de Material esportivo  

(    ) Kit de Material pedagógico (Livros) 

(    ) Kit de Material pedagógico (DVD) 

(    ) Nenhum material recebido 

 

3.1.1 SE NÃO RECEBERAM, COM QUAIS MATERIAIS TÊM SIDO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES 

DO SEGUNDO TEMPO NA ESCOLA? 

(    ) Materiais esportivos da própria escola (de outros projetos) 

(    ) Materiais esportivos da própria escola (da disciplina de Educação Física) 

(    ) Materiais esportivos da instituição mantenedora (Estado ou Município) 

(    ) Materiais esportivos da comunidade 

(    ) Outros 

 

4 OS MONITORES (Entrevista Diretor ou Coordenador) 

 

4.1 INFORME A QUANTIDADE DE MONITORES RESPONSÁVEIS PELAS ATIVIDADES DO 

SEGUNDO TEMPO NA ESCOLA, BEM COMO O SEU GRAU DE INSTRUÇÃO: 

 _____ Monitor(es) - (   ) Não possui (em) formação superior, mas tem (têm) experiência em 

modalidades esportivas 
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_____ Monitor(es) - (   ) Não possui(em) formação superior e nem teve (tiveram) experiência com 

esporte 

_____ Monitor(es) - (    ) Ensino Superior Incompleto na área de Educação Física/Esportes 

_____ Monitor(es) - (    ) Ensino Superior Incompleto em outras áreas de atuação 

_____ Monitor(es) - (    ) Ensino Superior Completo na área de Educação Física/Esportes 

_____ Monitor(es) - (    ) Ensino Superior Completo em outras áreas de atuação 

_____ Monitor(es) - (    ) Não foi contratado 

_____ Monitor(es) - (    ) Profissional Provisionado com o CREF 

 

4.1.1 NA HIPÓTESE DOS MONITORES NÃO POSSUÍREM A QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA, QUAL O MOTIVO? 

(    ) Não há a oferta de cursos de graduação no município 

(    ) Não há a oferta de cursos de graduação em municípios próximos 

(    ) A demanda do(s) Projeto(s) no Município é superior ao número de profissionais 

(    ) Desinteresse dos profissionais da área 

(    ) Dificuldade de contratar RH para as regiões de atuação do Projeto 

(    ) Valor baixo de remuneração 

(    ) Outro(s). Qual(is)?__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

5 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES (Observação e Entrevista) 

 

*As informações a seguir coletadas por ENTREVISTA (não OBSERVÁVEIS) deverão ser 

respondidas, preferencialmente, pelo MONITOR do PST na Escola. 

 

5.1 A FREQUÊNCIA DE ATENDIMENTO DE ALUNOS ESTÁ DE ACORDO COM A PROPOSTA DO 

SEGUNDO TEMPO NA ESCOLA? 

(    ) Sim (2 ou mais vezes na semana)  

(    ) Não (menos de 2 vezes na semana) 

 

5.2 A CARGA HORÁRIA ESTÁ DE ACORDO COM A PROPOSTA DO SEGUNDO TEMPO NA 

ESCOLA? 

(    ) Sim (2 ou mais horas semanais)   

(    ) Não (menos de 2 horas semanais) 

Observações: _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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5.3 EXISTE GRADE HORÁRIA PARA AS ATIVIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO E PARA AS 

ATIVIDADES DO SEGUNDO TEMPO NA ESCOLA?  

(   ) Sim, para o Mais Educação e para o SEGUNDO TEMPO na Escola 

(   ) Sim, porém somente para o Mais Educação 

(   ) Sim, porém somente para o SEGUNDO TEMPO na Escola 

(   ) Não há organização em grade horária 

 

5.4 COMO ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SEGUNDO TEMPO NA ESCOLA?  

(   ) Ofertas de múltiplas vivências esportivas 

(   ) Oferta de 2 ou mais modalidades 

(   ) Oferta de apenas 01 modalidade coletiva 

(   ) Desenvolve apenas atividades recreativas 

(   ) Desenvolve outras atividades. Quais? __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

5.4.1 A PARTIR DA QUESTÃO ANTERIOR INDIQUE QUAIS MODALIDADES SÃO OFERECIDAS: 

MODALIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS: 

(    ) Basquetebol 

(    ) Basquete de Rua 

(    ) Futebol 

(    ) Futebol de areia     

(    ) Futsal 

(    ) Handebol 

(    ) Voleibol 

(    ) Voleibol de Areia 

(    ) Rugby                   

(    ) Outra(s). Quais? ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

MODALIDADES ESPORTIVAS INDIVIDUAIS: 

(    ) Atletismo 

(    ) Capoeira 

(    ) Dança 

(    ) Ginástica 

(    ) Jiu-jítsu 

(    ) Judô 

(    ) Karatê 

(    ) Natação 

(    ) Taekwondo 
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(    ) Tênis 

(   ) Tênis de mesa 

(    ) Xadrez 

Outra(s): _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

5.5 O KIT DE MATERIAL ESPORTIVO RECEBIDO POSSIBILITA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS 

E DAS MODALIDADES OFERTADAS NO SEGUNDO TEMPO NA ESCOLA? 

