


 1 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  Problemática 

 

O direito à prática esportiva é assegurado por lei ao cidadão brasileiro. De 

acordo com o artigo 227 da Constituição Federal de 1988, é dever do Estado a 

destinação de recursos públicos para fomentar as práticas esportivas no país 

(BRASIL, 1988). O artigo 27, inciso IV, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

afirma que são necessários: “a promoção do desporto educacional e o apoio às 

práticas desportivas não formais” (BRASIL, 1996). O Estatuto da Criança e do 

Adolescente (lei 8069/90) reafirma em seu artigo 4º que “o poder público, em 

parceria com a sociedade, deve assegurar o direito da prática do esporte” (BRASIL, 

1990). 

O esporte é um fenômeno sociocultural que, de acordo com a legislação 

brasileira, se manifesta por meio do esporte educacional, do esporte participativo e 

do esporte de rendimento (BRASIL, 2006). Na escola apresentam-se diferentes 

manifestações do esporte, muitas vezes simultaneamente, mas com certas 

diferenças quanto ao seu foco; todas elas deveriam estar comprometidas com o 

desenvolvimento integral e a formação da cidadania. 

No Ensino Fundamental, o esporte pode ser desenvolvido como um dos 

conteúdos da educação física escolar. Porém, cresce o número de escolas que 

também oferecem modalidades esportivas no contraturno, denominadas “práticas 

esportivas escolares (PEEs)”. As práticas esportivas escolares são atividades 

extracurriculares que também podem ser denominadas “turmas de treinamento 

esportivo”, com finalidade de representação escolar em competições ou não 

(FELKER, 19981 apud LUCATO, 2000). 

As PEEs e a educação física escolar têm especificidades, mas, se 

mediadas pelo projeto político pedagógico da escola, podem se constituir em práticas 

pedagógicas complementares; devem ter intencionalidade pedagógica, portanto, 

                                                 
1  FELKER, M. Fundamentos da iniciação esportiva. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DO 
CONE SUL, 6., Porto Alegre, 1998. Programa. Porto Alegre, Secretaria de Esportes e Turismo, 1998. 
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educacionais. Existe um consenso de que é na educação física escolar que as 

crianças devem conhecer as diversas formas da cultura do movimento ou corporal, e 

o esporte seria uma delas (BRASIL, 1997, 1998; NEIRA; NUNES, 2006, 2009). As 

PEEs podem ser vistas como uma tentativa de aprofundamento dos estudos acerca 

do fenômeno. Observa-se a preocupação em desenvolver as PEEs de forma crítica e 

coerente com os objetivos do ensino fundamental, dispostos na LDB.  

Além de potencializar a educação das crianças e jovens, quando 

efetivamente encontram-se ligadas à escola, por meio do projeto político pedagógico, 

as PEEs talvez possam promover a democratização da prática esportiva, dada à 

obrigatoriedade legal da frequência à escola, por parte de todas as crianças a partir 

dos seis anos de idade, segundo o que consta no Artigo 6º da Lei 9.394/96 que 

estabelecem as diretrizes e bases da educação nacional (BRASIL, 1996).  

Em âmbito federal, o Ministério do Esporte desenvolve duas ações 

voltadas às PEEs: o “Segundo Tempo” e as “Olimpíadas Escolares”. Ambos são 

deficitários, pois, ou não abrangem uma quantidade significativa de crianças, como 

no caso do “Segundo Tempo”, ou são apenas eventos, como as “Olimpíadas 

Escolares”. 

O programa “Segundo Tempo” é de competência da Secretaria de Esporte 

Educacional e as “Olimpíadas Escolares” são de responsabilidade da Secretaria de 

Esporte de Alto Rendimento. Desse modo, os programas que oferecem as PEEs no 

âmbito federal são geridos por diferentes secretarias do Ministério do Esporte, 

dificultando a elaboração de uma política única para o fomento dos mesmos. Além 

disso, poucos são os programas que articulam diferentes setores e incentivam a 

participação da sociedade civil. 

O Estado de São Paulo organiza a “Olimpíada Colegial do Estado de São 

Paulo”, evento cuja realização conta com a parceria entre a Secretaria de Educação 

e a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo. Com o objetivo de prepararem-se para a 

participação nas Olimpíadas Colegiais, as escolas da rede estadual de São Paulo 

podem oferecer aos alunos turmas de treinamento, conhecidas como “Atividades 

Curriculares Desportivas” (ACDs). De acordo com a Política Nacional de Esporte 

(BRASIL, 2005), as ACDs consistem de uma forma de manifestação de esporte 



 3 

denominada “Esporte Escolar”, que tem finalidade educacional e inclui as 

competições estudantis de rendimento.  

No município de Santos-SP, as escolas municipais desenvolvem um 

programa denominado “Escola Total”, um programa que tem por objetivo ampliar o 

tempo de permanência dos alunos das unidades municipais de ensino em atividades 

educativas nas áreas de cultura, artes e esportes. A prefeitura de Santos-SP utiliza 

espaços cedidos, tais como clubes, espaços privados sem fins lucrativos, escolas 

estaduais, entidades de bairros, sindicatos e escolas novas construídas com espaço 

para oferecer as atividades. A Secretaria Municipal de Educação de Santos fez uma 

parceria com o Ministério do Esporte, utilizando o programa Segundo Tempo para 

direcionar as PEEs realizadas no programa “Escola Total”.  

Apesar do potencial das PEEs para a democratização do esporte e para a 

educação das crianças e jovens, investigações apontam problemas nos programas 

oferecidos. Santos (2003), Santos e Simões (2007) observaram que crianças de 

escolas estaduais que oferecem PEEs (chamadas ACDs) percebem a escola de 

maneira mais positiva. Entretanto, os autores compararam escolas que não oferecem 

PEEs com escolas que as oferecem, avaliando nestas apenas os alunos que 

praticam as modalidades; se fossem avaliados os alunos que pertencem à escola, 

mas que não participam das PEEs, provavelmente os resultados seriam diferentes. 

De acordo com Soares (2003), as escolas estaduais submetem os alunos a uma 

seleção para participarem das “turmas de treinamento” e as escolas com melhores 

condições socioeconômicas apresentam melhores resultados nas Olimpíadas 

Colegiais do Estado de São Paulo. 

Sartori (2003) avaliou o sentido das PEEs numa escola municipal que 

aplicava o programa Segundo Tempo, e verificou uma preocupação com a formação 

integral dos alunos. No entanto, Bassani, Torri e Vaz (2003) verificaram resultados 

diferentes numa escola municipal em que os alunos participavam de competições. 

Para Bassani, Torri e Vaz (2003), as competições eram os principais objetivos das 

PEEs, seguindo o modelo do alto rendimento. 

De acordo com Lettnin (2005) e Sigoli (2005), as PEEs desenvolvidas em 

escolas privadas apresentam uma maior cobrança por resultados nas competições 

esportivas. Isso ocorre porque os programas desenvolvidos fazem parte de uma 
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estratégia de marketing, não tendo muitas vezes relação com o projeto político 

pedagógico da escola e, consequentemente, com a formação das crianças e jovens.  

Teixeira e Teixeira (2006) avaliaram diferentes origens de escolas na 

modalidade futsal e verificaram conteúdos técnicos e táticos voltados exclusivamente 

para o aperfeiçoamento e rendimento técnico; os programas visavam resultados nas 

competições oficiais, promovendo a especialização precoce, independente da rede 

de ensino (privada ou municipal). 

Os estudos nacionais que avaliaram as PEEs, citados acima, utilizaram 

como desenho metodológico estudos de caso ou trabalhos realizados com 

amostragem intencional, de modo que não se pode generalizar os resultados. Assim, 

podemos apontar que faltam dados populacionais sobre as PEEs que permitam um 

diagnóstico e, portanto, uma possível elaboração de políticas públicas.  

De acordo com a política nacional de esporte (PNE), o Brasil precisa de 

um processo permanente de avaliação que permita um direcionamento correto dos 

recursos disponíveis para o esporte, ou seja, um processo de produção contínuo de 

diagnósticos que forneça os retratos do esporte no país a cada novo momento 

(BRASIL, 2005). Ainda segundo a PNE, as PEEs são de competência dos governos 

estaduais e municipais, necessitando-se de indicadores socioesportivos sobre as 

instalações e equipamentos disponíveis (ginásios, quadras, praças, praias, aparelhos 

para esporte etc.), número de praticantes, programas existentes, tipos de gestão e 

organização, recursos financeiros, apoio da iniciativa privada, recursos humanos 

existentes, estudo sobre a população (percentuais por faixa etária), entre outros 

aspectos. Neste sentido, surgem as questões norteadoras da presente pesquisa em 

relação às PEEs nas escolas municipais, estaduais e privadas no município de 

Santos-SP: 

a) Qual a população atendida pelas PEEs? No âmbito público, pode-se 

dizer que tais práticas estão democratizadas no município?  

b) Quais são os recursos materiais e financeiros das escolas? Quais as 

modalidades esportivas oferecidas?  

c) Qual a experiência e formação acadêmica dos professores/treinadores?  

d) Qual a concepção das PEEs na opinião dos coordenadores/diretores e 

dos professores/treinadores? Como são planejadas as modalidades esportivas? 
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1.2  Objetivo 

 

O presente projeto de pesquisa teve por objetivo analisar as condições 

das práticas esportivas escolares do ensino fundamental no município de Santos-SP, 

com relação a:  

a) existência ou inexistência das mesmas; 

b) descrição dos recursos materiais e financeiros; 

c) caracterização dos professores/treinadores;  

d) planejamento do programa desenvolvido. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Para a realização da revisão de literatura foi elaborado um mapa 

conceitual com o objetivo de auxiliar a organização/hierarquização dos conceitos 

importantes para a presente pesquisa (ANEXO I). A revisão de literatura foi dividida 

em três itens. 

No primeiro item procuramos apresentar o fenômeno estudado (práticas 

esportivas escolares), para isso conceituamos o esporte, apresentamos as atividades 

desenvolvidas na escola, assim como as pesquisas existentes na temática PEEs. 

O segundo item teve por objetivo mostrar a ligação das PEEs com a 

escola. Para isso, realizamos uma revisão sobre a função da escola, o projeto 

político pedagógico e a escola em tempo integral. 

No terceiro item procuramos mostrar a necessidade de 

organização/sistematização das PEEs. Descrevemos as etapas do treinamento a 

longo prazo (iniciação e especialização), as implicações da especialização esportiva 

precoce e os modelos de treinamento a longo prazo. 
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2.1 O esporte e as práticas esportivas escolares (PEEs) 

  

2.1.1 Conceituação de esporte 

 

Frequentemente nos deparamos com afirmações e conceitos de que o 

esporte educa, afasta das drogas ou é a válvula de escape para solução de todos os 

problemas gerados pela sociedade. Sabemos que o esporte não é bom ou ruim, mas 

sim, aquilo que fazemos dele. Rosseto Júnior, Costa e D`Angelo (2008) citam que 

existe um abismo entre o que se fala do esporte na infância e o que realmente 

acontece. Para os autores, a prática pedagógica ainda está longe de possibilitar a 

educação integral das crianças e jovens. Nesse tópico discutiremos as 

transformações pelas quais o esporte passou ao longo do tempo, resultando num 

fenômeno complexo que se apresenta de diferentes formas na atualidade. 

O esporte não se esgota em si mesmo, mas se apresenta contextualizado, 

construído ao longo da história do homem e integrado à sua cultura corporal e social 

(REVERDITO; SCAGLIA, 2009). Considerando o esporte como um fenômeno 

sociocultural é importante uma sucinta revisão das transformações históricas, desde 

a antiguidade até o esporte moderno.  

O esporte, desde a antiguidade, sempre esteve ligado ao modo de vida do 

indivíduo. Civilizações antigas deixaram vestígios de jogos praticados com 

características esportivas, o que permitiu especulações sobre a origem do esporte 

(TUBINO, 1992).  

Na antiguidade, os Jogos Gregos (Nemeus, Píticos, Olímpicos, etc.) 

realizavam-se sob a perspectiva do humanismo, ou seja, era pensado como 

elemento importante na educação do homem (TUBINO, 1992). De acordo com 

Korsakas e De Rose Junior (2002) os gregos atribuíam um grande valor às 

atividades físicas e esportivas na formação física e moral de seus cidadãos. Surge 

então a principal manifestação esportiva da antiguidade, os Jogos Olímpicos, que se 

realizavam a cada quatro anos, entre 776 a.C. e 394 d.C., promovendo tréguas entre 

guerras durante o durante as disputas (TUBINO, 1992). 
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Em sua forma institucionalizada, o esporte moderno surge na Inglaterra 

entre o final do século XIX e o começo do século XX, quando, segundo Thomas 

Arnold, o esporte oferecia prazer para o jogador e o espectador, além de 

oportunidade para formação moral (ética esportiva) (TUBINO, 1992). Arnold ressaltou 

a função pedagógica do esporte, estimulando situações de fair play, ou seja, o 

esporte voltado ao serviço da moralidade. 

Korsakas e De Rose Junior (2002) citam que a expansão do esporte 

moderno, impulsionada pelas transformações sociais ocorridas no século XIX, atinge 

os campos político, econômico, cultural e educacional. 

Outro marco importante na história do esporte moderno dá-se através do 

francês Pierre de Coubertain, no final do século XIX, com a instauração dos Jogos 

Olímpicos da Era Moderna (TUBINO, 1992, 1996). Coubertain acreditava que 

poderia reformar o sistema educativo francês por meio do esporte, com o resgate do 

ideário olímpico (olimpismo). Naquele momento, o esporte tinha funções 

pedagógicas e uma ética definida; contudo, a perspectiva do esporte sob a forma de 

rendimento se consolidou com o passar do tempo. 

Desde o começo do século XX, o Comitê Olímpico Internacional, 

organizava competições, e as federações internacionais de algumas modalidades 

esportivas também se organizavam institucionalmente. Em 1936, nos Jogos 

Olímpicos de Berlim, Hitler utilizou o esporte como ferramenta política, ao tentar 

provar uma supremacia diante das demais raças (TUBINO, 1996). Para Tubino 

(1992), a partir daí, o esporte tornou-se palco para uma disputa ideológica, sobretudo 

entre capitalistas e socialistas, arrancando os caminhos éticos de Arnold e Cobertain. 

O uso político do esporte desfez o ideário olímpico, levando à busca pela 

vitória a qualquer custo, e assim, permitindo a chegada dos meios ilícitos (doping, 

suborno, etc.) (TUBINO, 1996). O esporte na perspectiva do rendimento acabou 

cedendo espaço para o seu uso político e para o doping, ameaçando o fair play e os 

princípios universais da ideologia olímpica. 

Tubino (1992) cita que com o uso político do esporte ocorreram algumas 

manifestações: 

1. a reação da intelectualidade mundial quanto à exacerbação do esporte 

de rendimento, por meio de artigos, conferências e congressos; 
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2. os documentos esportivos filosóficos internacionais (Manifesto Mundial 

do Esporte, Carta Européia de Esporte para todos, Carta Internacional 

de Educação Física e do Esporte e Manifesto Mundial da Educação 

Física); 

3. o crescimento do movimento Esporte para Todos (TRIM) na Noruega, 

que afirmava as possibilidades democráticas da prática esportiva. 

 

No Brasil, em 1985, o Ministério da Educação criou, sob a presidência de 

Manoel Tubino, a Comissão de Reformulação do Esporte Brasileiro, que indicou 

várias propostas, sobretudo a do próprio conceito de esporte no Brasil (BRASIL, 

2005). 

A consequência dos trabalhos desta comissão foi a inclusão do esporte na 

Constituição Federal de 1988, onde se reconheceu o esporte como direito 

constitucional (BRASIL, 1988): 

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não 
formais, como direito de cada um, observados: 
I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto 
à sua organização e funcionamento; 
II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do 
desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto 
rendimento; 
III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não 
profissional; 
IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação 
nacional. 

 

A partir dessa regulamentação, o esporte passa a ser considerado direito 

de todos, deixando de ser entendido unicamente na perspectiva do rendimento, mas 

percebido também na perspectiva social, interferindo na saúde, educação e lazer das 

pessoas (BRASIL, 2005). O esporte educacional é tratado como prioridade na 

destinação de recursos públicos. 

A partir de 1988 foram elaboradas as seguintes leis para a 

regulamentação do esporte brasileiro: a) Lei nº 8672 (Lei Zico), de 06/07/1993; b) Lei 

nº 9615 (Lei Pelé), de 24/03/1998; c) Lei nº 9981 (Lei Maguito Vilela), de 14/07/2000, 

que estabeleceram que o mesmo pode se manifestar de três formas diferentes, 

respectivamente (BRASIL, 1993, 1998, 2000): 
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I) desporto educacional: praticado nos sistemas de ensino e formas 

assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade e a hipercompetitividade de 

seus praticantes, tem como finalidade alcançar o desenvolvimento integral e a 

formação para a cidadania e o lazer. Destaca-se que é referenciado em princípios 

socioeducativos como: inclusão, participação, cooperação, coeducação, co-

responsabilidade e emancipação, sendo prioridade de recursos públicos; 

II) desporto de participação: praticado de modo voluntário, com a 

finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, 

na promoção da saúde e da educação e na preservação do meio ambiente; 

III) desporto de rendimento: praticado segundo normas da Lei Pelé e 

regras nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados e integrar 

pessoas e comunidades do País, e estas com outras nações. 

Para Paes (1996), a especificidade dessa classificação do esporte pode 

gerar certa fragmentação, dificultando sua interpretação. Para o autor, o esporte está 

sempre ligado a propostas educativas, seja na educação formal (realizada nas 

instituições escolares), na educação não formal (organizada fora do sistema de 

ensino) ou na educação informal (em casa, no trabalho, lazer, entre outros).  

Entendemos que o esporte é, por excelência, educacional, não obstante 

às intencionalidades diversas que povoam essas práticas; fato que nos faz pensar 

numa possível amplitude interpretativa, sugerindo certo cuidado ao observar as 

manifestações do esporte de maneira fragmentada. 

 Na Política Nacional de Esporte (BRASIL, 2005), outra forma de 

manifestação de esporte é considerada, o “Esporte Escolar”, que é uma forma de 

desporto com finalidade educacional, onde estão incluídas as competições estudantis 

de rendimento. De acordo com este documento, tal prática não pode ser condenada, 

porque representa o exercício do direito dos jovens talentosos ao esporte e às 

possibilidades de ocupação, mais tarde, de espaço profissional de trabalho (BRASIL, 

2005).    

Tubino, Garrido e Tubino (2006) apresentam uma descrição mais 

detalhada das diferentes formas de manifestação de esporte, e propõem o 

organograma apresentado na FIGURA 1. 
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FIGURA 1 –  Organograma das múltiplas formas de manifestação do esporte 

(adaptado de TUBINO; GARRIDO; TUBINO, 2006) 

 

Tubino (1992), Tubino (1996) e Tubino, Garrido e Tubino (2006) 

descrevem que “Esporte-educação” é o esporte em idade escolar, praticado nos 

períodos da infância e adolescência, e que pode constituir-se em esporte 

educacional ou esporte escolar e objetivam a formação para a cidadania. Para esses 

autores, o esporte escolar visa a promover as possibilidades potenciais esportivas de 

seus praticantes, sem perder de vista a formação para a cidadania; deve-se 

desenvolver o espírito esportivo, que contribuirá para o respeito às regras, dirigentes 

e companheiros. Eles destacam que o esporte-educação deve se constituir como 

uma referência para as categorias de base das federações (esporte 

institucionalizado), pois tem um comprometimento com a formação para a cidadania 

dos jovens. 

De acordo com o modelo proposto, o esporte de desempenho divide-se 

em esporte de rendimento e de alto rendimento. O esporte de alto rendimento 

(também conhecido como esporte de elite, esporte de alta competição ou esporte de 

alto nível) compreende práticas esportivas em níveis elevados, acompanhadas por 

um treinamento de alto nível e por uma tecnologia avançada.  

O esporte é um fenômeno sociocultural de múltiplos significados. Na 

escola, apresentam-se diferentes manifestações do esporte, podendo, muitas vezes 

simultaneamente na mesma escola, haver diferenças quanto ao seu foco. Apesar 
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disso, todas deveriam estar comprometidas com um projeto social e humano, 

engajado no preparo para a cidadania, conforme preconizado na LDB (BRASIL, 

1996). 

No presente trabalho, defenderemos que o esporte praticado na escola 

deve sempre estar comprometido com um projeto maior de sociedade mais humana, 

engajado na promoção de valores humanos. 

Conforme descrito na FIGURA 2, propomos um olhar integrado das 

diferentes formas de manifestação do esporte, entendendo que a primeira forma de 

apresentação das modalidades esportivas pode ocorrer como conteúdo da educação 

física escolar (BRASIL, 1997, 1998), estendendo-se para as práticas esportivas 

escolares, nas quais, de certa forma, ocorre um aprofundamento dos estudos acerca 

do fenômeno esportivo, passando às escolas de esporte e clubes esportivos para 

treinamento específico.  

 

 

 

FIGURA 2 –  Relações entre as diferentes formas de manifestação do esporte 
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Por meio de um esporte desenvolvido adequadamente na infância e 

adolescência, talvez se possa criar, efetivamente, oportunidades de preparar 

criticamente os jovens para as diferentes manifestações do esporte. 

Conforme discutido anteriormente, o esporte na escola pode assumir 

diferentes manifestações, muitas vezes na mesma escola; contudo, deve estar 

comprometido com o desenvolvimento de uma sociedade mais humana. 

 

2.1.2 Atividades esportivas desenvolvidas na escola 

 

As atividades esportivas podem ser desenvolvidas na escola como 

conteúdo das aulas da disciplina curricular educação física ou como atividade 

complementar extracurricular, no contraturno do período escolar. 

Na literatura da área existem diferentes termos que são utilizados como 

sinônimos das atividades esportivas extracurriculares, os quais são apresentadas no 

QUADRO 1. 

 

QUADRO 1 –  Terminologia referente às atividades esportivas extracurriculares 

praticadas na escola 

Termos utilizados Autores Número de 
estudos 

Esporte escolar 
BASSANI, TORRI e VAZ (2003), SARTORI (2003), 

TEIXEIRA e TEIXEIRA (2006), TORRI, ALBINO e VAZ 
(2007) 

4 

Prática esportiva escolar LUCATO (2000), SANTOS (2003), SIGOLI (2005) 3 

Esporte na escola SOARES (2003) 1 
Práticas esportivas 
extracurriculares 

LETTNIN (2005) 1 

Esporte de competição escolar AZEVEDO JUNIOR (2008) 1 

 

Observa-se que não existe uma concordância na terminologia da área, 

sendo que “esporte escolar” e “práticas esportivas escolares” são os mais citados. 

Optamos, no presente estudo, pela definição de Felker (1998) apud Lucato 

(2000), que define as práticas esportivas escolares (PEEs) como atividades 

extracurriculares, podendo também ser denominadas “turmas de treinamento 

esportivo”, com a finalidade de representação escolar em competições ou não. 
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A terminologia “esporte escolar” não foi adotada nesse estudo, pois de 

acordo com a Política Setorial de Esporte (BRASIL, 2005) e os autores Tubino 

(1992), Tubino (1996) e Tubino, Garrido e Tubino (2006), esse termo pode ser 

traduzido por “competições estudantis de rendimento”. Contudo, a forma de 

desenvolvimento do esporte depende fundamentalmente dos objetivos do programa 

em que está inserido, ou seja, pode-se eleger o ensino e aprendizagem dos esportes 

sem obrigatoriamente priorizar competições ou formação de equipes de treinamento 

para representação em torneios. 

Como afirmado anteriormente, a educação física escolar e as PEEs têm 

especificidades que, se bem planejadas, podem se constituir em práticas 

educacionais complementares repletas de intencionalidade pedagógica.  

A educação física escolar, de acordo com o artigo 26 da LDB, é 

considerada “componente curricular obrigatório inserido na proposta pedagógica da 

escola” (BRASIL, 1996). Entendida como cultura corporal, considera a escola como 

um ambiente de múltiplas culturas onde se deve apoiar, reconstruir e produzir cultura 

(NEIRA; NUNES, 2009). Os mesmo autores citam que os conteúdos da educação 

física escolar devem ser os movimentos que expressam e representam uma cultura e 

que o caráter plástico da cultura permite que se enquadrem as danças de origem 

africana, as lutas japonesas, os esportes radicais, entre outros, ou seja, uma 

“complementação” de práticas para além das fixações de conteúdos voltados 

exclusivamente ao esporte, atuando em todos os momentos onde a cultura corporal 

fosse proposta dentro da escola.    

Neira (2003) afirma que a formação do professor de educação física por 

vezes o conduz a somente ensinar movimentos, esquecendo de como fazer para 

formar cidadãos com participação política e social, conhecedores de seus direitos e 

deveres políticos, civis e sociais. O mesmo autor também é categórico ao proferir a 

idéia de que os princípios da educação física escolar não devem estar norteados 

somente pelas práticas desportivas como se vem observando há algumas décadas 

nas instituições de ensino brasileiras. Neira e Nunes (2009) defendem que os 

diferentes temas da cultura corporal devem ser confrontados com as noções de 

poder (hegemonia, gênero, classe social e racismo). Nesse sentido, tão importante 
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quanto as vivências corporais é a leitura e a interpretação das relações sociais 

imbricadas nas práticas corporais (NEIRA; NUNES, 2009).  

O esporte é uma das possibilidades da cultura corporal que pode ser 

escolhida e trabalhada nas aulas de educação física escolar (PAES, 1996; KUNZ, 

2000; BRASIL, 1997, 1998; NEIRA; NUNES, 2006). No entanto, as escolas podem 

optar por não eleger o esporte num dado período letivo. Para Neira e Nunes (2009, 

p.260), “a decisão do conteúdo a ser ensinado deve ser permeada pela leitura e 

interpretação da realidade, dos elementos que constituem a sociedade e promover 

articulações nos diferentes níveis de discussão”.  

Já as PEEs elegem o esporte como temática da cultura corporal e podem 

ser vistas como um aprofundamento acerca do fenômeno esportivo. Por 

entendermos o esporte como fenômeno sociocultural, pensamos que o mesmo deva 

ser apresentado aos alunos de forma crítica e coerente com os objetivos do ensino 

fundamental, dispostos na LDB.  

Analisamos que as PEEs devem ter clareza da função social da escola – 

entendendo-se a mesma como educar para a cidadania – sendo inseridas em seu 

projeto político pedagógico. Para tanto, se faz necessário apresentá-las às crianças e 

jovens, adotando-se mecanismos de diferenciação pedagógica. 

Rosseto Junior, Costa e D’Angelo (2008), Korsakas e De Rose Junior 

(2002), Barbieri (2001) e Tubino (1996) afirmam que essas práticas esportivas devem 

seguir alguns princípios, cujos mesmos nos remetem a um entendimento cabível 

num suposto constructo de diferenciação pedagógica, sendo eles: 

a) Totalidade ou Educação integral: compreensão do esporte como 

possibilidade de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo, psicomotor e 

socioafetivo, visando à preservação de sua individualidade em relação às diversas 

outras individualidades, tendo em vista o contexto uno e diverso no qual está 

inserido. 

b) Coeducação ou Construção coletiva: participação de todos os 

envolvidos na estruturação do processo de ensino e aprendizagem do esporte, 

fundamentando-se nas vivências de cada um dos participantes e estruturando a 

atuação pedagógica apoiada na ação e reflexão; tem a relação mestre-aprendiz 

como o encontro entre dois educadores. 



 15 

c) Emancipação ou Rumo à autonomia: entendimento e transformação do 

esporte como fator de educação emancipatória, baseando-se no conhecimento, no 

esclarecimento e na autorreflexão crítica para superar modelos.  O aprendiz “é 

encorajado a despertar, a se tornar autônomo, a indagar, a explorar todos os cantos 

e frestas da experiência consciente, a procurar o significado, a testar os limites 

exteriores, a verificar as fronteiras e as profundidades do próprio “eu”. 

d) Cooperação/participação ou Inclusão de todos: consiste em criar 

oportunidades para a participação de todas as crianças e jovens no aprendizado do 

esporte, desenvolvendo habilidades e competências para que possam compreender, 

criticar, transformar, usufrir e reconstruir as diferentes práticas esportivas.   

e) Regionalismo ou Respeito à diversidade: perceber, reconhecer e 

valorizar as diferenças entre as pessoas em relação à etnia, à cor, à religião, ao 

sexo, ao biótipo, aos níveis de habilidade, entendendo a diversidade como 

oportunidade de conviver com as diferenças. 

Para isso, a prática pedagógica deve ir da perspectiva procedimental 

(relações entre o fazer e o compreender) para a conceitual (tomada de consciência e 

reconstrução posterior da ação) e atitudinal (questões morais e éticas envolvidas no 

processo) (BRASIL, 1997, 1998; ROSSETO JÚNIOR; COSTA; D`ANGELO, 2008). 

Kunz (2000) defende uma pedagogia crítico-emancipatória que oferece 

conhecimento aos alunos para que os mesmos possam criticar o esporte de um 

determinado contexto socioeconômico e político social. Para o autor, juntamente com 

a prática do esporte, os professores deveriam trabalhar: a) a compreensão do 

fenômeno esportivo; b) as mudanças históricas do mesmo; c) a possibilidade de 

transformação/ressignicação das práticas; d) o entendimento do papel do 

espectador; e) a possibilidade de vivência de diferentes papéis; e) o conhecimento do 

mundo do esporte, que é encenado para atender os interesses do mercado. 

Para Paes (1996), o ensino do esporte na escola deve abranger 

conhecimentos teóricos e práticos, oferecendo ao aluno a oportunidade de aprender 

e vivenciar seus fundamentos, compreender suas regras e conhecer sua história e 

evolução.    

Siedentop, Hastie e Der Mars (2004) afirmam que por meio do esporte 

podemos formar alunos/atletas competentes, conscientes e entusiasmados. Para 
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esses autores, o aluno/atleta competente é aquele que tem habilidades suficientes 

para participar das modalidades esportivas satisfatoriamente; ele tem entendimento, 

é estratégico e apropria-se da complexidade da atividade. O aluno/atleta consciente 

é o que entende valores, regras, rituais e tradições do esporte; tem discernimento 

para distinguir entre a parte boa e a ruim do esporte. O aluno/atleta entusiasmado é 

aquele cujo comportamento faz manter, proteger e ampliar a cultura de esporte 

dentro da classe, escola e comunidade. Neste caso, o professor deve possibilitar 

experiências na área de planejamento do treinamento, tornando o aluno 

independente com relação ao seu treinamento.  

Por outro lado, autores criticam a forma como as PEEs estão sendo 

desenvolvidas, principalmente em relação ao modelo do alto rendimento. Bracht 

(2000) afirma que o esporte de alto rendimento é resultado do processo de 

desenvolvimento das sociedades industriais modernas e, segundo o autor, o esporte 

ensinado nas escolas, enquanto cópia do esporte de alto rendimento, pode fomentar 

vivências de sucesso para uma minoria e de fracasso ou insucesso para a maioria 

dos envolvidos. 

Lovisolo (2000) diverge das idéias de Bracht (2000) quando afirma que 

não devemos analisar de forma radical o esporte de rendimento. Não podemos nos 

esquecer que o esporte de rendimento também pode e deveria apresentar um 

caráter formativo e educativo, tal qual uma escola da vida.  

Concordando com a afirmação acima, Balbino (2005) avaliou oito técnicos 

de alto rendimento reconhecidos no contexto nacional e internacional, concluindo 

que o ambiente do treinamento esportivo é um campo de práticas onde a educação 

se faz presente, podendo-se justificar a partir daí, uma pedagogia do treinamento e a 

ação pedagógica do técnico esportivo.  

Assim, observamos que as PEEs podem assumir diferentes manifestações 

do esporte, às vezes simultaneamente, desde que estejam comprometidas com a 

formação integral dos alunos. Barbieri (2001) observou que os Jogos Escolares 

Brasileiros, considerados práticas competitivas, e verificou que os mesmos 

apresentavam princípios educacionais. Para o autor, os jogos apresentavam regras 

modificadas de forma que todos os jogadores pudessem participar (participação), 

continham pontos gerais que estimulavam a colaboração de todos (cooperação), 
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eram compostos de equipes mistas (co-educação) e ofereciam atividades para que 

os alunos pudessem se conhecer e formar laços de amizade (integração). A 

presença da competição nas PEEs não anula a possibilidade de educar os alunos.  

É importante destacar que a competição não exclui os valores 

socioeducativos do esporte. Assim, não devemos afastar a competição da escola, 

mas refletir sobre a forma de organização. É preciso refletir não somente sobre a 

organização dessas competições, mas também sobre até que ponto, ao 

direcionarem-se as PEEs por esse caminho, não se está construindo uma dicotomia 

para com a proposta pedagógica da escola, o que não estaria em consonância com 

os próprios princípios estabelecidos pela LDB sobre os quais a presente pesquisa 

vem se fundando.      

A educação física escolar e as PEEs devem ser práticas pedagógicas 

complementares, conectadas ao projeto político pedagógico das escolas. O professor 

da educação física escolar pode elaborar projetos articulados com outras disciplinas 

curriculares e com os professores/treinadores das PEEs. Essa integração admite-se, 

possa ser potencializada se o professor da educação física escolar atuar como 

professor/treinador das PEEs na mesma instituição, estando o mesmo em diálogo 

constante com a equipe pedagógica da escola, seguindo os princípios da LDB e 

tendo nas atividades planejadas uma total articulação com o projeto político 

pedagógico da escola.   

De acordo com Torri, Albino e Vaz, (2007) e Bassani, Torri e Vaz (2003), 

em muitas instituições de ensino, ao invés de práticas complementares, as PEEs 

assumem a função da educação física escolar. Bassani Torri e Vaz (2003) avaliaram 

uma grande escola pública na cidade de Florianópolis/SC e observaram que as PEEs 

ocupam um lugar destacado na cultura escolar, relegando a educação física escolar 

para um plano secundário. Na referida pesquisa, as PEEs eram mais valorizadas que 

a educação física escolar, tanto pelos alunos quanto pela comunidade. Observa-se 

que nesta escola não há uma ligação entre a educação física escolar e seu projeto 

político pedagógico (PPP), ou ainda, que o PPP está dissociado dos alunos e 

comunidade.  

Vago (1996) e Bracht (2000) citam que o esporte apresentado na escola, 

quando não apresenta vínculo com sua proposta pedagógica, é denominado de 
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“esporte na escola”. Nesse caso, utiliza-se o espaço da escola para a prática de 

modalidades esportivas que simplesmente reproduzem o esporte, sem 

transformação pedagógica. O esporte deve incorporar-se aos códigos e funções da 

própria escola, ou seja, estar inserido em seu projeto político pedagógico (VAGO, 

1996; BRACHT, 2000).  

A mesma discussão aparece no âmbito do lazer nas escolas. Pacheco 

(2009) cita que é necessário estabelecer uma diferenciação entre o “lazer na escola” 

e o “lazer da escola”. O “lazer na escola” acontece independentemente de sua 

ligação com o projeto educativo proposto pela instituição escolar. O que tem ocorrido 

é a simples utilização do espaço escolar, com as diversas práticas acontecendo na 

escola, por falta de melhores opções (como um parque público, uma praça, um clube 

comunitário, entre outros). De acordo com o mesmo autor, o lazer “da” escola 

apresenta práticas articuladas ao seu cotidiano, das festas aos jogos, do teatro às 

exposições, das feiras culturais aos passeios e turismo educacional. 

As PEEs devem ser consideradas parte integrante da escola, 

considerando a função social da escola de formação integral e preparação para a 

cidadania, portanto, uma prática “da escola”. 

A seguir serão apresentados os programas de PEEs e as pesquisas 

existentes na realidade brasileira.   

 

2.1.3 Organização das práticas esportivas escolares  

 

Como citado anteriormente, no âmbito federal existem dois programas 

voltados para as PEEs: “Segundo Tempo” e “Olimpíadas Escolares”.  

O “Segundo Tempo” é um programa da Secretaria Nacional de Esporte 

Educacional, que tem como público-alvo crianças, adolescentes e jovens expostos a 

riscos sociais; tem por objetivo democratizar o acesso à prática e à cultura do 

esporte, de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças e jovens como 

fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em 

áreas de vulnerabilidade social (BRASIL, 2009a). O programa atende crianças entre 

6 e 17 anos. Compete à coordenação do programa: 
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a) o pagamento dos recursos humanos, que consistem de professores 

(responsáveis pelos núcleos) e monitores (graduandos em educação física e que 

ministram as aulas); 

b) capacitação dos professores; 

c) uniformes (camisetas do programa); 

d) material esportivo (cedido pelo programa “Pintando a Liberdade”, um 

programa do Ministério do Esporte em que internos do sistema penitenciário 

confeccionam materiais esportivos); 

e) reforço alimentar; 

f) acompanhamento e avaliação. 

O programa conta com parcerias de entidades públicas e instituições 

privadas sem fins lucrativos. Conforme a Secretaria Nacional de Esporte Educacional 

foi firmado um acordo, por meio de instrumento legal, para que as entidades atendam 

à demanda do programa Segundo Tempo no país (BRASIL, 2009a). Compete às 

entidades parceiras:  

a) ceder o espaço físico; 

b) realizar o pagamento dos gestores/coordenação pedagógica; 

c) capacitar os monitores (graduandos em educação física); 

d) oferecer material suplementar; 

e) divulgar o programa para a comunidade; 

f) acompanhamento e avaliação. 

O orçamento para o programa Segundo Tempo, em 2003, foi de 

aproximadamente 24 milhões de reais e, em 2009, atingiu 263 milhões, o que 

corresponde a 80% do orçamento da Secretaria de Esporte Educacional. O número 

de beneficiados entre os anos de 2003 e 2009 passou de 524 mil para 992 mil; 

contudo, esse número corresponde a apenas 2,26% das crianças brasileiras entre 7 

e 17 anos (BRASIL, 2009a).  

De acordo com a Secretaria de Esporte Educacional, a previsão 

orçamentária de 2010 é de 220 milhões de reais, o que permitirá atingir apenas 

1,75% da população, um número pequeno de jovens, o que faz com que este não 

possa ser considerado como programa de política pública. 
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Para sua ampliação, algumas dificuldades são evidentes. Destaca-se a 

inadimplência dos parceiros, ou seja, municípios e instituições em dívida com a 

União não podem usufruir o referido programa, inclusive sendo obrigados a 

interromper as atividades. Outra dificuldade encontrada é que os convênios firmados 

são anuais, desfavorecendo políticas de continuidade. E, como citado anteriormente, 

a previsão orçamentária insuficiente, o que inviabiliza a democratização de tais 

práticas. 