(   ) Sim, plenamente 

(   ) Sim, satisfatoriamente 

(   ) Sim, minimamente 

(   ) Não, em nada contribuem para o desenvolvimento das aulas 

(   ) Não, porque  os materiais esportivos não foram recebidos 

 

5.6 A FORMA DE DESENVOLVIMENTO DAS MODALIDADES APRESENTA CARÁTER: 

(   ) Lúdico/Recreativo 

(   ) Escolinha de esporte 

(   ) Competitivo 

(   ) Misto. Quais? _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

5.7 O(S) MONITOR(ES) TEM (TÊM) ACESSO AO LIVRO DE FUNDAMENTOS DO SEGUNDO TEMPO 

(IMPRESSO OU DIGITAL) E O UTILIZA? 

(    ) Sim, tem acesso e o utiliza 

(    ) Sim, tem acesso, porém não o utiliza 

(    ) Não, não tem acesso 

 

5.7.1 EM CASO DE UTILIZAÇÃO, INFORME OS TEMAS DO LIVRO DE FUNDAMENTOS 

PEDAGÓGICOS DO SEGUNDO TEMPO QUE CONTRIBUEM PARA SUA PRÁTICA PEDAGÓGICA:  

(  ) Fundamentos do Programa Segundo Tempo: entrelaçamentos do esporte, do desenvolvimento 

Humano, da cultura e da educação 

(    ) Fundamentos do lazer e da animação cultural 

(    ) Corpo, gênero e sexualidade: educando para a Diversidade 

(    ) Estilos de ensino e aprendizagem motora: implicações para a prática 

(    ) Questões da deficiência e as ações no Programa Segundo Tempo 

(    ) Organização e desenvolvimento pedagógico do Esporte no Programa Segundo Tempo 

(    ) Procedimentos metodológicos para o Programa Segundo Tempo 

(    ) Planejamento do Programa Segundo Tempo: a intenção é compartilhar conhecimentos, saberes e 
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mudar o Jogo 

 

5.8 O(S) MONITOR(ES) TEM (TÊM) ACESSO AO CADERNO DE APOIO PEDAGÓGICO/CAP 

(IMPRESSO OU DIGITAL) E O UTILIZA?  

(    ) Sim, tem acesso e o utiliza 

(    ) Sim, tem acesso, porém não o utiliza 

(    ) Não, não tem acesso 

 

5.8.1 NO CASO DA UTILIZAÇÃO DO CADERNO DE APOIO PEDAGÓGICO/CAP, O MONITOR: 

(   ) Aprova o uso, e o utiliza com facilidade no desenvolvimento das atividades 

(   ) Aprova o uso, mas o utiliza com dificuldades no desenvolvimento das atividades 

(   ) Aprova o uso, mas não o utiliza no desenvolvimento das atividades 

(   ) Tem restrições quanto ao uso,  mas o utiliza com facilidade no desenvolvimento das atividades 

(   ) Tem restrições quanto ao uso,  e o utiliza com dificuldades no desenvolvimento das atividades 

(    ) Tem restrições quanto ao uso, e não o utiliza no desenvolvimento das atividades 

 

5.8.2 NO CASO DA UTILIZAÇÃO DO CADERNO DE APOIO PEDAGÓGICO/CAP, OS ALUNOS: 

(   ) Gostam das atividades propostas 

(   ) Não gostam das atividades propostas 

(    ) Gostam das atividades propostas, mas preferem outra(s) atividade(s). Qual(is)? ________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

5.9 EXISTE UM PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADADES DO SEGUNDO TEMPO NA ESCOLA? 

(    ) Sim, há um planejamento mensal das atividades 

(    ) Sim, há um planejamento bimestral das atividades 

(    ) Sim, há um planejamento semestral das atividades 

(    ) Sim, há um planejamento anual das atividades 

(    ) Não, não há planejamento das atividades 

 

5.10 EXISTE ORGANIZAÇÃO DE PLANOS DE AULA? 

(   ) Sim, e o monitor apresentou os planos de aula 

(   ) Sim, porém o monitor não apresentou os planos de aula 

(   ) Não existe organização de planos de aula 

 

5.11 AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SEGUNDO TEMPO NA ESCOLA SÃO AVALIADAS? 

(   ) Sim, apenas por observação dos monitores e responsáveis 

(   ) Sim, pela aplicação de instrumentos de avaliação. Especifique: ______________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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(   ) Sim, outra maneira: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

(   ) Não são avaliadas 

 

5.12 SÃO REALIZADAS REUNIÕES PEDAGÓGICAS ENTRE OS ENVOLVIDOS COM O SEGUNDO 

TEMPO NA ESCOLA E A EQUIPE PEDAGÓGICA DA ESCOLA? 