Uma alternativa para otimizar orçamentos seria  a criação de parcerias 

com outras secretarias, a exemplo do programa “Mais Educação”, que conta com a 

parceria do Ministério da Educação no âmbito federal (BRASIL, 2009b).  A vantagem 

desse programa é que o Ministério da Educação responsabiliza-se pelo reforço 

alimentar, que corresponde ao maior gasto do programa Segundo Tempo. 

Atualmente, cinco mil escolas no Brasil oferecem o programa Mais Educação, o que 

corresponde a 2,79% das escolas. Vale ressaltar que o estado de São Paulo não 

participa deste programa.  

As “Olimpíadas Escolares” são eventos anuais que fazem parte da 

Secretaria Nacional do Esporte de Alto Rendimento, desenvolvidos por meio da 

parceria entre o Ministério do Esporte e o Comitê Olímpico Brasileiro (BRASIL, 2006). 

Acontece em quatro níveis: municipal, regional, estadual e nacional. Nas fases 

classificatórias (municipal, regional e estadual), participam aproximadamente um 

milhão de alunos, enquanto na fase nacional participam cerca de 2,7 mil jovens 

matriculados nos Ensinos Fundamental e Médio.  

Segundo o IBGE, há um universo de aproximadamente 22 milhões de 

crianças entre 12 e 17 anos no país (BRASIL, 2007), indicando que esse evento 

competitivo abrange 1/22 das crianças brasileiras. Porém, não foram observadas 

propostas (programas) de preparação para esses jovens, ou seja, de uma iniciação 

esportiva que anteceda as Olimpíadas Escolares. 

Os programas que oferecem as PEEs em nível federal (Segundo Tempo) 

e o evento competitivo (Olimpíadas Escolares) são geridos por diferentes Secretarias 

do Ministério do Esporte, dificultando, desse modo, uma articulação de poderes e a 

elaboração de uma política única para seu fomento.  
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No Estado de São Paulo são organizados torneios escolares, conhecidos 

atualmente como “Olimpíadas Colegiais do Estado de São Paulo”; a realização deste 

evento conta com parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Esporte, 

Lazer e Turismo. Entre 1960 e 1981 esses jogos tinham o nome de “Campeonato 

Colegial”; de 1982 a 1992, “Jogos Escolares do Estado” e entre 1993 e 2002, 

“Campeonato Escolar de Esportes do Estado de São Paulo” (SECRETARIA DA 

EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2003). 

As Olimpíadas Colegiais do Estado de São Paulo correspondem a, 

aproximadamente, 25 mil jogos, movimentando 91 diretorias e é considerado o maior 

evento escolar da América Latina. Em 2009 participaram cerca de 124 mil alunos na 

categoria Mirim, e 121 mil na categoria Infantil. 

Com o objetivo de prepará-los para a participação nas Olimpíadas 

Colegiais, as escolas do Estado de São Paulo podem oferecer aos alunos as “turmas 

de treinamento”, conhecidas como “Atividades Curriculares Desportivas” (ACDs) 

(SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2002). Atualmente, 

cerca de 400 mil alunos e 6 mil professores estão envolvidos nessas práticas. As 

aulas acontecem três vezes por semana e as turmas podem ser abertas se os 

professores/treinadores enviarem um projeto para a escola. Cabe salientar que nem 

todas as escolas autorizam a abertura de turmas de treinamento; segundo Soares 

(2003), alguns diretores não gostam de esporte e não autorizam a abertura. 

Desde 2005, as escolas municipais de Santos desenvolvem um programa 

chamado “Escola Total”, que tem por objetivo ampliar o tempo de permanência dos 

alunos das unidades municipais de ensino, em atividades educativas nas áreas de 

cultura, artes e esportes (SANTOS, 2009). A prefeitura utiliza espaços cedidos, tais 

como clubes, espaços privados sem fins lucrativos, escolas estaduais, entidades de 

bairros, sindicatos e escolas novas, construídas com espaço para oferecer atividades 

esportivas, ampliando a jornada escolar por mais 20 horas semanais. Em 2007, a 

prefeitura assinou um convênio com o Ministério do Esporte e, desde Janeiro de 

2009, utiliza-se do programa Segundo Tempo para direcionar as PEEs realizadas 

dentro do programa Escola Total.  
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Conforme citado anteriormente, é dever do Estado a destinação de 

recursos públicos para promover as práticas esportivas no país. Todavia, os 

programas públicos são insuficientes para tornar o esporte um direito de todos.   

As PEEs podem auxiliar na democratização do esporte, pois, pela escola 

passam todas as crianças em frequência escolar obrigatória, canalizando 

importantes recursos financeiros, humanos e materiais. 

Apesar do potencial das PEEs para a democratização do esporte e para a 

educação das crianças e jovens, investigações apontam problemas nos programas 

oferecidos na realidade brasileira. A seguir, apresentaremos os resultados dessas 

pesquisas. 

Santos (2003), Santos e Simões (2007) observaram que crianças de 

escolas estaduais que oferecem PEEs (chamadas ACDs) percebem a escola de 

maneira mais positiva. Mas os autores compararam escolas que não oferecem PEEs 

com escolas que as oferecem, avaliando nestas, apenas os alunos que praticam as 

modalidades. Acreditamos que se fossem avaliados os alunos que pertencem à 

escola, mas que não participam das PEEs, provavelmente os resultados poderiam 

ser diferentes.  

Sartori (2003) verificou um aumento na disposição dos estudantes de 

escolas municipais em participar de atividades físicas, bem como em se tornar 

multiplicadores do projeto em suas comunidades. A modalidade analisada por Sartori 

(2003) foi o futebol do programa “Segundo Tempo”. Para o autor, apenas a presença 

de um projeto/programa na comunidade não garante a possibilidade de gerar 

processos que instiguem o desenvolvimento de seus participantes, o projeto precisa 

estar articulado com o ambiente onde os participantes se encontram. 

Bassani, Torri e Vaz (2003) avaliaram uma grande escola municipal e 

observaram que os professores/treinadores tinham a vitória como objetivo, 

ocasionando uma prática seletiva em idades precoces. Contudo, a escola avaliada 

(na cidade de Florianópolis) continha materiais positivamente incomuns para as 

escolas brasileiras, tais como: oito quadras poliesportivas, ginásio coberto, pista de 

atletismo, salas específicas para aulas de danças e lutas marciais, número 

expressivo de profissionais disponíveis, apoio para participação em eventos 

competitivos, etc. A escola participava de competições, sendo a única do estado de 
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Santa Catarina que apresentava dois departamentos: o de educação física e o de 

esporte escolar. 

Nas pesquisas realizadas com escolas municipais observa-se uma 

preocupação com o desenvolvimento integral dos alunos; porém, nas escolas 

investigadas, que tinham as competições como principais objetivos dos programas 

(modelo do alto rendimento), os resultados mostraram-se diferentes. Os programas 

de esporte apontaram objetivos diferentes entre as escolas avaliadas. 

Nas escolas públicas existem dificuldades estruturais de instalações e 

recursos materiais. Uma possibilidade de ampliação de espaços seriam as parcerias 

com outras organizações, tais como federações esportivas, clubes, organizações não 

governamentais (ONGs), organizações da sociedade civil de interesse público 

(OSCIPs) e através de projetos conjuntos entre as diversas secretarias (Educação, 

Esportes e Turismo, Cultura, etc).  

As PEEs desenvolvidas em escolas privadas apresentam uma maior 

cobrança por resultados. De acordo com Lucato (2000), os pais relataram uma 

frustração das crianças em relação às derrotas esportivas em virtude da cobrança 

exercida pelos professores/treinadores. Azevedo Junior (2008) observou elevados 

níveis de estresse influenciando na coesão grupal. Para estes autores, as PEEs 

oferecidas nas escolas privadas estão sendo desenvolvidas de maneira similar ao 

esporte de alto rendimento, com pequenas adaptações que pouco colaboram com o 

desenvolvimento dos alunos. 

Os programas desenvolvidos nas escolas privadas fazem parte de uma 

estratégia de marketing, não tendo muitas vezes relação com o projeto pedagógico 

da escola e, conseqüentemente, com a formação das crianças e jovens (SIGOLI, 

2005; LETTNIN, 2005).  

O único trabalho que avaliou diferentes origens de escolas (privadas, 

estaduais e municipais) foi o de Teixeira e Teixeira (2006), que verificaram que o 

futsal apresentou conteúdos técnicos e táticos voltados exclusivamente para o 

aperfeiçoamento e rendimento técnico. Os autores citaram que os programas 

visavam resultados nas competições oficiais, promovendo a especialização precoce, 

independente da origem da escola. 
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No QUADRO 2 é apresentado um sumário dos trabalhos de pesquisa 

brasileiros referentes às PEEs. 

  

QUADRO 2 -  Quadro resumo das pesquisas brasileiras referentes às práticas 

esportivas escolares 

Autores Objetivo Metodologia Resultados 

Lucato (2000) 

Estudar os fatores 
socioculturais e 
psicológicos que 
influenciam na 
participação dos 
familiares na vida 
esportiva das 
crianças em idade 
escolar. 

61 responsáveis (28 pais e 33 
mães) por crianças entre 7 e 12 
anos, praticantes de basquetebol, 
voleibol, handebol e futebol de 
salão em uma escola particular de 
Jundiaí. 
Foi aplicado um instrumento 
denominado “Inventário de fatores 
socioculturais que permeiam a vida 
esportiva das crianças em idade 
escolar” 

Os pais citaram as seguintes desvantagens 
das PEEs perante outras entidades esportivas: 
pouco tempo de treinamento, falta de 
infraestrutura e a não participação constante 
em campeonatos. 
Os principais benefícios da competição foram: 
auxilia na formação global da criança, o 
estímulo à autossuperação e a 
integração/socialização das crianças.  
Os malefícios relatados foram: possível 
frustração das crianças com relação às 
derrotas esportivas, em virtude da cobrança 
exercida pelos profissionais da área em relação 
ao resultado.    

BassanI, Torri e 
Vaz (2003) 

Estudar os aspectos 
da educação do 
corpo na escola, 
discutindo os 
paradoxos e 
ambiguidades do 
esporte como 
conteúdo da 
Educação Física e as 
PEEs.  

Foram estudadas aulas de 
Educação Física e as PEEs de uma 
grande escola pública de 
Florianópolis, por meio de 
observações sistemáticas e 
entrevistas. 

Em relação às PEEs, observou-se uma 
ambiguidade dos objetivos: o peso da disputa 
pela vitória em contraposição à formação dos 
alunos/atletas (aprendizagem de bons valores). 
O professor/ técnico procurava conciliar de 
forma discursiva essa ambiguidade, mas as 
próprias dinâmicas das PEEs não permitiam. 

Santos (2003), 
Santos e 
Simões (2007) 

Verificar se as PEEs 
podem influenciar a 
percepção que os 
alunos têm do clima 
ambiental da escola 
onde estudam. 

Foram avaliados 123 alunos do 8º. 
e 9º. ano do Ensino Fundamental 
de escolas estaduais da cidade de 
São Paulo (58 de escolas que 
ofereciam as práticas esportivas 
escolares e 65 de escolas que não 
ofereciam). 
O clima ambiental foi definido como 
o conjunto de características do 
ambiente da organização 
educacional, que é percebido com 
certa constância. 

Os alunos que participam das PEE parecem 
perceber a escola de uma maneira mais 
positiva, apresentando valores mais altos para 
os critérios que definem o clima ambiental, do 
que os alunos que não participam das práticas 
esportivas. 
Observou-se uma tendência dos alunos 
perceberem o clima ambiental dos grupos de 
treinamento de maneira mais adequada que o 
clima da própria escola.  

Sartori (2003) 

Avaliar o impacto de 
um projeto de PEE 
no desenvolvimento 
de seus participantes 
em uma comunidade 
de São José (SC). 

Utilizou-se um registro das 
conversas informais e das 
observações e entrevistas. 
Foram entrevistadas 44 crianças 
com idade entre 10 e 13 anos, nove 
famílias, sete professores, duas 
diretoras e uma supervisora. 

A partir das atividades e relações vivenciadas 
no Projeto, houve um aumento na disposição 
das crianças para participarem de atividades 
físicas em outros microssistemas, ou seja, 
tornarem-se multiplicadores do projeto em suas 
comunidades. 

Soares (2003) 

Compreender a 
estrutura social das 
PEEs na cidade de 
São Paulo, por meio 
das relações 
estabelecidas entre 
os agentes sociais e 
a sociedade. 

Utilizou-se a metodologia qualitativa 
através de entrevistas (oito 
professores e oito alunos de 
escolas estaduais de São Paulo, 
membros de equipes vencedoras do 
campeonato escolar no ano de 
2001) e observações do ambiente e 
dos envolvidos. 

Os professores que trabalham com as PEEs 
são licenciados, cujos cursos de formação 
abdicam das disciplinas consideradas 
esportivas. 
As escolas com melhores condições 
socioeconômicas apresentaram maiores 
resultados no campeonato. 
Os alunos foram submetidos a uma seleção 
para participarem das “turmas de treinamento”. 

Sigoli (2005) 

Descrever os 
objetivos das PEEs 
em escolas da 
cidade de São Paulo. 

Foram aplicadas entrevistas e 
questionários em coordenadores 
das PEEs de seis escolas (três 
públicas e três particulares). 
Para o tratamento dos dados 
coletados foi utilizada a análise de 

Os objetivos das PEEs citados pelos 
coordenadores foram os valores educativos do 
esporte (a formação do caráter, a evolução 
pessoal e o processo de sociabilização). 
 
As escolas públicas possuem condições 
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conteúdo de BARDIN (1977). estruturais menos desenvolvidas do que as 
escolas particulares. 
Nas escolas particulares os programas 
esportivos fazem parte de uma estratégia de 
marketing, o que não acontece nas escolas 
públicas.  

Lettnin (2005) 

Avaliar o 
funcionamento, a 
razão e os 
significados da 
implementação das 
PEEs nas escolas da 
rede particular de 
Pelotas (RS). 

Nove diretores e nove 
coordenadores das PEEs 
responderam questionários.  
Após esta etapa, foram 
selecionadas duas escolas e 
realizou-se entrevista 
semiestruturada com todos os 
professores responsáveis pelas 
modalidades esportivas (n=16). 

Observou-se um lento processo de inclusão e 
otimização das PEEs no Projeto Pedagógico 
(PPP) das instituições, embora a maioria das 
escolas tenha afirmado que as PEEs estão 
inseridas no PPP. 
Os professores que trabalham com as PEEs 
não estão devidamente sintonizados à filosofia 
pedagógica das instituições. 
A razão e o significado das PEEs são 
primordialmente o capital, embora devessem 
ser a evolução da sociedade através da 
formação de suas crianças. 

Teixeira e 
Teixeira (2006) 

Verificar as PEEs a 
partir do olhar sobre 
treinos e jogos, e do 
diálogo com os 
sujeitos participantes 
(aluno-atleta, 
professor-técnico, pai 
e diretor de escola), 
na modalidade futsal 
de escolas públicas e 
privadas. 

Foram avaliadas 41 escolas 
públicas e 15 escolas privadas do 
município de Maringá (PR). 
Foram analisados seis treinos e seis 
jogos, e entrevistados seis alunos, 
seis professores, seis pais de 
alunos e seis diretores de escola. 
Para todos os entrevistados foi feita 
a questão: “O futsal na escola é?” 

 Nos treinos e jogos de futsal na escola foram 
observadas e descritas vivências que foram 
interpretadas como: excessivamente 
dependentes da mestria do professor; seletivas 
e segregacionistas; pouco ou nada 
estimuladoras da participação dos alunos nas 
decisões; limitadas aos conteúdos técnicos e 
táticos do futsal; voltadas exclusivamente para 
o aperfeiçoamento e rendimento técnico; 
promotoras da especialização precoce; 
voltadas, enfaticamente, aos resultados nas 
competições oficiais. 

TorrI, Albino e 
Vaz (2007) 

Investigar aspectos 
da educação do 
corpo, focando um 
programa 
de PEE para 
meninos e meninas 
de uma escola 
pública de 
Florianópolis. 

Foram avaliadas duas equipes 
(masculina e feminina) com idades 
entre 12 e 14 anos. Na equipe 
masculina foram avaliadas quinze 
sessões de treinamento, durante 
sete semanas; foram observadas 
três partidas pelos campeonatos 
municipal e estadual. Na equipe 
feminina observou-se oito sessões 
de treinamento, durante três 
semanas, além de uma partida do 
campeonato estadual de futsal. 
Foram também realizadas 
entrevistas narrativas com alguns 
alunos e com os professores das 
turmas observadas. 

Foram organizadas três categorias para 
análise, sendo elas: a) Castigos, punições e 
sacrifícios: diz respeito à forma encontrada 
pelos treinadores para lidar com a dinâmica de 
repreensão e emulação de sua equipe; b) 
Formação humana X sonho de 
profissionalização: discorre sobre o papel das 
representações e expectativas sobre o futebol 
para as crianças em contraposição à formação 
que a escola e o esporte prometem lhes 
proporcionar; c) Rituais: técnica. As 
considerações finais sugerem uma 
interpenetração entre rituais, expectativas de 
futuro e questões moralistas envolvidas no 
esporte, apontando a prevalência do interesse 
de controle como central. Além disso, sugerem 
o mimetismo das práticas do esporte 
convencional pela mediação da indústria 
cultural. 

Azevedo Junior 
(2008) 

Avaliar o estresse 
situacional associado 
ao grau de coesão 
grupal de alunos das 
PEEs.  

Foram avaliados 240 alunos de 24 
escolas de Ensino Fundamental, 
participantes de competições 
organizadas pela Federação do 
Desporto Escolar do Estado de São 
Paulo, nas seguintes modalidades: 
basquete, vôlei, handebol e futsal. 

Observou-se elevados níveis de estresse, 
influenciando na coesão grupal. 

 

A maioria dos estudos avaliou apenas um elemento do contexto social 

(pais, professores/treinadores, diretores/coordenadores ou alunos). Lucato (2000) 

utilizou em sua metodologia a opinião dos pais, Sigoli (2005) verificou a opinião dos 

coordenadores de esporte, BassanI, Torri e Vaz (2003) observaram a opinião dos 
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professores e, Azevedo Junior (2006) e Santos (2003) aplicaram instrumentos com 

os alunos. 

Os estudos de Letnnin (2005), Sartori (2003), Soares (2003) e Teixeira e 

Teixeira (2006), preocuparam-se em cruzar informações de dois ou mais elementos 

do contexto social. Esses trabalhos conseguiram identificar divergências entre os 

grupos avaliados. Tais resultados apontam para a necessidade de estudos que 

avaliem dois ou mais elementos envolvidos no programa. 

Além disso, as pesquisas descritas acima realizaram amostragem 

intencional ou estudo de caso, o que não possibilita a generalização dos resultados, 

de modo que os aqui apresentados correspondem especificamente às escolas 

avaliadas. 