(   ) Sim, semanalmente 

(   ) Sim, quinzenalmente 

(   ) Sim, mensalmente 

(   ) Sim, bimestralmente 

(   ) Não 

 

5.12.1 SE SIM, INDIQUE OS OBJETIVOS DAS REUNIÕES: 

(   ) Capacitação continuada dos recursos humanos 

(   )  Planejamento das atividades a serem desenvolvidas 

(   )  Avaliação das atividades desenvolvidas 

(   )  Troca de experiências 

(   )  Integração das atividades desenvolvidas nos macrocampos 

(    ) Outro(s):_________________________________________________________________________ 

 

5.13 A METODOLOGIA VERIFICADA NO MOMENTO DA VISITA ESTAVA DE ACORDO COM A 

PROPOSTA PEDAGÓGICA DO SEGUNDO TEMPO NA ESCOLA? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Parcialmente 

 

5.14 COMO SÃO ORGANIZADAS AS TURMAS DO SEGUNDO TEMPO NA ESCOLA? 

(    ) Turmas de meninos  

(    ) Turmas de meninas   

(    ) Turmas Mistas 

 

5.15 INDIQUE A DIVISÃO DAS TURMAS POR FAIXA ETÁRIA? 

(   ) até 10 anos   

(   ) 11 a 13 anos   

(   ) 14 a 17 anos      

(   ) 17 anos em diante   

(   ) Não há divisão por faixa etária 
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5.16 AS ATIVIDADES SÃO PROGRAMADAS DE FORMA DIFERENCIADA, DE ACORDO COM A 

FAIXA ETÁRIA? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

6 INFRA-ESTRUTURA DO SEGUNDO TEMPO NA ESCOLA (Observação e 

Entrevista) 

 

6.1 ASSINALE OS ESPAÇOS DA ESCOLA QUE SÃO UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DO 

SEGUNDO TEMPO: 

(    ) Quadra poliesportiva coberta 

(   ) Quadra poliesportiva descoberta 

(   ) Pátio 

(   ) Campo de areia 

(   ) Campo de terra 

(   ) Sala multiuso 

(   ) Sala de aula 

(   ) Pista de Atletismo 

(   ) Campo de Futebol 

(    ) Outro(s) Qual (is)? ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

6.2 A ESCOLA UTILIZA ESPAÇOS DA COMUNIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS 

ATIVIDADES DO SEGUNDO TEMPO NA ESCOLA?  

(    ) Sim, quadra da comunidade 

(    ) Sim, campo de futebol 

(    ) Sim, espaço da associação de bairros 

(    ) Sim, centro comunitário 

(    ) Sim, praça do bairro 

(    ) Sim, outro(s) espaço(s) _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(    ) Não 

 

6.2.1 SE SIM, COMO É FEITO O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS? 

(    ) Os alunos vão a pé 

(    ) Os alunos são transportados pela escola 

(    ) Os alunos utilizam transporte público 

(    ) Outro: __________________________________________________________________________ 

 

6.2.2 ISSO PREJUDICA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES? 
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(    ) Sim 

(    ) Não 

 

6.3 AS ESTRUTURAS FÍSICAS UTILIZADAS SÃO ADEQUADAS ÀS MODALIDADES ESPORTIVAS 

OFERTADAS PELO SEGUNDO TEMPO NA ESCOLA?  

(    )  As estruturas físicas utilizadas atendem plenamente às exigências das atividades esportivas 

(    )  As estruturas físicas utilizadas atendem satisfatoriamente às exigências das atividades esportivas 

(    )  As estruturas físicas utilizadas atendem precariamente às exigências das atividades esportivas 

(    )  As estruturas físicas utilizadas não atendem às exigências das atividades esportivas 

 

6.4 OS ESPAÇOS FÍSICOS UTILIZADOS COMPORTAM A META DE ALUNOS PREVISTA? 

(    ) Sim   

(    ) Não   

(    ) Parcialmente 

 

6.4.1. SE NÃO OU PARCIALMENTE, POR QUÊ? ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

6.5 A DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA INTEGRA A GRADE CURRICULAR DA ESCOLA: 

(   ) Sim, e é ministrada por Professor de Educação Física 

(   ) Sim, e é ministrada por profissional não graduado 

(   ) Sim, mas não está sendo oferecida 

(   ) Não 

 

6.6 OS ESPAÇOS FÍSICOS PERMITEM O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SEGUNDO 

TEMPO SEM INTERFERIR NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR? 