Destaca-se a necessidade de trabalhos que diferenciem a origem da 

escola (privada, municipal e estadual), avaliem a opinião de mais de um elemento do 

contexto social (diretores, coordenadores, professores/treinadores, pais, entre outros) 

e se preocupem com a generalização dos resultados. 

A seguir, apresentaremos um tópico que tem por objetivo discutir a relação 

da escola com as PEEs. 

 

2.2 A escola e as práticas esportivas escolares  

 

2.2.1 A função da escola 

 
Conforme consta na LDB, a educação pode acontecer na escola 

(educação escolar) e fora dela (vida familiar, convivência humana, no trabalho, nos 

movimentos sociais, manifestações culturais, etc.), inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana; tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996).  

Quando falamos em educação escolar estamos nos referimos ao papel 

desempenhado pela escola. Os estabelecimentos de ensino, de acordo com o art.12 

da LDB, têm as seguintes competências (BRASIL, 1996): 

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 
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II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 
IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola; 
VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos 
alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 

 

A escola, portanto, tem uma função social onde se visa ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e qualificação para o 

trabalho. De acordo com a LDB, art. 22, na educação básica deve-se “desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum, indispensável para o exercício da 

cidadania e, fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” 

(BRASIL, 1996). Nesse sentido, a educação escolar deve vincular-se ao mundo do 

trabalho e à prática social. 

A escola deve desenvolver o educando, prepará-lo para o exercício da 
cidadania e do trabalho, isso implica na construção de um sujeito que 
domine conhecimentos, dotado de atitudes necessárias para fazer parte de 
um sistema político, para participar dos processos de produção da 
sobrevivência e para desenvolver-se pessoal e socialmente (VEIGA, 2003, 
p.268). 

 

Libâneo (2004) afirma que a sociedade aspira por uma escola capaz de 

garantir a todos a formação cultural e científica para a vida pessoal, profissional e 

cidadã, além de propiciar o estabelecimento de uma relação autônoma, crítica e 

construtiva com a cultura em suas várias manifestações, vislumbrando a formação de 

cidadãos que tenham participação em todas as esferas da vida social. 

Para Brandão (2009), a escola é uma instituição criada pela sociedade 

com objetivos socioeducativos específicos, sendo eles: a) fornecer a crianças e 

jovens condições de adquirir conhecimentos e habilidades tipicamente escolares 

(leitura, escrita, cálculo e conhecimentos básicos de história, geografia e ciências), 

necessários ao exercício pleno da cidadania na vida moderna; b) ser um espaço de 

socialização secundária - a interação com grupos externos às relações familiares e o 

convívio sistemático com pares (outras crianças e jovens) complementa a ação da 

educação como fenômeno social mais amplo. 

Neira e Nunes (2009) citam que a escola é o local de conflito de diferentes 

culturas e deve auxiliar o aluno na apropriação, reconstrução e produção dessa 
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cultura. Os autores afirmam que a função social da escola torna-se mais complexa 

na atualidade, uma vez que a família, igreja e as diversas associações não dividem a 

responsabilidade educativa como no passado. 

Apesar de a educação ser de competência de toda a sociedade, observa-

se que, nos últimos anos, a escola vem assumindo uma maior parcela da 

responsabilidade de educar as crianças e jovens. A crescente estratégia de 

ampliação de tempo na escola (escolas em tempo integral) talvez seja uma das 

maiores provas dessa tendência. Analisamos existir um movimento de aproximação 

cada vez maior entre a escola e os outros componentes sociais – de modo especial 

da família – não somente dividindo, como abarcando uma maior  responsabilidade  

pela educação numa perspectiva integral das crianças e jovens.         

A escola pública brasileira sofre atualmente uma série de dificuldades, tais 

como: índice de analfabetismo, evasão escolar, repetência e a distorção de série e 

idade. Para Gadotti (2000), a educação apresenta um desempenho do sistema 

escolar que não tem dado conta da universalização da educação básica de 

qualidade, e novas matrizes teóricas que não apresentam ainda, a consistência 

global necessária para indicar caminhos realmente seguros numa época de 

profundas e rápidas transformações. Enquanto Estado e Sociedade, juntos, não se 

derem conta do desafio que representa a educação no Brasil, sobretudo o ensino 

público, continuaremos longe da cidadania plena e do desenvolvimento com 

equidade. 

Atualmente, discute-se que a escola necessita de mudanças, pois parece 

não mais responder aos novos tempos; existem limitações dos currículos existentes 

(NEIRA; NUNES, 2009) e existem dificuldades nas competências necessárias à 

formação profissional (UNESCO, 2004). 

De acordo com Gadotti (2000), a escola de hoje deve ser encarada como 

uma escola nova, centrada na criança e nos métodos renovadores em oposição à 

educação tradicional/autoritária. Embora as transformações da escola atual ainda 

ocorram lentamente, a presença de escolas tradicionais é grande. Contudo, existe 

uma política nacional explícita e com rumo determinado em relação a uma 

transformação da escola, descrita na LDB. 
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Para Pacheco (2009), a escola pública deveria servir a diversos projetos 

educacionais que articulassem a dimensão formal do ensino para além das fronteiras 

de tempo e espaço determinados pela sala de aula e pela organização escolar. No 

entanto, o autor cita que a escola é, geralmente, concebida para a “educação formal” 

ou “educação curricular”, num ambiente em que ocorrem poucos momentos de 

sociabilidade com a comunidade educacional, por meio das festas, eventos 

esporádicos, jogos, etc. 

A educação deve ultrapassar os limites da escola (praças, parques, 

clubes, associações, teatros, centros culturais, ginásios esportivos), integrando 

assim, outros espaços articulados que garantam a possibilidade de educar-se a partir 

de outros interesses que não sejam hierarquicamente organizados por meio de um 

currículo formal (GADOTTI, 2000). Nesse sentido, as PEEs e outras atividades 

organizadas no contraturno, ligadas ao projeto político pedagógico podem 

caracterizar uma transformação/renovação da escola. 

A escola precisa ter projetos, precisa de dados estatísticos, precisa fazer 

sua própria inovação. É necessário que ela planeje, a médio e a longo prazo, sua 

própria reestruturação curricular, que elabore seus parâmetros curriculares, enfim, 

promova a cidadania.  Ela precisa relacionar-se com os Conselhos Escolares 

(formados pela sociedade), discutir e deliberar sobre os aspectos políticos, 

administrativos e pedagógicos da instituição. 

Resumidamente, a escola brasileira sofre muitos problemas que poderiam 

ser resolvidos com a conquista de uma autonomia que permitisse o desenvolvimento 

de projetos pedagógicos, com participação ativa da comunidade, e o esclarecimento 

do papel da sociedade e sua responsabilidade pela educação escolar. Acredita-se 

que as PEEs podem auxiliar a ligação da escola com a comunidade, uma vez que 

podem ser desenvolvidas em ambientes externos, dentro de um projeto da escola 

(projeto político pedagógico), construído democraticamente.  

 

2.2.2 O projeto político pedagógico 

 

O projeto político pedagógico (PPP) é um documento que integra e articula 

o ideário (concepção de educação), os objetivos e as ações e meios de realização do 
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trabalho na escola (LIBÂNEO, 2004); é também denominado como projeto educativo, 

projeto pedagógico, plano da escola, projeto pedagógico curricular, entre outros.  

O inciso I do art. 12 da LDB concede à escola o dever de “elaborar e 

executar sua proposta pedagógica” (BRASIL, 1996). A elaboração da proposta 

pedagógica ou PPP e sua gestão, devem ocorrer de maneira democrática, com a 

participação dos profissionais de educação e da comunidade local, por meio de 

conselhos escolares ou equivalentes (BRASIL, 1996). 

Para Libâneo (2004), a gestão democrática valoriza as ações dos 

profissionais dentro do contexto sociocultural da escola, sem, com isso, desobrigar o 

Estado. Para o autor, a escola é vista: “como um espaço educativo, uma comunidade 

de aprendizagem construída pelos seus componentes, um lugar em que os 

profissionais podem decidir sobre seu trabalho e aprender mais sobre sua profissão” 

(p.30). 

Além disso, no inciso III do artigo 32 da LDB, estipula-se como princípio o 

pluralismo de idéias e concepções pedagógicas que pode ser traduzido como o 

fundamento da convivência democrática e aceitação das diferenças (AZANHA, 

2000). Para Azanha (2000) a autonomia da escola em elaborar o PPP não elimina a 

possibilidade de que as práticas escolares sejam “frustradoras de uma autêntica 

educação para a cidadania” (p.19), como um ambiente autoritário e opressivo 

resguardado por um regimento próprio.  

Para Veiga (2003), a comunidade escolar não pode assumir o PPP como 

um conjunto de atividades que vão gerar um documento pronto e acabado, deixando 

de lado a produção coletiva. Assim, a escola passaria a ser mera cumpridora de 

normas técnicas e de mecanismos de regulação convergentes e dominadores.   

Nesse sentido, devemos pensar a escola como uma troca de relações, 

onde a organização educa os indivíduos que a compõe e os indivíduos educam a 

organização. Libâneo (2004) cita que esse movimento de coeducação ocorre à 

medida que a comunidade junto à instituição definem as práticas, valores, 

procedimentos, usos e costumes a serem ensinados. 

Conforme citado anteriormente, o PPP não é de responsabilidade apenas 

da direção da escola, mas sim do corpo docente, discente e da comunidade. A 

comunidade dialoga com a escola por meio dos Conselhos, que têm caráter 
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deliberativo e constituem o órgão mais importante da gestão escolar (antigamente 

conhecido como Associações de Pais e Mestres).  

Aos docentes, cabe a tarefa de “participar da elaboração da proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino”, bem como “elaborar e cumprir plano de 

trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino” (BRASIL, 

1996). 

No Plano Nacional de Educação, editado em 2001, o governo assegura 

que todas as escolas devem ter formulados seus projetos pedagógicos até 2004, 

com observância das Diretrizes Curriculares para o ensino fundamental e dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, além de promover a participação da comunidade 

na gestão das escolas, universalizando a instituição de Conselhos Escolares ou 

órgãos equivalentes (BRASIL, 2001). 

Contudo, de acordo com Gadotti (2000), existem algumas limitações para 

a elaboração do PPP de forma democrática, sendo elas: a) nossa pouca experiência 

democrática; b) a mentalidade que atribui apenas aos técnicos a capacidade de 

governar e de que o povo é incapaz de exercer o governo; c) nosso sistema vertical 

em relação à estrutura educacional; d) o autoritarismo que prevalece em nosso 

sistema educacional; e) o tipo de liderança que tradicionalmente domina nossa 

atividade política no campo educacional. 

Azanha (2000) cita que a organização, administração e controle das 

escolas públicas por vezes tendem a desconhecer a peculiaridade das escolas e 

decidem e orientam como se todas as unidades fossem idênticas ou muito 

semelhantes. Podemos citar o exemplo dos cadernos editados pelo estado que 

propõem conteúdos para as aulas de educação física escolar de maneira semelhante 

em todas as escolas. 

Veiga (2003, p.279) afirma que a instituição educativa deve: 

[...] em vez da padronização, propor a singularidade; em vez de 
dependência, construir a autonomia; em vez de isolamento e individualismo, 
o coletivo e a participação; em vez da privacidade do trabalho pedagógico, 
propor que seja público; em vez de autoritarismo, a gestão democrática; em 
vez de cristalizar o instituído, inová-lo; em vez de qualidade total, investir na 
qualidade para todos. 
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Para Azanha (2000), o PPP só contribuirá para da educação se for fruto 

da consciência e do esforço da coletividade escolar. A escola, que precisa ser 

assistida e orientada sistematicamente, e seus membros, que são os professores, 

não devem ser aperfeiçoados abstratamente para o ensino de sua disciplina, mas 

para a tarefa coletiva do projeto escolar. 

Apesar de todas as dificuldades para construção do PPP 

democraticamente, todas as atividades que ocorrem na escola (curriculares ou 

extracurriculares), devem estar inseridas nesse projeto, de tal forma que as 

atividades façam parte de um projeto de educação das pessoas, ligado aos objetivos 

da escola. Dessa forma, as PEEs, objeto do presente estudo, devem ser 

consideradas parte integrante da escola, portanto, inseridas no PPP. 

   

 
2.2.3  Escola em tempo integral: uma possibilidade de “Educação Integral”? 

 
A LDB introduziu a perspectiva de ampliação do tempo escolar diário nos 

arts. 34 e 87 (BRASIL, 1996), perspectiva essa mais detalhada no Plano Nacional de 

Educação (BRASIL, 2001). Além disso, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica (Fundeb) legitima esse direito ao direcionar recursos para a 

educação básica em tempo integral. 

No artigo 34 da LDB afirma-se 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” (BRASIL, 

1996). No Plano Nacional de Educação reitera-se que: “à medida que forem sendo 

implantadas as escolas de tempo integral, mudanças significativas deverão ocorrer 

quanto à expansão da rede física, atendimento diferenciado da alimentação escolar e 

disponibilidade de professores, considerando a especificidade de horários”. Nesse 

documento, cita-se que a ampliação da jornada escolar para turno integral tem dado 

bons resultados, oportunizando orientação no cumprimento dos deveres escolares, 

prática de esportes, desenvolvimento de atividades artísticas e alimentação 

adequada, no mínimo, em duas refeições (BRASIL, 2001).  
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De acordo com Pacheco (2009), ocorre uma confusão conceitual entre a 

simples ampliação da jornada escolar e as potencialidades de uma efetiva educação 

integral. Para que as atividades desenvolvidas no contraturno sejam uma 

possibilidade de “Educação Integral”, é necessário construir um processo de 

autonomia para que as escolas elaborem projetos pedagógicos que atravessem as 

fronteiras das grades curriculares. Assim sendo, colocar várias atividades no 

contraturno, desenvolvidas por pessoas não comprometidas com o PPP da escola e 

sociedade, descaracteriza a escola de “Educação Integral”.  

Segundo Maurício (2009), atualmente alguns Estados e municípios 

começam a experimentar o horário integral em suas redes escolares. Os Estados de 

São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, entre outros. 

Maurício (2009) também destaca o fracasso das escolas em tempo 

integral no Rio de Janeiro (CIESP- Centro Integrado de Educação Pública), onde, 

das 501 escolas construídas, apenas 113 (22,5%) mantêm horário integral. A autora 

destaca que um ano e poucos meses após a inauguração, a Prefeitura do Rio de 

Janeiro deixou de priorizar esta proposta de educação porque o prefeito mudou de 

partido. 

Monteiro (2009) destaca que a escola de tempo integral é uma escola de 

dia completo, e não uma escola de turnos, na qual as crianças permanecem por toda 

a manhã e tarde, tendo oportunidade de realizar diferentes atividades: modalidade 

esportivas ou PEEs, atividades artísticas, atividade de estudo dirigido, frequência à 

biblioteca, acesso aos computadores, atividades com animadores culturais, entre 

outras. 

É essencial que nesse modelo de escola se apresente condições para 

desenvolver um projeto político pedagógico que ofereça oportunidades para 

aprendizagens significativas, em diferentes situações e tempos, e em contato com 

diferentes profissionais. Todas as atividades realizadas devem ser entendidas como 

educativas (MONTEIRO, 2009). 

De acordo com Guará (2009), a escola em tempo integral pode possibilitar 

os saberes que vão além da escola, mas, sobretudo, criar espaços e territórios de 

circulação de crianças e adolescentes, que processem uma matriz convivencial e de 

aprendizagem pouco reconhecida pelos programas escolares. 
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Cavaliere (2009) cita que existem dois modelos de escolas em tempo 

integral desenvolvidos atualmente no Brasil: a) uma que tende a investir em 

mudanças no interior das unidades escolares, de forma que possam oferecer 

condições compatíveis com a presença de alunos e professores em turno integral; b) 

outra que tende a articular instituições e projetos da sociedade que ofereçam 

atividades aos alunos no turno alternativo às aulas, não necessariamente no espaço 

escolar, mas, preferencialmente, fora dele.  

A autora denomina a primeira como escola de tempo integral e a segunda  

como aluno em tempo integral. No primeiro caso, a ênfase está no fortalecimento da 

unidade escolar, com mudanças em seu interior. No segundo, a ênfase está na oferta 

de atividades diversificadas aos alunos no turno alternativo ao da escola, fruto da 

articulação com instituições multissetoriais. 

Brandão (2009) cita algumas condições que justificam a proposta de 

Escola em tempo integral: a) tempo acrescido de exposição ao universo escolar, 

sobretudo às crianças das camadas populares cujas famílias têm dificuldades no 

acompanhamento das atividades escolares; b) recurso para a orientação do estudo 

(estudo dirigido), nas leituras, recursos para o aprimoramento da linguagem, entre 

outros; c) condições de atendimento diferenciado a grupos com habilidades ou 

dificuldades específicas; d) condições para o desenvolvimento, no espaço escolar, de 

trabalhos em equipe e projetos coletivos de professores e alunos; e) condições para 

a habilitação dos estudantes em estratégias de pesquisa (bibliográfica e/ou temática, 

seja nas bibliotecas ou na internet) sob a orientação de professores; f) condições 

para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares combinados com as áreas de 

artes, educação física, etc.; g) condições para práticas desportivas e culturais que 

ofereçam recursos específicos e de qualidade em áreas que normalmente não estão 

disponíveis. 

Ribetto e Maurício (2009) apresentaram um trabalho de revisão sobre os 

principais estudos produzidos na temática “escola em tempo integral”; neste trabalho, 

os autores verificaram que entre os anos de 1985 e 1991 foram produzidos 10 artigos 

e que apenas 1 reconhecia alguma potencialidade na proposta de escola pública de 

horário integral. Os demais destacaram em seus estudos que tal escola era inviável; 

apontavam o clientelismo ou o populismo; acrescentavam a impropriedade para o 
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aluno brasileiro, que precisa trabalhar, ou para o sistema de ensino, que ainda não 

oferecia quatro horas diárias de escola. Todavia, os trabalhos produzidos de 2002 

até 2007 apontam para uma escola em tempo integral com grande potencial. 

Além das escolas em tempo integral, alguns estudos investigaram as 

escolas que se abrem aos finais de semana. Pacheco (2004) avaliou um programa 

estadual em São Paulo chamado Parceiros do Futuro (transformado em Escola da 

Família) e verificou que ocorre uma falta de articulação entre os programas de final 

de semana e as possibilidades do projeto pedagógico de cada escola. De tal forma 

que o projeto avaliado respondia muito mais às demandas de enquadramento social 

dos jovens, ou seja, da contenção da violência escolar e urbana, que o próprio 

projeto pedagógico das escolas. 

Conforme Pacheco (2009), a preocupação com a qualidade do profissional 

e com as atividades ministradas nas escolas de tempo integral são fundamentais. 

Segundo este pesquisador, nos Centros Educacionais Unificados da prefeitura de 

São Paulo ocorreu uma tentativa absolutamente desgovernada de implantar o horário 

integral nas unidades, por meio da oferta de “oficinas de atividades”, preparadas por 

organizações-não-governamentais; muitas das quais sobrevivem dos contratos 

celebrados com o município, o que contribui com a precarização do trabalho dos 

educadores. 

Pacheco (2009) afirma que é necessário num primeiro momento, a 

melhoria e a qualificação do atendimento educacional da escola pública de horário 

parcial, antes da implantação de propostas de escolas de tempo integral.  

O aumento da jornada pode contribuir para a diminuição das 

desigualdades sociais, ampliando democraticamente as oportunidades de 

aprendizagem. 

Na escola em tempo integral, as PEEs inseridas e articuladas com as 

atividades curriculares (dentre elas a educação física escolar) e extracurriculares 

(artes, música, entre outras), se articuladas com o Projeto Político Pedagógico e 

seguindo os princípios da LDB que norteiam a presente pesquisa, admite-se terem 

uma considerável condição de potencializar a formação integral das crianças e 

jovens e o seu preparo para o exercício da cidadania.   
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2.3 Treinamento a longo prazo (TLP)  

 

As PEEs, além de ligadas ao PPP das escolas, observamos que devam 

apresentar uma organização/sistematização dos aspectos motores/físicos. A seguir, 

apresentaremos a literatura na área de treinamento a longo prazo como forma de 

gerir tais práticas. 

 

2.3.1 Iniciação e especialização esportiva 

 

O processo de TLP trata-se de uma preparação planejada e 

sistematizada, que visa a uma boa formação esportiva, através de suas diversas 

etapas. De acordo com Böhme (2004), o TLP possui as seguintes características: a) 

compreende desde o começo do treinamento até alcançar o nível juvenil/adulto; b) 

depende do alcance dos critérios de desempenho para cada etapa de realização; c) 

desenvolve os conteúdos em cada etapa de treinamento, sem preocupação com o 

alto desempenho; d) respeita os pressupostos de desempenho psíquicos, 

neuromusculares, constitucionais e orgânico-energéticos; e) é um processo 

pedagógico que respeita as características educacionais e de 

formação/desenvolvimento do ser humano. Nesse sentido, podemos associar as 

diretrizes físicas e motoras do TLP aos princípios educacionais citados por Rosseto 

Junior, Costa e D’Angelo (2008), Korsakas e De Rose Junior (2002), Barbieri (2001) 

e Tubino (1996).  

Segundo BarbantI (2005), quando não são consideradas essas 

características nas primeiras etapas do TLP, os seguintes problemas podem ocorrer: 

a) as competições e o treinamento serem orientados segundo os modelos dos 

adultos; b) a vitória ser a principal referência de sucesso; c) os interesses e as 

motivações dos adultos sobreporem-se aos dos praticantes; d) o crescimento e o 

desenvolvimento da criança e do jovem serem relegados a um segundo plano; e) os 

espectadores das competições terem um comportamento similar ao desporto adulto. 

A iniciação esportiva corresponde à primeira etapa do TLP, onde a criança 

tem o contato inicial com a prática das diferentes modalidades esportivas. De acordo 
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com Tsukamoto (2004), pode ocorrer em qualquer fase da infância se as 

características biopsicossociais forem respeitadas, e se não for exigido alto 

rendimento. 

Na fase de iniciação devem ser asseguradas a preparação multilateral e a 

formação geral das crianças e dos jovens (BARBANTI, 2005; BOMPA, 2002; FILIN, 

1996; WEINECK, 1999), deve acontecer, preferencialmente, em escolas de esportes 

gerais, nas quais se praticam diferentes modalidades (BERMÚDEZ; CHAURRA, 

2003; TSUKAMOTO; NUNOMURA, 2005). A escola, por meio das PEEs no Ensino 

Fundamental deveria priorizar modelos em que as crianças pudessem vivenciar mais 

de uma modalidade. Nessa etapa, o apoio dos pais e o prazer pelo esporte são 

fundamentais (BLOOM, 1985; COTÉ, 1999; CSIKSZENTMIHALYI; RATHUNDE; 

WHALEN, 1997). 

De Rose Junior (2004) afirma que a iniciação exige do professor um 

conhecimento aprofundado da preparação esportiva (planejamento, organização, 

métodos e estratégias) e do ser envolvido no processo (a criança) nos aspectos 

físicos, fisiológicos, psicológicos, intelectuais e sociais.  

A etapa de especialização corresponde à segunda etapa do TLP e é 

destinada ao aprimoramento dos movimentos específicos de uma modalidade, na 

qual está incluída a participação em competições (BARBANTI, 2005; BOMPA, 2002; 

GRECO; BENDA, 1998; WEINECK, 1999; ZAKHAROV, 1992). 

Diretrizes para as idades de especialização esportiva em diferentes 

esportes foram propostas por especialistas da área de treinamento a longo prazo, 

conforme apresentado no QUADRO 3. 
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QUADRO 3 -  Diretrizes das idades para a especialização esportiva em diversas 

modalidades (adaptado de MARTIN, 1999 apud BÖHME, 2000; FILIN, 

1996; BOMPA, 2002) 

ESPORTE MARTIN (1999) FILIN (1996) BOMPA (2002) 

 Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 

Atletismo 13,3 12,6 - - 

Velocidade - 12/13 12/13 14/16 

Meio fundo - 13/14 13/14 16/17 

Fundo -   17/19 

Salto - 12/13 12/13 17/19 

Arremessos - 14/15 14/15 17/19 

Natação 9,8 9,4 10/11 10/11 13/15 11/13 

Tênis - - 12/14 11/13 

Judô  13/14 15/16 

Ginástica artística 8,9 7,9 10/11 9/10 14/15 9/10 

Patinação artística  12/13 12/13 11/13 

Basquete - 11/13 11/13 14/16 

Handebol - -  

Voleibol 11,6 12 - 15/16 

Futebol - 11/12 14/15 

 

Para os esportes que exigem movimentos artísticos, capacidades 

coordenativas e alto grau de flexibilidade, como a ginástica artística e a patinação, os 

atletas devem se especializar mais cedo. Para os esportes em que predominam as 

capacidades condicionais (força, velocidade e resistência), as idades de 

especialização devem acontecer no final da puberdade, período de maior 

treinabilidade (BOMPA, 2002). 

Arena e Böhme (2000) verificaram que as idades das primeiras categorias 

competitivas das federações esportivas definiam o início do treinamento 

especializado, ou seja, os clubes iniciavam o treinamento específico das 

modalidades à medida que as federações ofereciam competições, as quais não 

apresentavam muitas adaptações. 
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Silva, Fernades e Celani (2001) avaliaram 93 treinadores de 10 

modalidades esportivas, com o objetivo de identificar as idades recomendadas para a 

especialização esportiva. Os autores verificaram divergências entre as idades que os 

treinadores apontaram como ideais (entre nove e dez anos) e aquelas em que 

realmente o processo ocorre (entre cinco e oito anos). As principais causas 

apontadas pelos técnicos vão desde a imposição dos dirigentes, à cobrança de 

resultados pelos pais; as idades que os técnicos descreveram como ideal, foram 

abaixo das descritas na literatura. 

De acordo com os trabalhos relatados acima, as idades descritas na 

literatura muitas vezes não são consideradas na prática, tanto pelas instituições 

esportivas (clubes e federações) quanto pelos técnicos. Isso pode ocorrer porque 

muitos técnicos preocupam-se com sua própria situação, ou seja, para alcançarem 

reconhecimento social, priorizam os resultados imediatos. 

Diante dos trabalhos apresentados anteriormente, torna-se difícil prever 

uma idade ideal universal para o término da iniciação e começo da especialização 

esportiva, pois a mesma depende do estado de desenvolvimento biológico, social, 

emocional e cognitivo, assim como do conhecimento das motivações e dos 

interesses das crianças e dos jovens. As PEEs oferecidas no ensino fundamental 

devem ter como objetivo a iniciação esportiva, prioritariamente no formato de escola 

de esportes gerais. 

 

2.3.2 Especialização esportiva precoce 

 

Quando a especialização acontece antes do tempo apropriado, temos a 

especialização esportiva precoce, que ocorre em razão da visão social de que quanto 

mais cedo os jovens começarem no esporte de competição organizado, maiores 

serão as possibilidades de altos níveis de desempenho. Contribuem para essa visão 

social os pais, os amigos, os técnicos, as instituições e a mídia (BAKER, 2003; DE 

ROSE JUNIOR, 2002; MARQUES, 2002; TANI, 2001; WATTS, 2002).  

Silva, Fernandes e Celani (2001) afirmaram que o aumento de 

competições num quadro esportivo cada vez mais especializado determinou a 

necessidade de participações cada vez mais precoces no desporto. 
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A especialização esportiva precoce pode trazer algumas consequências 

para a formação do jovem, como a ocorrência de lesões resultantes da aplicação 

sistemática de cargas unilaterais e especializadas (MARQUES; OLIVEIRA, 2001a) e 

o esgotamento precoce do potencial adaptativo do organismo devido aos estímulos 

intensos (BARBANTI, 2005; MARQUES, 2002). 

De acordo com Mountjoy (2008) a especialização precoce pode ocasionar 

uma futura desistência da prática esportiva. O mesmo autor cita que a comissão 

médica do Comitê Olímpico Internacional recomenda: a) uma produção de estudos 

que elaborem parâmetros para treinamento infanto-juvenil, e ainda, a divulgação 

desses aos treinadores, professores, pais e administradores; b) que os pais se 

comprometam a oferecer ao jovem um estilo de vida equilibrado, incluindo nutrição 

adequada, sono, desenvolvimento acadêmico e bem-estar psicológico; c) que os 

treinadores, pais e administradores controlem a quantidade de treinamento e tensão 

competitiva dos jovens. 

O TLP não deve exigir altos resultados na fase de iniciação. Nesse 

sentido, MASSA (2006) verificou que judocas de nível olímpico não tinham destaque 

competitivo na fase esportiva inicial; Cafruni, Marques e Gaya (2006) avaliaram 

atletas de alto nível na região sul e sudeste do Brasil, e concluíram que apenas 27% 

apresentaram altos resultados na etapa inicial.  

Brito, Fonseca e Rolim (2004) avaliaram 329 atletas de atletismo de 

Portugal, pertencentes aos cinco primeiros lugares do ranking infantil, iniciado e 

juvenil, e observaram que 11%, 13% e 26% dos atletas ranqueados nas categorias 

infantil, iniciado e juvenil, respectivamente, conseguiram ranking na categoria sênior.  

Os estudos descritos acima ressaltam que as crianças e jovens com 

destaque na etapa inicial de treinamento não necessariamente se tornarão atletas de 

sucesso quando adultos. 

Bompa (2002) cita que até 15 anos, os jovens devem participar de 

programas esportivos multilaterais, desenvolvendo-se numa variedade de 

habilidades e de modalidades. Para o autor, essa filosofia de treinamento propicia 

poucas lesões, menor percentual de abandono do esporte, maior pico de 

desempenho depois dos 18 anos e melhoria gradativa do desempenho. Ele propõe 
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um quadro comparativo entre o desenvolvimento multilateral e a especialização 

precoce (QUADRO 4). 

 

QUADRO 4 –  Comparação entre a especialização precoce e o desenvolvimento 

multilateral (adaptado de BOMPA, 2002) 

ESPECIALIZAÇÃO PRECOCE PROGRAMA MULTILATERAL 

o Rápida melhora do desempenho; 

o Melhor desempenho obtido aos 15-16 

anos em consequência da rápida 

adaptação; 

o Inconsistência do desempenho em 

competições; 

o Por volta de 18 anos, muitos atletas 

estão exaustos e abandonam o 

esporte; 

o Propensão a lesões em conseqüência 

da adaptação forçada. 

o Melhora lenta do desempenho; 

o Melhor desempenho aos 18 anos ou 

mais, idade de amadurecimento 

fisiológico e psicológico; 

o Consistência do desempenho nas 

competições; 

o Vida esportiva mais longa; 

o Pouquíssimas lesões. 

 

 

As discussões da literatura sobre a especialização precoce mostram-se 

diferentes da prática. Em nosso país, alcançam-se resultados em cenário mundial 

com uma estrutura esportiva que não encontra apoio na literatura, geralmente com 

idades de especialização não recomendadas. Contudo, a idade de especialização 

depende do desporto escolhido, dos fatores de desenvolvimento das crianças e dos 

jovens e, sobretudo, da cultura desportiva dominante (MARQUES & OLIVEIRA, 

2001b). 

Para Lucato (2000), as PEEs muitas vezes não condizem com as 

necessidades infantis, pois tanto a escola como os pais e professores estão 

dispostos a selecionar, treinar e ganhar. Simões, Böhme e Lucato (1999; p.35) 

afirmam que: “revelar atleta(s) tem maior repercussão na sociedade do que discutir a 

orientação educativa e participativa dos adultos na vida esportiva do indivíduo em 

idade escolar”; as PEEs são, na maioria das vezes, voltadas ao esporte de 

competição. 
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  As PEEs devem atribuir um significado menos central ao rendimento 

máximo, permitindo que os alunos vivenciem o desporto de forma lúdica e prazerosa. 

Acreditamos que através das PEEs é possível oferecer aos alunos do ensino 

fundamental uma iniciação esportiva que amplie o repertório motor e que esteja 

ligada ao PPP da escola, contribuindo para a formação integral e cidadania. 

 

2.3.3 Os modelos de TLP e as PEEs 

 

O TLP pode ter a duração de seis a dez anos, pressupondo uma 

organização sistemática de cada uma das etapas (BÖHME, 2000, 2002, 2004). 

Diversos autores nacionais (GRECO; BENDA, 1998; GOMES, 2002; 

BARBANTI, 2005) e internacionais (ZAKHAROV, 1992; FILIN, 1996; WEINECK, 

1999; MARTIN et al.2 apud BÖHME, 2000; BOMPA, 2002; LONG TERM ATHLETE 

DEVELOPMENT, 2007) descreveram modelos de TLP que definem etapas e 

objetivos para o treinamento. 

Com relação à divisão das etapas, alguns autores utilizam a idade 

cronológica (BOMPA, 2000; GRECO; BENDA, 1998; LONG-TERM ATHLETE 

DEVELOPMENT, 2007; WEINECK, 1999), em contrapartida, há autores que não 

estabelecem idades específicas, destacando que as características físicas, 

emocionais e maturacionais devem ser observadas (BARBANTI, 2005; ZAKHAROV, 

1992). 

Dentre os modelos, os que melhor se encaixam na organização das 

atividades motoras/físicas das PEEs são: o Canadense (LONG-TERM ATHLETE 

DEVELOPMENT, 2007) e o de Greco e Benda (1998), pois, em paralelo à formação 

para o alto rendimento existe a prática esportiva de participação, permitindo que um 

maior número de crianças e jovens permaneça praticando o esporte, e assim, sem 

seletividade, oferecendo o esporte para todos.   

Greco e Benda (1998) propuseram uma organização para os esportes 

coletivos, dividindo nove fases e destacando os objetivos para cada fase: a) fase pré-

escolar (antes dos 6 anos): proporcionar uma vivência diversificada de movimento, 

                                                 
2 D MARTIN et al.,Handbuch kinder-und Jugendtraining. Schorndorf: Hofman, 1999.  
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não existe execução errada, jogos de percepção e imitação; b) fase universal (6-12 

anos): criar base ampla e variada de movimentos, jogos de caráter lúdico e pré-

desportivos e ênfase nas capacidades coordenativas; c) fase de orientação (12-14 

anos): desenvolvimento e aperfeiçoamento das capacidades motoras, habilidades 

técnico-táticas de forma global, sem exigir perfeição do gesto esportivo; d) fase de 

direção (14-16 anos): início do aperfeiçoamento e especialização técnica em um 

esporte; a variabilidade esportiva deve ser mantida; e) fase especialização (16-18 

anos): concretizar a especialização no esporte, aperfeiçoamento e integração do 

potencial técnico e tático e direcionamento para o alto nível; f) fase 

aproximação/integração (18-21 anos): mudança para o alto rendimento, consolidação 

das capacidades motoras, técnicas e táticas e das capacidades psíquicas e sociais; 

g) fase de alto nível (a partir dos 21 anos): estabilização e domínio técnico, tático, 

psicológico e social; h) fase de recuperação/adaptação: readaptação do ex-atleta à 

sociedade; i) fase de recreação e saúde: as experiências passadas devem assegurar 

o gosto pela prática de atividade física. 

O modelo canadense divide o TLP em sete etapas (LONG-TERM 

ATHLETE DEVELOPMENT, 2007) que têm por objetivos: a) Início ativo (0-6 anos): 

promover atividades e desafios esportivos prazerosos, com foco na aprendizagem 

correta das habilidades e no oferecimento de atividades para ambos os sexos 

(gênero neutro); b) Movimentos fundamentais - Meninos (6-9 anos) e Meninas (6-8 

anos): ter prazer nas atividades, trabalhar habilidades fundamentais com ênfase no 

ensino correto do movimento, desenvolver as capacidades condicionais através de 

jogos (principalmente a flexibilidade), e participação de vários esportes (esporte 

preferido uma ou duas vezes por semana e participação em outros esportes três ou 

quatro vezes por semana); c) Aprender para treinar - Meninos (9-12 anos) e Meninas 

(8-11 anos): trabalhar as habilidades fundamentais e os movimentos específicos dos 

esportes, desenvolver força, resistência, velocidade e flexibilidade através de jogos e 

exercícios; nessa fase, o jovem escolhe três esportes de que gosta; d) Treinar para 

treinar - Meninos (12-16 anos) e Meninas (11-15 anos): treinar resistência, 

prioritariamente após o Pico de Velocidade de Estatura, enfatizar o treino de 

flexibilidade, dado o rápido crescimento dos ossos, tendões, ligamentos e músculos, 

considerar as janelas para o treinamento da força (meninas entre o PVE e a 
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menarca; meninos entre 12 e 18 meses depois do PVE), aprender a enfrentar os 

desafios físicos e mentais da competição, com foco em dois esportes; e) Treinar para 

competir - Meninos (16-23 anos +/-) e Meninas (15-21 anos +/-): fornecer intensidade 

alta e treinamento específico, ensinar as habilidades específicas, executando-as em 

uma variedade de condições competitivas durante o treinamento e selecionar um 

único esporte; f) Treinar para vencer - Meninos (19 anos +/-) e Meninas (18 anos +/-): 

assegurar um treinamento caracterizado por alta intensidade, permitindo pausas 

frequentes para prevenir o “burnout”; g) Vida ativa – todas as idades: transição para 

uma vida ativa, ou seja, para o esporte de participação; 

Essa transição para o esporte de lazer é semelhante à proposta de 

GRECO e BENDA (1998) e pode ser visualizada na FIGURA 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 –  Sistema de organização do esporte canadense (adaptado de LONG-

TERM ATHLETE DEVELOPMENT, 2007) 

No QUADRO 5 estão representadas as séries do Ensino Fundamental e 

os respectivos objetivos e conteúdos motores/físicos das PEEs de acordo com os 

modelos escolhidos. 

Aluno/atleta 
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QUADRO 5 - Objetivos, conteúdos e as etapas do Modelo Nacional (MN) elaborados 

por Greco e Benda (1998) e do Modelo Canadense (MC) para as 

PEEs em cada série do Ensino Fundamental 

série Objetivos Conteúdos MN MC 

1º. an
o

 

• Proporcionar uma vivência diversificada de 
movimento, sem que haja exigência de um 
padrão ideal; 

• Oferecer atividades básicas de 
deslocamento, equilíbrio, esquema corporal, 
noção espaço-temporal; 

• Nessa etapa não existe execução errada; 
• Trabalhar habilidades fundamentais. 