(    ) Sim   

(    ) Não   

(    ) Parcialmente 

 

6.6.1 SE NÃO OU PARCIALMENTE, POR QUÊ? ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  

7 PÚBLICO-ALVO (Observação e Entrevista) 

 

7.1 AS TURMAS DO SEGUNDO TEMPO NA ESCOLA ATENDEM ALUNOS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS? 
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(    ) Sim 

(    ) Não 

 

7.1.1 SE SIM, QUAL(IS)?  

(   ) Cardiopatias 

(   ) Diabetes   

(  ) DST 

(   ) Hipertensão   

(   ) Obesidade   

(   ) Pneumopatia   

(  ) Outra(s): __________________________________________________________________________                                                   

 

 7.2 AS TURMAS DO SEGUNDO TEMPO ATENDEM ALUNOS COM QUAIS DEFICIÊNCIAS? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

7.2.1 SE SIM, QUAL(IS)?  

(    )  Auditiva    

(    ) Física    

(    ) Intelectual    

(    ) Múltipla(s) 

(    ) Visual     

(    ) Outra(s): _________________________________________________________________________                                                

   

7.3 A ESCOLA POSSUI AÇÕES VOLTADAS PARA A DIMINUIÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE 

DISCRIMINAÇÃO POR CONDIÇÕES FÍSICAS, SOCIAIS OU DE OUTRA NATUREZA, TANTO PARA 

PROFESSORES E ALUNOS, COMO ENTRE ALUNOS? 

(   ) Sim     

(   ) Não 

 

 7.3.1 SE SIM, ESPECIFIQUE: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

       

7.4 É UTILIZADO O CONTROLE DE FREQUÊNCIA COM OS ALUNOS ATENDIDOS PELO SEGUNDO 

TEMPO?  

(   ) Sim, o responsável apresentou o controle de frequência 

(   ) Sim, entretanto o responsável não apresentou o controle de frequência 

(  ) Não é utilizado controle de frequência 
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7.5 IDENTIFIQUE O QUANTITATIVO DE TURMAS E SEUS RESPECTIVOS ALUNOS, ENVOLVIDOS 

NO SEGUNDO TEMPO NA ESCOLA: 

Número de turmas da escola do Segundo Tempo na Escola: ____________________________ 

Número de turmas visitadas por turno/período:  

          (    ) 01 turma  

          (    ) 02 turmas  

          (    ) 03 turmas  

          (    ) 04 turmas  

          (    ) 5 turmas ou mais. Quantas: _____________________________________________ 

Número de alunos previstos por turma: ____________________________________________ 

Presentes em atividade, especificando no quadro os dados de cada turma visitada: 

 Horário da 

Atividade por 

turma 

Turma 

visitada 

Alunos 

inscritos na 

turma 

Alunos em atividade 

no momento da visita 

na turma 

Percentual por turma relativo 

ao n
o
 de alunos previstos 

     

     

     

     

     

TOTAL     

 

8 CAPACITAÇÃO EaD PARA MONITORES DO PST (Entrevista com Monitores) 

 

8.1 SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS MONITORES RESPONSÁVEIS PELO SEGUNDO TEMPO NA 

ESCOLA DAS ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA OFERECIDA PELA SNELIS/ME 

(CAPACITAÇÃO EaD): 

Quantidade de monitores que atuam no SEGUNDO TEMPO na Escola: _______________ 

Quantidade de monitores que participaram da capacitação EaD e que atuam no SEGUNDO TEMPO na 

Escola: _______________ 

 

8.2 CASO PARTE DOS MONITORES NÃO TENHA PARTICIPADO DA CAPACITAÇÃO OFERECIDA 

PELA SNELIS/ME, INDIQUE OS MOTIVOS: 

(   ) Falta de conhecimento sobre a realização da capacitação 
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(   ) Falta de tempo disponível dos monitores 

(   ) Falta de equipamentos (computadores, internet) 

(    ) Falta de conhecimento/familiarização com o ambiente virtual 

(   ) Outro. Qual? ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

8.3 DESCREVA OS 3 PONTOS POSITIVOS E 3 PONTOS NEGATIVOS DA CAPACITAÇÃO EaD 

OFERECIDA PELO MINISTÉRIO DO ESPORTE/SNELIS,  

POSITIVOS: 

1. __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

NEGATIVOS: 

1. __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

PARECER FINAL DO AVALIADOR 

 

Para escrever neste campo, considere: 

- Este é o caminho para levar o esporte educacional para a escola? 

- Qual a aceitação da escola para inserir o SEGUNDO TEMPO? 

- Quais são as dificuldades? 

- O que devemos fazer diferente? 

- Como levar a proposta pedagógica até a escola? 

- Outras considerações que julgar importantes. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________ 

Avaliação in loco realizada em:  
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Horário:  

Avaliação Nº.:  

Avaliador/colaborador:  

Data do preenchimento:  

 