- Utilizam-se jogos de percepção, 
estafeta e imitação; 
- Jogos não competitivos com foco na 
participação; 
- Oferecer atividades para ambos os 
sexos (gênero neutro). 
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• Começar a combinar e aplicar as 
habilidades motoras fundamentais 
(estabilizadoras, locomotoras e 
manipulativas); 

• Criar base ampla e variada de movimentos, 
com ênfase nas capacidades 
coordenativas; 

• Desenvolver as capacidades condicionais 
(principalmente a flexibilidade). 

- Utilizam-se jogos de percepção e 
estafeta; 
- Participação de vários esportes 
(esporte preferido uma ou duas vezes 
por semana e participação em outros 
esportes três ou quatro vezes por 
semana); 
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• Começar a combinar e aplicar as 
habilidades motoras fundamentais 
(estabilizadoras, locomotoras e 
manipulativas); 

• Trabalhar habilidades fundamentais; 
• Desenvolver as capacidades condicionais 

(principalmente flexibilidade). 

- Utilizam-se jogos de percepção e 
estafeta; 
- Utilizam-se pequenos jogos 
(reduzidos), jogos de iniciação, 
grandes jogos e, em alguns casos, 
jogos esportivos; 
- Participação de vários esportes 
(esporte preferido uma ou duas vezes 
por semana e participação em outros 
esportes três ou quatro vezes por 
semana). 
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• Começar a combinar e aplicar as 

habilidades motoras fundamentais 
(estabilizadoras, locomotoras e 
manipulativas); 

• Desenvolver as capacidades condicionais 
(principalmente flexibilidade). 

- Utilizam-se pequenos jogos 
(reduzidos), jogos de iniciação, 
grandes jogos e, em alguns casos, 
jogos esportivos; 
- Participação de vários esportes 
(esporte preferido uma ou duas vezes 
por semana e participação em outros 
esportes três ou quatro vezes por 
semana). 
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5º. an
o

 

• Começar a combinar e aplicar as 
habilidades motoras fundamentais 
(estabilizadoras, locomotoras e 
manipulativas); 

• Trabalhar mais habilidades fundamentais e 
movimentos específicos dos esportes; 

• Desenvolver força (utilizando o peso do 
próprio corpo e a bola de medicine-ball); 

• Desenvolver mais resistência, velocidade e  
flexibilidade; 

• A competição é diferenciada pelo tempo de 
treinamento e habilidades. 

- Utilizam-se pequenos jogos 
(reduzidos), jogos de iniciação, 
grandes jogos e, em alguns casos, 
jogos esportivos; 
- A criança escolhe três esportes de 
que gosta; 
- Aplicar 70% de treinamento e 30% 
de competição. 
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6º. an
o

 

• Começar a combinar e aplicar as 
habilidades motoras fundamentais 
(estabilizadoras, locomotoras e 
manipulativas); 

• Trabalhar mais habilidades fundamentais e 
movimentos específicos dos esportes; 

• Desenvolver força (utilizando o peso do 
próprio corpo e a bola de medicine-ball); 

• Desenvolver mais resistência, velocidade e 
flexibilidade; 

• A competição é diferenciada pelo tempo de 
treinamento e habilidades. 

- Utilizam-se pequenos jogos 
(reduzidos), jogos de iniciação, 
grandes jogos e, em alguns casos, 
jogos esportivos;  
- A criança escolhe três esportes de 
que gosta; 
- Aplicar 70% de treinamento e 30% 
de competição. 
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7º. an
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• Buscar a correção dos erros e, 
consequentemente, a automatização do 
movimento; 

• Ter como objetivo o gesto do esporte de 
uma forma global, sem realizar treinamento 
técnico visando à perfeição do gesto; 

• Desenvolver força (utilizando o peso do 
próprio corpo e bola de medicine-ball); 

• Desenvolver mais resistência, velocidade e 
flexibilidade; 

• A competição é diferenciada pelo tempo de 
treinamento e habilidades. 

- Utilizar jogos em qualquer forma de 
organização (jogos de iniciação, pré-
desportivos, grandes jogos e jogos 
recreativos); 
- Utilizar o conteúdo de informação 
teórica; 
- A criança escolhe três esportes de 
que gosta; 
- Aplicar 70% de treinamento e 30% 
de competição. 
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8º. an
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• Ter como objetivo o gesto do esporte de 
uma forma global, sem realizar treinamento 
técnico visando à perfeição do gesto; 

• Desenvolvimento e aperfeiçoamento das 
capacidades motoras, habilidades 
técnicas/tácticas de forma global, sem exigir 
perfeição do gesto esportivo; 

• Treinamento de resistência prioritariamente 
após o Pico de Velocidade de Estatura 
(PVE); 

• Enfatizar o treino de flexibilidade, dado o 
rápido crescimento dos ossos, tendões, 
ligamentos e músculos;  

• Considerar as janelas para o treinamento 
da força (meninas entre o PVE e a menarca 
- meninos entre 12 e 18 meses depois de 
PVE). 

- Utilizar jogos em qualquer forma de 
organização (jogos de iniciação, pré-
desportivos, grandes jogos e jogos 
recreativos); 
- Utilizar o conteúdo de informação 
teórica; 
- Otimizar o treinamento em 
proporções de 60% de treinamento 
para 40% de competição; 
- Participação em 2 ou 3 modalidades 
esportivas. 
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9º. an
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• Ter como objetivo o gesto do esporte de 
uma forma global, sem realizar treinamento 
técnico, visando à perfeição do gesto; 

• Pode-se começar com o aperfeiçoamento e 
a especialização técnica em uma 
modalidade esportiva; 

• No final dessa etapa, o jovem terá um 
acervo motor que o permitirá optar pela 
prática e treinamento do esporte com vistas 
ao alto rendimento. 

- Otimizar o treinamento em 
proporções de 60% de treinamento 
para 40% de competição; 
- Foco em dois esportes. 
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2.4 Comentários gerais sobre a fundamentação teórica 

 

De acordo com o exposto verificamos que: 

a) O esporte deve ser entendido como um fenômeno sociocultural complexo. As 

PEEs podem assumir diferentes formas de manifestação no esporte, muitas 

vezes simultaneamente na mesma escola, contudo, devem estar 

comprometidas com o desenvolvimento integral e a formação da cidadania; 

b) As PEEs devem ser entendidas como parte integrante da escola, ligadas a seu 

projeto pedagógico, e para isso, devem ser apresentadas às crianças e jovens 

adotando-se mecanismos de diferenciação pedagógica. 

c) Se incorporadas a um projeto de escola em tempo integral, as PEEs podem 

ampliar ainda mais os espaços e territórios de circulação de crianças e 

adolescentes, oferecendo outras formas de conhecimento tais como artes, 

música, reforço escolar, entre outros; 

d) As PEEs podem associar aos elementos educacionais uma 

organização/sistematização dos elementos motores/físicos, permitindo que os 

alunos vivenciem o desporto de forma lúdica e prazerosa, ampliando o 

repertório motor. 

e) Apesar das potencialidades para democratização do esporte e de tornar-se 

elemento educacional, a maior parte das pesquisas que avaliaram as PEEs no 

contexto nacional apontam o desenvolvimento de um esporte para poucos num 

modelo semelhante ao desenvolvido em clubes (alto rendimento). Entretanto, 

tais pesquisas utilizaram como desenho metodológico estudos de caso ou 

trabalhos realizados com amostragem intencional. 

Neste sentido, a presente pesquisa pretende avaliar se os aspectos 

citados acima ocorrem na cidade de Santos-SP. A avaliação realizada nas três 

diferentes redes de ensino (municipal, estadual e privada) permite a comparação dos 

programas existentes na cidade. A avaliação da população de escolas públicas da 

cidade permite um diagnóstico das PEEs e, assim, a elaboração futura de políticas 

públicas.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O tipo de pesquisa utilizada no presente estudo foi a descritiva, tipo 

“survey”, que se destina a estudar o status de um fenômeno (THOMAS; NELSON, 

2002).  

 

3.1 Contexto da pesquisa 

 

A pesquisa realizada se deu na cidade de Santos, litorânea, pertencente 

ao estado de São Paulo, e que apresenta uma população de 418.288 habitantes e 

uma área de 280,30 km2 (IBGE, 2007).  

A cidade possui 49.554 matriculados, sendo 10.246 em escolas estaduais, 

21.104 em escolas municipais e 18.204 em escola privadas (IBGE, 2008). 

As escolas municipais são de competência da Secretaria Municipal de 

Educação (SEDUC), que desenvolve um programa chamado “Escola Total” cujo 

objetivo é ampliar o tempo de permanência dos alunos das unidades municipais de 

ensino, em atividades educativas nas áreas de cultura, artes e esportes. A prefeitura 

utiliza espaços cedidos, tais como clubes (Portuários, Esporte Clube Juventude), 

espaços privados sem fins lucrativos (Legião da Boa Vontade), escolas estaduais 

(Neves Prado Monteiro), Entidades de bairros (Sociedade de Melhoramentos Campo 

Grande), sindicatos e escolas novas, construídas com espaço para oferecer as 

atividades. O programa estabelece que o critério de prioridade seja para os alunos 

que ficam sozinhos em casa ou os que apresentam baixo aproveitamento ou 

frequência irregular (SANTOS, 2009). 

Para o desenvolvimento desse programa a SEDUC fez uma parceria com 

o Ministério do Esporte, de forma que se utiliza do programa Segundo Tempo para 

direcionar as PEEs realizadas no programa Escola Total.  

As escolas estaduais são de competência da Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo e desenvolvem as PEEs por meio das “atividades currriculares 

desportivas” (ACDs), também conhecidas como “turmas de treinamento” 

(SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2002). Cabe 
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destacar que na cidade de Santos, as escolas estaduais não possuem escola em 

tempo integral, apesar da Secretaria Estadual de Educação oferecer esse tipo de 

programa desde 2006 e do Estado de São Paulo atualmente ter 399 escolas 

funcionando em regime de Tempo Integral, onde os alunos permanecem por 9 horas 

diárias. 

As escolas privadas desenvolvem as PEEs dependendo da concepção da 

direção/coordenação e do PPP. Encontramos escolas específicas de esporte 

(oferecimento de uma única modalidade), escolas gerais (rodízio entre várias 

modalidades), escolas em tempo integral (junto com outras atividades como artes, 

música, entre outras), dentre outros formatos. 

 

3.2 Determinação da amostra  

 

Foi realizado o levantamento da população a ser estudada mediante o 

contato com a Diretoria de Ensino de Santos/SP, a qual forneceu o nome das 

escolas e os respectivos responsáveis. 

O município de Santos conta com um total de 147 escolas do ensino 

fundamental. Por meio de contato telefônico, verificou-se que 123 destas instituições 

ofereciam PEEs. 

A amostra foi composta pela totalidade de escolas estaduais e municipais 

que ofereciam as PEEs (municipais n=35 e estaduais n=12); em relação às escolas 

privadas selecionou-se por amostragem aleatória 12 escolas, levando-se em 

consideração as regiões (bairros) do município de Santos (TABELA 1). 

 

TABELA 1 –  Amostra das escolas, administradores (coordenadores/diretores), 

professores/treinadores e pessoas avaliadas 

 ORIGEM DA ESCOLA 
Total 

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS 

Escolas 12 37 12 61 
Administradores 
(coordenadores/diretores) 

12 2 (responsáveis pelo 
programa no município) 

1 (responsável pelo 
programa do estado) 15 

Professores/treinadores 49 26 10 85 
Total de pessoas entrevistadas 51 28 11 100 
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A coleta de dados nas escolas ocorreu por meio dos responsáveis pela 

implantação dos programas. No caso das escolas municipais, foram avaliadas duas 

responsáveis pelo programa “Escola Total”. Nas escolas estaduais avaliou-se a 

responsável pelas “ACDs” ou “turmas de treinamento” (pertencente à Oficina 

Pedagógica da Educação Física). Nas escolas privadas, foram avaliados os 

diretores/coordenadores das 12 escolas. 

Foram avaliados 85 professores/treinadores, sendo 49 de escolas 

privadas, 26 de escolas municipais e 10 de escolas estaduais.  

 

3.3 Procedimentos 

 

Inicialmente, o projeto e o termo de consentimento livre e esclarecido 

(ANEXO II) foram encaminhados ao comitê de ética da Escola de Educação Física e 

Esporte da Universidade de São Paulo.   

Após aprovação pelo comitê de ética, houve um contato pessoal com a 

Secretaria Estadual de Educação e com a Secretaria de Educação de Santos 

(SEDUC) para solicitar a autorização para a pesquisa e verificar quais escolas 

públicas ofereciam as PEEs. Nas escolas particulares, foram realizados contatos por 

telefone para saber quais desenvolviam as mesmas. 

Os questionários foram aplicados pessoalmente pela pesquisadora aos 

coordenadores/diretores das escolas.  

O instrumento aplicado aos professores/treinadores foi entregue nas 

escolas, acompanhados de: a) uma carta de esclarecimento (ANEXO III), com a 

explicação e propósito do estudo, em papel timbrado da Escola de Educação Física e 

Esporte/USP; b) termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO II). 

Para aumentar a amostra de professores/treinadores, os questionários 

foram aplicados em congressos técnicos de eventos da cidade, tais como: congresso 

técnico da Copa TV tribuna de handebol escolar, da Copa TV tribuna de Futsal 

escolar e das Olimpíadas Colegiais do Estado de São Paulo; e em reuniões 

pedagógicas, ou seja, capacitações do monitores das escolas municipais. 
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3.4 Instrumentos de medida 

 

Foram utilizados como instrumentos de medida dois questionários que 

foram respondidos por: a) diretores/coordenadores das escolas – INSTRUMENTO 1 

(ANEXO IV); b) professores/treinadores das práticas esportivas escolares – 

INSTRUMENTO 2 (ANEXO V). 

Os questionários foram elaborados pela pesquisadora, seguindo a técnica 

sugerida por Thomas e Nelson (2002) e com base nos estudos de Arena (2000), 

Lettnin (2005), Tsukamoto (2004) e Unesco (2004). 

A validade de conteúdo dos questionários foi obtida através do julgamento 

de especialistas (SAFRIT, 1981). Para isso, contou-se com a colaboração de três 

professores da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo 

(ANEXO VI). A validação dos instrumentos se deu sob os aspectos de clareza e 

objetividade de linguagem e relação com os objetivos do estudo. 

 

3.4.1 Descrição das variáveis estudadas 

 

Na construção dos questionários, foram elaboradas duas matrizes teóricas 

para representar as dimensões estudadas (ANEXO VII e VIII) e duas matrizes 

analíticas onde são descritas e relacionadas as dimensões, as variáveis e as 

questões dos instrumentos utilizados (ANEXO IX).  

Os questionários foram divididos em três partes, com o objetivo de avaliar 

três dimensões: a primeira referente aos recursos materiais; a segunda, aos recursos 

humanos/caracterização dos professores/treinadores; a terceira, ao planejamento. 

Foram utilizadas questões abertas e fechadas. 

INSTRUMENTO 1 - questionário dirigido aos diretores/coordenadores: 

A) Dimensão Recursos materiais e financeiros: 

A1) Instalações - identificar e quantificar as instalações existentes; 

A2) Modalidades esportivas oferecidas - identificar as modalidades oferecidas;  

A3) População atendida - número de alunos envolvidos; 

A4) Recursos financeiros - se é cobrada alguma taxa dos alunos, se a instituição 

possui patrocinadores ou oferece bolsas de estudo.  
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B) Dimensão Recursos humanos: 

B1) Caracterização - número de professores/treinadores envolvidos, se os 

professores/treinadores das PEEs também ministram aulas de Educação Física 

Escolar e de que forma a remuneração do professor/treinador é realizada. 

 

C) Dimensão Planejamento: 

C1) Caracterização - idade de início de treinamento, idade de início de competições, 

quais as competições, frequência do treinamento (vezes/semana), duração do treino 

(minutos/dia); 

C2) Fundamentação teórica - se as PEEs estão inseridas no projeto pedagógico da 

escola; 

C3) Objetivos – questão aberta, que teve por finalidade verificar quais são os 

objetivos a serem atingidos através das PEEs, na opinião dos 

diretores/coordenadores; 

C4) Competição - questão aberta, que teve por finalidade avaliar o papel da 

competição para os diretores/coordenadores das escolas avaliadas. 

 

INSTRUMENTO 2 - questionário dirigido aos professores/treinadores  

A) Dimensão Recursos materiais e financeiros: 

A1) Instalações e materiais - Instalações utilizadas no treinamento e condições de 

uso, tipo e manutenção dos materiais; 

A2) Recursos financeiros - se é cobrada alguma taxa dos alunos. 

 

B) Dimensão Caracterização do professor responsável: 

B1) Caracterização - sexo, idade, tipo de escola em que atua (pública, privada ou 

ambas), forma de remuneração e se foi atleta da modalidade; 

B2) Experiência - tempo de atuação nas PEE e se trabalha em outro local (local e 

quantidade de hora/semana); 

B3) Formação acadêmica – qual a habilitação em Educação Física, se possui curso 

de atualização e pós-graduação. 
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C) Dimensão Planejamento:  

C1) Caracterização – descrição das turmas de treinamento dos professores 

(modalidade, idades, número de alunos por turma, número de vezes por semana e 

duração de cada treino), existência de planejamento (etapas do mesmo); 

C2) Fundamentação teórica - se o professor/treinador segue alguma diretriz ou 

programa estabelecido por órgãos superiores, se as PEEs estão vinculadas ao 

Projeto Pedagógico da escola, e,se seguem alguma fundamentação teórica; 

C3) Objetivos - questão aberta, que teve por finalidade verificar quais são os 

objetivos a serem atingidos nas PEEs, na opinião dos professores/treinadores; 

C4) Conteúdos - questão aberta que teve por objetivo verificar que atividades devem 

ser desenvolvidas nas PEEs, na opinião dos professores/treinadores. 

C5) Avaliação - se é realizada avaliação; em caso de resposta positiva como é 

realizada; 

C6) Competição – questão aberta, que teve por objetivo avaliar o significado da 

competição para os professores/treinadores das escolas avaliadas. 

 

 

3.5 Tratamento dos dados 

 

Foram considerados três grupos na análise dos dados das redes estadual, 

municipal e privada. 

As variáveis foram classificadas em quantitativas e qualitativas. Para as 

variáveis quantitativas, foi realizado o teste de normalidade e homocedasticidade, 

onde apenas a idade de início do treinamento e idade de início na competição 

apresentaram distribuição normal, aplicando-se o teste de Anova para verificar as 

possíveis diferenças entre as médias. Para as demais variáveis quantitativas, os 

dados foram representados por meio da mediana e amplitude e aplicou-se o teste 

não paramétrico de Kruskal Wallis (equivalente a Anova). 

Para as variáveis qualitativas, foram observadas as distribuições de 

frequência, construindo-se tabelas cruzadas para comparação das três redes de 

ensino; foi utilizado o teste de Qui-quadrado, para verificar a existência de diferença 

entre as mesmas.  
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Na análise estatística foi utilizado o programa SPSS 13.0 for Windows. 

Para a análise das questões abertas, foi utilizado o método do “discurso 

do sujeito coletivo” (DSC) Lefèvre e Lefèvre (2003), que se processa em três 

momentos: 

a) Expressões-chave: pedaços ou trechos literais do discurso demarcados 

pela pesquisadora (sublinhadas) e que revelam a essência do depoimento; 

b) Idéias centrais: é a expressão linguística que descreve, de forma 

sintética, precisa e fidedigna, o sentido de cada um dos discursos analisados que vai 

dar origem, posteriormente, ao Discurso do Sujeito Coletivo; 

c) Discurso do sujeito coletivo: é um discurso síntese, redigido na primeira 

pessoa do singular e composto pelas Expressões-chave que têm a mesma idéia 

central. 

A técnica foi realizada pela pesquisadora que possui experiência com a 

análise dos dados. Para auxiliar as análises das questões abertas, foi utilizado o 

programa QualiQuantiSoft – versão 1.3. 

 

3.6 Estudo piloto 

 

Segundo Thomas e Nelson (2002), medir com validade, fidedignidade e 

objetividade depende de um processo controlado e seguro na seleção das técnicas 

de coleta de dados. A validade de um instrumento é determinada pela sua eficiência 

em medir o que se busca. Por essa razão, após a validação de conteúdo, realizou-se 

um estudo piloto. 

O estudo piloto foi dividido em duas etapas; na primeira delas, aplicou-se o 

questionário a seis diretores/coordenadores de escolas do município de Santos. Na 

segunda etapa, foram aplicados 25 questionários a professores/treinadores de 

escolas da Baixada Santista. Foram realizadas modificações necessárias nos 

instrumentos de pesquisa utilizados, de acordo com os resultados do estudo piloto.  
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3.7 Limitações do estudo 

 

O presente estudo descreve as PEEs na opinião de 

diretores/coordenadores e professores/treinadores. Contudo, não se avaliou os 

programas implantados na prática (por meio de pesquisa observacional, por 

exemplo). A utilização de questionário como instrumento de pesquisa apresenta uma 

limitação quanto à veracidade da informação coletada, que não garante que as 

respostas dos avaliados correspondam ao que é realizado (THOMAS; NELSON, 

2002). 

Nas escolas municipais e estaduais optou-se por avaliar os responsáveis 

pelos programas (município n=2, estado n=1), já que eram os que possuíam a maior 

parte das informações contidas no questionário. Os diretores/coordenadores das 

escolas municipais e estaduais não foram avaliados, o que caracteriza uma limitação, 

principalmente no que diz respeito às respostas das perguntas abertas. 

 Para aumentar a amostra de professores/treinadores os questionários 

foram aplicados em congressos técnicos de eventos da cidade. Nas escolas 

privadas, alguns professores/treinadores pertencem a escolas nas quais os 

administradores (coordenadores/diretores) não foram avaliados.  

 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e a discussão serão apresentados de acordo com os 

objetivos do estudo, sendo eles: a) existência ou inexistência das PEEs; b) descrição 

dos recursos materiais e financeiros; c) caracterização do professor/treinador; d) 

planejamento do programa desenvolvido. 

 

4.1  Existência ou inexistência das PEEs 

 

O município de Santos possui um total de 147 escolas (privadas, 

municipais e estaduais) de Ensino Fundamental. Através da estratégia de contato 
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telefônico, verificou-se que 123 (83,7%) oferecem PEEs, conforme apresentado na 

TABELA 2.  

 

TABELA 2 - Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado para a variável “existência de práticas esportivas 

escolares” 

74 37 12 123

87,1% 94,9% 52,2% 83,7%

11 2 11 24

12,9% 5,1% 47,8% 16,3%

85 39 23 147

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FA

FR

FA

FR

FA

FR

sim

não

Total

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS

ORIGEM DAS ESCOLASa

Total

Qui-quadrado=20,9; p=0,000a. 
 

 
 

As escolas municipais e privadas oferecem mais PEEs, comparando-se às 

estaduais (diferença estatisticamente significante). Apenas duas escolas municipais 

(5,1%) não oferecem tais práticas, apontando uma tendência de valorização das 

PEEs.  

Quanto às séries atendidas nas escolas com PEEs, observou-se que a 

maioria oferece no primeiro e no segundo ciclos do fundamental (74,8%), conforme 

descrito na TABELA 3.  
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TABELA 3 - Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado para a variável “ciclos atendidos nas escolas que 

oferecem as PEEs” 

 
 

Verificou-se que um número considerável de escolas municipais atende 

apenas o primeiro ciclo (43,2%). Nas escolas estaduais, podemos observar que o 

maior atendimento abrange o segundo ciclo (66,7%). Tais resultados eram 

esperados, uma vez que a rede municipal está voltada para o ensino fundamental, e 

a estadual para o ensino médio.   

A amostra utilizada contou com a totalidade das escolas das redes 

estadual e municipal que oferecem PEEs, e 19,4% da rede privada que possuíam 

PEEs. 

O número de alunos envolvidos nas escolas que oferecem as PEEs está 

descrito na TABELA 4. 

  

5 16 0 21

6,8% 43,2% ,0% 17,1%

0 2 8 10

,0% 5,4% 66,7% 8,1%

69 19 4 92

93,2% 51,4% 33,3% 74,8%

74 37 12 123

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

primeiro ciclo
(1° ao 5° ano) 

segundo ciclo 
(6° ao 9° ano) 

primeiro e segundo ciclo
(1° ao 9° ano) 

Total

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS 

ORIGEM DAS ESCOLAS a 

Total

Qui-quadrado=87,2; p=0,000a. 
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TABELA 4 – Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado para a variável “número de alunos envolvidos nas 

PEEs” 

0 6 0 6

,0% 19,4% ,0% 11,3%

6 10 6 22

60,0% 32,3% 50,0% 41,5%

1 13 1 15

10,0% 41,9% 8,3% 28,3%

1 2 3 6

10,0% 6,5% 25,0% 11,3%

1 0 2 3

10,0% ,0% 16,7% 5,7%

1 0 0 1

10,0% ,0% ,0% 1,9%

10 31 12 53

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

até 20

21 a 60

61 a 120

121 a 200

201 a 300

acima de 500

Total

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS

ORIGEM DA ESCOLAa

Total

Qui-quadrado=22,4; p=0,013a. 
 

 
Verificou-se que a maioria das escolas oferece entre 21 e 120 vagas de 

PEEs. As privadas e estaduais apresentaram a maior freqüência, entre 21 e 60 

atendidos, e as municipais entre 61 e 120. 

Observou-se que o número de atendimentos nas escolas públicas (dados 

populacionais) é baixo, quando comparado ao número de matriculados, 

representando 9,4% e 21,4% de atendidos nas escolas que oferecem as PEEs no 

município e estado, respectivamente. 

 Poucos trabalhos científicos avaliaram dados populacionais relativos às 

PEEs; geralmente, os mesmos foram realizados por meio de estudos de caso 

(BASSANI; TORRI; VAZ, 2003; SARTORI, 2003) ou amostragem intencional 

(SANTOS, 2003; SIGOLI, 2005; LETTNIN, 2005), o que não permite generalização 

dos resultados para determinada população. 
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No presente estudo, através de dados populacionais das redes públicas, 

observamos que um grande número de escolas oferece as PEEs, porém, o acesso é 

para poucas crianças.  

No ensino público deveria ocorrer a democratização das PEEs, uma vez 

que servem como instrumento educacional. Sobretudo, o esporte é direito de todos, 

conforme a Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei de 

Diretrizes e Bases (BRASIL, 1988, 1990, 1996). Com menos de 10% de crianças e 

jovens atendidos, percebe-se que a universalização e o direito ao esporte, conforme 

preconizado na constituição brasileira, ainda não ocorre na escola. No entanto, o 

direito ao esporte também pode ser garantido em outros espaços que não a escola.   

Deste modo, faz-se necessária uma gestão pública efetivamente séria, 

com foco em políticas públicas, planos, programas, projetos e ações que traduzam, 

de forma ordenada, os princípios emanados da Constituição e das Leis, em estreita 

articulação com a sociedade. 

Nas escolas municipais de Santos, o programa estabelecido é o Segundo 

Tempo, que tem como princípios: a) a reversão do quadro atual de injustiça, exclusão 

e vulnerabilidade social; b) o esporte e o lazer como direito de cada um e dever do 

Estado; c) a universalização e inclusão social; d) a democratização da gestão e da 

participação (BRASIL, 2009a).  

O programa Segundo Tempo permite e estabelece que a quantidade de 

alunos atendidos tenha como parâmetro o número de habitantes da cidade (BRASIL, 

2009a). O Município de Santos tem 418.288 habitantes (IBGE, 2008), o que, de 

acordo com o programa, permitiria o atendimento de 2.500 beneficiados 

(aproximadamente ¼ dos alunos matriculados no ensino fundamental). Atualmente, 

apenas 538 crianças têm acesso ao programa. 

Uma possível solução para a democratização das PEEs seria a atuação 

conjunta de outros setores governamentais na execução de programas integrados 

que garantam recursos (equipamentos, remuneração dos educadores, espaços 

adequados) (PACHECO, 2009). Essa perspectiva intersetorial, aconteceria através 

da organização e execução de projetos entre as diversas secretarias (Educação, 

Esportes, Turismo, Cultura, etc.).  
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Para exemplificar o discutido acima, podemos citar o programa Segundo 

Tempo do Ministério do Esporte. Em previsão orçamentária, o programa receberá 

220 milhões de reais no ano de 2010, o que permitirá atingir apenas 1,75% da 

população, ou seja, um número pequeno, não podendo ser considerado como 

programa de política pública. Diante disso, o governo federal elaborou um programa 

chamado “Mais Educação”, que consiste em parcerias (Ministérios da Educação, do 

Esporte, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Cultura, da Ciência e 

Tecnologia, do Meio Ambiente e a Secretaria Nacional da Juventude da Presidência 

da República). Essa parceria propiciará a ampliação da jornada escolar, utilização de 

espaços educativos fora das escolas (centros comunitários, clubes, parques, praças, 

etc.), bem como a integração com a comunidade. 

A vantagem de programas integrados como o “Mais Educação” é que os 

orçamentos podem ser otimizados. O programa Segundo Tempo, por exemplo, 

destina a maior parte do seu orçamento para o reforço alimentar das crianças, a cada 

100 beneficiados, 13.200 reais são gastos em alimentação (BRASIL, 2009a). Com a 

ligação com o Ministério da Educação o custo é reduzido, pois compete a este 

Ministério o financiamento da alimentação. As escolas em tempo integral também 

permitem a articulação de Secretarias nas esferas estadual e municipal. Contudo, na 

atualidade, apenas 2,79% das escolas do estado de São Paulo funcionam nesse 

modelo. Cabe ressaltar que o Estado de São Paulo possui 14.293 escolas, das quais 

11.835 possuem quadra, ou seja, têm potencial para desenvolver esses projetos 

(BRASIL, 2008). 

Para Pacheco (2009), a qualidade dos projetos de escola em tempo 

integral deve ser levada em consideração, mas é prioritário melhorar e qualificar o 

atendimento educacional na escola pública de horário parcial antes da implantação 

de propostas de escolas de tempo integral.  

Além da intersetorialidade, os programas devem considerar a participação 

da comunidade. Pacheco (2009) avaliou os Centros Educacionais Unificados (CEUs) 

da cidade de São Paulo; concluiu que as grandes construções arquitetônicas, em 

pouco alteraram a qualidade da escola pública municipal. O autor cita que não 

ocorreu uma discussão democrática sobre a implantação e controle do programa. 
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Nas escolas estaduais a dinâmica das “turmas de treinamento” não 

permite que o número de atendidos aumente. De acordo com a Resolução 173, de 

2002: “as unidades escolares poderão organizar até 01 (uma) turma de Atividade 

Curricular Desportiva (ACDs) por categoria, modalidade e gênero (masculino, 

feminino ou misto)”, de tal forma que para cada modalidade, sexo e categoria, pode 

ser formada apenas uma turma (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, 2002). Além disso, conforme descrito por Soares (2003), a existência 

das ACDs depende do interesse do diretor e de professores disponíveis e 

comprometidos. Isso ocorre devido às normas, que estabelecem que os professores 

devem preencher sua carga horária com aulas de educação física escolar e depois 

assumir turmas de treinamento. Nesse sentido, Soares (2003) complementa com o 

discurso de um professor entrevistado: “diretores que não gostam de esporte, não 

abrem turma de treinamento” (p.34).  

 

4.2 Recursos materiais e financeiros 

 

Neste item são descritas as instalações e materiais, modalidades 

esportivas oferecidas e os recursos financeiros. 

 

4.2.1 Instalações e materiais 

 

Com relação às instalações e materiais, foram verificadas as seguintes 

variáveis: 

• Instalações existentes nas escolas (TABELA 5); 

• Opinião dos professores/treinadores quanto às condições de uso das 

instalações (TABELA 6); 

• Opinião dos professores/treinadores quanto ao tipo das instalações 

(TABELA 7); 

• Opinião dos professores/treinadores quanto à manutenção das 

instalações (TABELA 8); 
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• Opinião dos professores/treinadores quanto às condições de uso dos 

materiais (TABELA 9); 

• Opinião dos professores/treinadores quanto ao tipo dos materiais 

(TABELA 10); 

• Opinião dos professores/treinadores quanto à manutenção dos materiais 

(TABELA 11). 

 

TABELA 5 –  Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado para a variável “instalações existentes nas escolas” 

  ORIGEM DA ESCOLA  
PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS TOTAL 

Quadra poliesportiva 
FA 11 34 12 57 
FR 91,70% 97,10% 100,00% 96,60% 

Sala de ginástica ou salão 
FA 9 31 11 51 
FR 75,00% 88,60% 91,70% 86,40% 

Vestiários 
FA 6 26 11 43 
FR 50,00% 74,30% 91,70% 72,90% 

Ginásio 
FA 6 12 1 19 
FR 50,00% 34,30% 8,30% 32,20% 

Piscina* 
FA 4 14 0 18 
FR 33,30% 40,00% 0,00% 30,50% 

Campo de areia ou grama* 
FA 1 15 0 16 
FR 8,30% 42,90% 0,00% 27,10% 

Pátio 
FA 0 4 0 4 
FR 0,00% 11,40% 0,00% 6,80% 

Pista de atletismo 
FA 1 0 0 1 
FR 8,30% 0,00% 0,00% 1,70% 

TOTAL 
FA 12 35 12 59 
FR 100% 100% 100% 100% 

* Diferença estatisticamente significante em relação à origem das escolas (p<0,05) 

 

As instalações mais citadas foram: quadra poliesportiva, sala de ginástica, 

vestiários e ginásios (TABELA 5). As diferenças entre as origens das escolas foram 

observadas em relação ao número de piscinas e campos de areia ou grama, que 

tanto as escolas privadas quanto as municipais relataram dispor de tais espaços. 
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TABELA 6 –  Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado para a variável “opinião dos professores/treinadores 

quanto às condições de uso das instalações” 

0 7 2 9

,0% 26,9% 22,2% 12,7%

12 14 3 29

33,3% 53,8% 33,3% 40,8%

17 4 3 24

47,2% 15,4% 33,3% 33,8%

7 1 1 9

19,4% 3,8% 11,1% 12,7%

36 26 9 71

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

precário

satisfatório

bom

ótimo

Total

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS

ORIGEM DAS ESCOLASb

Total

Qui-quadrado=18,5; p=0,005b. 
 

 
Os professores/treinadores, de uma forma geral, consideram as 

instalações satisfatórias. No entanto, 26,9% e 22,2% das escolas municipais e 

estaduais, respectivamente, foram classificadas como instituições com instalações 

precárias (TABELA 6).  

 
TABELA 7 –  Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado para a variável “opinião dos professores/treinadores 

quanto ao tipo das instalações”  

14 9 4 27

38,9% 34,6% 44,4% 38,0%

22 17 5 44

61,1% 65,4% 55,6% 62,0%

36 26 9 71

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FA

FR

FA

FR

FA

FR

oficial

não oficial

Total

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS

ORIGEM DAS ESCOLASa

Total

Qui-quadrado=0,2; p=0,862a. 
 

 
 Na opinião dos professores/treinadores, a maior parte das instalações 

foram consideradas, nas três origens, como não oficiais. (TABELA 7).  
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TABELA 8 –  Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado para a variável “opinião dos professores/treinadores 

quanto à manutenção das instalações”  

13 11 0 24

35,1% 42,3% ,0% 33,3%

24 9 7 40

64,9% 34,6% 77,8% 55,6%

0 6 2 8

,0% 23,1% 22,2% 11,1%

37 26 9 72

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

regular

sempre que necessário

inexistente

Total

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS

GRUPO

Total

Qui-quadrado=15,5; p=0,004a. 
 

 
Na opinião dos professores, a manutenção das instalações é inexistente 

para 23,1% das escolas municipais, e 22,2% das escolas estaduais (TABELA 8). 

As escolas municipais e privadas apresentaram muitas instalações. Um 

fator que nos surpreendeu foi a disponibilidade de piscinas e campos de areia em 

escolas municipais, fruto de parcerias com a Secretaria de Esportes e comunidade, 

na cessão de espaços próximos às escolas. 

Nas escolas municipais, o modelo é o de escola em tempo integral que, de 

acordo com Cavaliere (2009), tende a articular instituições e projetos da sociedade, 

não necessariamente no espaço escolar, mas, preferencialmente, fora dele. A autora 

cita que outra forma de oferecer o tempo integral é investindo em mudanças no 

interior das unidades escolares, de forma que possam oferecer condições 

compatíveis com a presença de alunos e professores em turno integral. Três escolas 

municipais foram recentemente construídas para atender o contraturno dentro da 

própria escola.   

No programa Segundo Tempo (utilizado nas escolas municipais), afirma-

se que poderão ser utilizados os espaços físicos escolares ou comunitários, públicos 

ou privados, preferencialmente localizados próximos à comunidade beneficiada, que 

não demandem transporte para o deslocamento dos beneficiados (BRASIL, 2009a). 
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No caso do município de Santos, um vínculo com a Prefeitura permite que esse 

deslocamento ocorra de ônibus, uma vez que nem sempre as instalações estão 

próximas às escolas. 

Nas tabelas 9, 10 e 11 são apresentadas as  condições materiais. 

 

TABELA 9 –  Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado para a variável “opinião dos professores/treinadores 

quanto às condições de uso dos materiais” 

1 14 3 18

2,0% 53,8% 30,0% 21,2%

14 10 1 25

28,6% 38,5% 10,0% 29,4%

22 2 2 26

44,9% 7,7% 20,0% 30,6%

12 0 4 16

24,5% ,0% 40,0% 18,8%

49 26 10 85

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

precário

satisfatório

bom

ótimo

Total

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS

ORIGEM DAS ESCOLASa

Total

Qui-quadrado=40,1; p=0,000a. 
 

 
Os professores/treinadores das escolas municipais relataram piores 

condições de uso dos materiais (53,8% considera precário), comparando-se às 

escolas estaduais e privadas (TABELA 9). 
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TABELA 10 –  Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado para a variável “opinião dos professores/treinadores 

quanto ao tipo dos materiais” 

 
 

Os materiais são oficiais para a maioria dos professores das escolas 

estaduais (77,8 %) e privadas (75%), os professores de escolas municipais que 

relataram ministrar aulas com materiais não oficiais (80,8 %) (TABELA 10). 

 

TABELA 11 –  Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado para a variável “opinião dos professores/treinadores 

quanto à manutenção dos materiais” 

11 8 2 21

22,4% 30,8% 20,0% 24,7%

37 14 6 57

75,5% 53,8% 60,0% 67,1%

1 4 2 7

2,0% 15,4% 20,0% 8,2%

49 26 10 85

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

regular

sempre que necessário

inexistente

Total

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS

ORIGEM DAS ESCOLASa

Total

Qui-quadrado=7,4; p=0,115a. 
 

 

A manutenção dos materiais foi citada pela maior parte dos 

professores/treinadores como: “sempre que necessário”, independentemente da 

origem da escola (TABELA 11). 

36 5 7 48 
75,0% 19,2% 77,8% 57,8%

12 21 2 35 
25,0% 80,8% 22,2% 42,2%

48 26 9 83 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

FA

FR 
FA

FR 
FA

FR 

material
oficial 

material 
não oficial 

Total

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS 

ORIGEM DAS ESCOLAS a 

Total

Qui-quadrado=23,1; p=0,000 a. 
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Os materiais utilizados nas escolas do Município são enviados através do 

programa Segundo Tempo, os quais são confeccionados por participantes do 

programa Pintando a Liberdade. Este programa consiste numa proposta do Ministério 

do Esporte, que capacita pessoas em situação de risco social para trabalharem em 

fábricas de material esportivo. O programa objetiva a inclusão social de comunidades 

carentes, facilitando seu ingresso no mercado de trabalho (BRASIL, 2009a). Para 

cada 100 crianças, são distribuídas por ano, cinco bolas (por modalidade), uma rede 

(por modalidade), 120 camisetas, além de mil reais para a aquisição de material 

suplementar (BRASIL, 2009a). Nota-se que a qualidade dos materiais enviados pelo 

Segundo Tempo foi considerada precária e não oficial pelos professores/treinadores 

avaliados.  

Os professores/treinadores de escolas privadas consideraram os materiais 

bons e ótimos, concordando com Letnnin (2005), que encontrou resultados 

semelhantes (estado entre bom e ótimo) em trabalho realizado com escolas privadas. 

Essas instituições não enfrentam problemas com materiais para realização de suas 

atividades. 

A intersetorialidade e participação da comunidade podem ser as opções 

para a melhoria da qualidade dos materiais nas PEEs do setor público. Conforme 

descrito na política setorial de esporte (BRASIL, 2006), cabe ao Ministério do Esporte 

uma articulação e uma maior interlocução com o Ministério da Educação e as 

Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e de Esporte e Lazer, para 

fortalecer e requalificar o espaço da Educação Física, garantindo a existência de 

instalações e materiais esportivos de qualidade, propiciando o acesso de todos os 

escolares à prática esportiva.  

 

4.2.2 Modalidades esportivas oferecidas 

 

As modalidades esportivas oferecidas através das PEEs são apresentadas 

na TABELA 12. 
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TABELA 12 – Modalidades esportivas oferecidas de acordo com a origem da escola 

com respectivos resultados dos testes Qui-quadrado 

 ORIGEM DA ESCOLA 
Total 

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS 
Futsal* 12 (100%) 21 (60%) 8 (66,7%) 41 (69,5%) 
Voleibol 3 (25%) 21 (60%) 8 (66,7%) 32 (54,2%) 
Judô 3 (25%) 6 (17,1%) 1 (8,3%) 10 (16,9%) 
Tênis de mesa* 9 (75%) 0 (0%) 1 (8,3%) 10 (16,9%) 
Basquete 3 (25%) 3 (8,6%) 2 (16,7%) 8 (13,6%) 
Capoeira* 4 (33,3%) 4 (11,4%) 0 (0%) 8 (13,6%) 
Caratê 2 (16,7%) 6 (17,1%) 0 (0%) 8 (13,6%) 
Handebol* 6 (50%) 0 (0%) 4 (33%) 6 (10,2%) 
Futebol 1 (8,3%) 3 (8,6%) 0 (0%) 4 (6,8%) 
Tênis* 2 (16,7%) 2 (5,7%) 0 (0%) 2 (3,4%) 
Patinação* 2 (16,7%) 2 (5,7%) 0 (0%) 2 (3,4%) 
Taekwondo 1 (8,3%) 8 (22,9%) 0 (0%) 1 (1,7%) 
Ginástica artística 1 (8,3%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1,7%) 
Bike 1 (8,3%) 1 (2,9%) 0 (0%) 1 (1,7%) 
TOTAL 12 (100%) 35 (100%) 12 (100%) 59 (100%) 
* Diferença estatisticamente significante em relação à origem das escolas (p<0,05) 

 

As modalidades esportivas mais oferecidas são o futsal e o voleibol 

(TABELA 12). 

Com relação à origem, observou-se que as escolas privadas oferecem 

mais futsal (100%), tênis de mesa (75%), capoeira (33,3%), handebol (50%), tênis 

(16,7%) e patinação (16,7%), quando comparadas às escolas municipais e 

estaduais. 

Esses dados concordam com Lettnin (2005), que avaliou escolas privadas 

e observou que as modalidades de maior frequência eram o futsal (oferecido por 

89% das escolas), o voleibol e o handebol (56%). A autora observou que as escolas 

privadas também oferecem taekwondo, ginástica artística, judô, ginástica rítmica 

desportiva, capoeira e xadrez. A autora verificou ainda que os pais indicam como 

escolas de qualidades aquelas que oferecem muitas atividades. O esporte, neste 

cenário, funciona como produto de consumo para atrair clientela com poder 

aquisitivo, promovendo o nome da instituição através de marketing.  

Apesar de 97% das escolas municipais possuírem quadra poliesportiva, 

nenhuma delas oferece handebol, modalidade praticada no espaço escolar. Além 

disso, 40% das escolas do município relataram a possibilidade de utilizar a piscina e 
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42,9%, o campo de areia ou grama; apesar disso, apenas 8,6% oferecem futebol e 

nenhuma oferece natação. Cabe salientar que o programa Segundo Tempo, adotado 

pelo município, sugere em seus procedimentos,a prática das modalidades futebol, 

natação e handebol.  

As escolas estaduais relataram oferecer as quatro modalidades mais 

conhecidas (futsal, voleibol, handebol e basquete), e 8,3% delas relataram oferecer 

judô e tênis de mesa.  

A escolha das modalidades a serem praticadas pode seguir o princípio do 

regionalismo (princípio do esporte educacional). De acordo com Tubino (1996), 

devemos propor modalidades que respeitem, protejam e valorizem as raízes e 

heranças culturais, de forma a resgatar e preservar a sua identidade cultural. Dessa 

forma, a escolha deve se dar mediante as necessidades e cultura da comunidade.  

Finalmente, nenhuma escola utiliza a praia para as PEEs. Destaca-se que 

a praia de Santos possui uma grande área, ideal para a prática de diversas 

modalidades esportivas aquáticas, assim como de areia.  

 

4.2.3 Recursos financeiros 

 

Com relação aos recursos financeiros, foram verificadas as seguintes 

variáveis: 

• Taxa mensal, semanal ou anual cobrada dos alunos (TABELA 13); 

• Opinião dos professores/treinadores quanto à remuneração (TABELA 14); 

• Professores das PEEs que ministram aulas de educação física escolar 

(TABELA 15). 
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TABELA 13 –  Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado para a variável “taxa mensal, semanal ou anual 

cobrada dos alunos”    

5 0 0 5

50,0% ,0% ,0% 8,8%

5 35 12 52

50,0% 100,0% 100,0% 91,2%

10 35 12 57

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FA

FR

FA

FR

FA

FR

sim

não

Total

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS

ORIGEM DAS ESCOLASa

Total

Qui-quadrado=25,7; p=0,000a. 
 

 
 
 

As escolas municipais e estaduais não cobram taxas dos alunos, ao 

contrário das escolas privadas, onde 50% cobra alguma taxa (TABELAS 13). No 

trabalho de Lettnin (2005), todas as escolas privadas avaliadas cobravam algum 

valor dos alunos, e justificavam que a destinação da arrecadação era para custos de 

operacionalização, sendo priorizado o pagamento dos professores/treinadores. Para 

a autora, o esporte, na amostra avaliada, era utilizado como estratégia de marketing 

da escola para captar maior número de alunos.  
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TABELA 14  Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado para a variável “opinião dos professores/treinadores 

quanto à remuneração”    

24 0 10 34

51,1% ,0% 100,0% 41,0%

6 0 0 6

12,8% ,0% ,0% 7,2%

10 0 0 10

21,3% ,0% ,0% 12,0%

6 0 0 6

12,8% ,0% ,0% 7,2%

1 0 0 1

2,1% ,0% ,0% 1,2%

0 26 0 26

,0% 100,0% ,0% 31,3%

47 26 10 83

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

Hora/aula dentro da carga horária de trabalho

Hora/aula fora da carga horária de trabalho

Proporcional ao número de alunos

Percentual fixo sobre a arrecadação da
modalidade

Bolsa de estudos na graduação

Ajuda de custo

Total

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS

ORIGEM DAS ESCOLASa

Total

Qui-quadrado=94,9; p=0,000a. 
 

 
Observou-se nas escolas municipais, que os professores/treinadores são 

estagiários/monitores (graduandos de curso de educação física), supervisionados por 

professores formados (nas áreas de educação física, pedagogia e administração). Os 

estagiários/monitores ministram as aulas e são remunerados com uma ajuda de 

custo de aproximadamente 460 reais, valor repassado pelo programa Segundo 

Tempo e pela Secretaria Municipal de Educação. 

Os professores/treinadores de escolas estaduais recebem hora-aula 

dentro da carga horária de trabalho. A abertura das turmas de treinamento (nome 

das PEEs nas escolas estaduais) ocorre mediante a apresentação de um projeto 

para a diretoria de ensino e, após aprovação, as aulas vão para atribuição. Os 

professores/treinadores que abrem as turmas (elaboram os projetos) geralmente não 

são os mesmos que ficam responsáveis por elas. 

Os professores/treinadores das escolas privadas recebem, em sua 

maioria, hora-aula dentro da carga horária de trabalho (TABELA 14). De maneira 

diferente, Lettnin (2005) avaliou escolas privadas, e observou que poucas assumem 

a responsabilidade da remuneração de seus professores, o que ficou comprovado 
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quando especificado que apenas uma escola assina a carteira de trabalho para todos 

os professores das PEEs. A autora observou ainda 44% de contradição nas 

respostas, onde três diretores definem os professores como celetistas (com contratos 

regulares regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT), com “carteira 

assinada”, e os coordenadores das mesmas escolas revelam ser alguns professores 

contratados regularmente pela CLT e outros por prestação de serviço. 

A Unesco (2004) avaliou professores de todo o Brasil e verificou que mais 

da metade do corpo docente do ensino público são concursados (66,1%), existindo 

9,2 % de professores efetivos sem concurso, e 19,1% com contratos temporários. 

Segundo a entidade, a acelerada expansão do ensino para as crianças e jovens não 

se fez acompanhar pelo aumento de concursos para os professores. Neste sentido, 

atuar na escola pública pode significar um emprego de curta ou média duração, 

existente para suprir as atuais deficiências da rede. Os contratos temporários são 

realizados com professores mais jovens, ressaltando o caráter provisório e precário 

desse vínculo profissional. 

 
 
TABELA 15 –  Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado para a variável “professores das PEEs que ministram 

aulas de educação física escolar na opinião do coordenador/diretor” 

5 35 0 40

50,0% 100,0% ,0% 70,2%

5 0 0 5

50,0% ,0% ,0% 8,8%

0 0 12 12

,0% ,0% 100,0% 21,1%

10 35 12 57

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

não

sim, mas não todos

Sim, mas são professsores em
outras escolas

Total

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS

ORIGEM DAS ESCOLASa

Total

Qui-quadrado=81,9; p=0,000a. 
 

 
 

Os professores/treinadores das escolas municipais e estaduais não 

ministram aulas de educação física escolar na mesma escola que em atuam com as 
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PEEs; metade das escolas privadas avaliadas apresenta professores/treinadores que 

atuam com educação física escolar na mesma escola (TABELA 15). Diante disso, 

existe uma grande preocupação com a terceirização do profissional que atua com as 

PEEs. A instituição precisa preocupar-se com o envolvimento desse profissional com 

o projeto político pedagógico e com uma política de formação continuada. Segundo 

Lettnin (2005), o professor contratado pode causar a falta de identificação com a 

escola; geralmente, aqueles que possuem carteira assinada encontram-se presentes 

em todas as atividades da escola; já aqueles que possuem um contrato de prestação 

de serviços parecem estar desconectados do contexto comum.  

Por outro lado, o professor/treinador que ministra aulas de educação física 

escolar pode auxiliar no conhecimento do projeto político pedagógico da instituição, e 

facilitar políticas de capacitação/formação continuada. A influência do professor que 

possui acesso às disciplinas curriculares é maior, facilitando o envolvimento das 

crianças nas atividades ofertadas, diferente daquele que frequenta a escola somente 

em horário extracurricular. A concentração das duas atividades (professor de 

educação física escolar e professor/treinador de PEEs) aumenta o seu envolvimento 

com a escola, incentivando-o a permanecer por maior tempo na unidade, já que suas 

atividades profissionais estarão concentradas em um mesmo local de trabalho 

(LETTNIN, 2005). 

O professor/treinador deveria, preferencialmente, cumprir sua jornada de 

trabalho em uma única escola, desenvolvendo aulas de educação física e PEEs. 

Permanecendo no mesmo local de trabalho, a possibilidade de seu envolvimento 

com os projetos da escola é maior. 

Em pesquisa realizada com professores de todo território nacional, com o 

objetivo de analisar as mudanças que poderiam ocorrer no trabalho docente, 

verificou-se que os professores desejavam aumentar o tempo e as possibilidades de 

trabalho em equipe com outros colegas, tanto em sala de aula como fora dela 

(87,6%) e favorecer a concentração da carga horária dos docentes em apenas um 

estabelecimento (86,7%) (UNESCO, 2004). 
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4.3 Caracterização dos professores/treinadores 

 

Neste item são descritos a caracterização, a experiência e a formação 

acadêmica dos professores/treinadores.  

 

4.3.1 Caracterização 

 

Com relação à caracterização dos professores/treinadores, foram 

verificadas as seguintes variáveis: 

• Idade dos professores/treinadores; 

• Sexo dos professores/treinadores (TABELA 16); 

• Professor/treinador ter sido atleta da modalidade que ministra (TABELA 17). 

 

No total, a mediana de idade dos professores foi de 31,65 anos; já para 

rede de ensino estudada, as mesmas foram de 31, 22,5 e 46 anos, para as escolas 

privadas, municipais e estaduais, respectivamente. Essas idades apresentaram 

diferença estatisticamente significante (Kruskal Wallis=36,7; p=0,000). 

Os professores/treinadores da rede estadual são os mais velhos e os da 

rede municipal os mais novos. Em pesquisa realizada pela UNESCO (2004) com 

professores de todo o Brasil, verificou-se uma média de idade de 37,8 anos. O 

estudo considerou os professores muito jovens, já que nos países com melhores 

índices na educação, os professores em média são mais velhos, como em alguns 

países da União Européia em que a média está acima de 40 anos. 
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TABELA 16 –  Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado para a variável “sexo dos professores/treinadores” 

14 13 4 31

28,6% 50,0% 40,0% 36,5%

35 13 6 54

71,4% 50,0% 60,0% 63,5%

49 26 10 85

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FA

FR

FA

FR

FA

FR

Feminino

Masculino

Total

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS

ORIGEM DAS ESCOLASa

Total

Qui-quadrado=3,4; p=0,180a. 
 

 
 

Os professores/treinadores são em sua maioria, do sexo masculino 

(63,5%), independentemente da origem da escola (TABELA 16). A Unesco (2004) 

avaliou professores de todo o Brasil e concluiu que 81,3% são mulheres e 18,6% são 

homens, indicando a feminilização da docência. De acordo com a pesquisa, o 

conceito de feminilização não se refere apenas à participação maciça de mulheres 

nos quadros docentes, mas também à adequação do magistério às características 

associadas tradicionalmente ao feminino, como o cuidado. De acordo com os 

autores, o ensino fundamental possui mais mulheres atuantes, e no ensino médio, 

algumas disciplinas como a matemática têm maioria de homens. 

O maior número de homens responsáveis pelas PEEs pode ser um 

aspecto positivo, tendo em vista que no ensino fundamental o número de professoras 

é dominante. Tal fato pode proporcionar à criança um relacionamento com 

professores de ambos os sexos. 
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TABELA 17 –  Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado para a variável: “professor/treinador ter sido atleta da 

modalidade que ministra” 

16 18 7 41

33,3% 69,2% 77,8% 49,4%

32 8 2 42

66,7% 30,8% 22,2% 50,6%

48 26 9 83

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FA

FR

FA

FR

FA

FR

não

sim

Total

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS

ORIGEM DAS ESCOLASa

Total

Qui-quadrado=11,9; p=0,003a. 
 

 
Observou-se que 66,7%, 30,8% e 22,2% dos professores/treinadores das 

escolas privadas, municipais e estaduais, respectivamente, foram atletas das 

modalidades que ministram (TABELA 17).  

A experiência como atleta da modalidade é relatada como importante para 

os professores/treinadores. Lettnin (2005) avaliou professores de duas escolas 

privadas da cidade de Pelotas/RS, e observou que os mesmos relataram que a 

graduação foi insuficiente para a atuação profissional e, portanto, a experiência como 

atleta possuía melhor transferência. Paes (1996) avaliou professores de educação 

física escolar de 8 escolas em Campinas e verificou que o curso de graduação foi 

importante, porém insuficiente, para 82,1% dos avaliados.  

 

4.3.2 Experiência 

 

Com relação à experiência dos professores/treinadores, foram verificadas 

as seguintes variáveis: 

• Tempo de atuação com PEEs; 

• Outras atividades exercidas pelos professores/treinadores (TABELA 18); 

• Locais de atuação dos professores/treinadores (TABELA 19). 

 



 77 

O tempo de experiência com PEEs é diferente entre as três redes de 

ensino pesquisadas, de modo estatisticamente significante, onde os professores das 

escolas privadas, municipais e estatuais apresentaram uma mediana de tempo de 

atuação com PEEs de 46, 6 e 30 meses, respectivamente (teste de Kruskal 

Wallis=36,4; p=0,000).  

Os professores das escolas municipais possuem menos tempo de 

experiência (mediana=6 meses). A pouca experiência dos professores/treinadores do 

município destaca a alta rotatividade que ocorre no programa, estabelecido desde 

2007, conforme podemos verificar no discurso da coordenadora:  

“Nós temos vários problemas, o primeiro é a rotatividade dos monitores. Parece que 
os meninos não gostam muito de trabalhar com criança. Ou eles não gostam, ou não 
é bom o que eles ganham, eles ganham 460 reais, 300 pelo ministério e 160 a 
prefeitura complementa. Segunda a sexta-feira 4 horas de manhã ou 4 horas a tarde/ 
dia. Então você está em permanente formação dos que chegam. E é uma formação 
de que profissional eu vou me tornar, que atitude eu devo ter.”  
  

 

TABELA 18 –  Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado para a variável: “outras atividades exercidas pelos 

professores/treinadores” 

39 17 4 60

81,3% 65,4% 40,0% 71,4%

9 9 6 24

18,8% 34,6% 60,0% 28,6%

48 26 10 84

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FA

FR

FA

FR

FA

FR

sim

não

Total

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS

ORIGEM DAS ESCOLASa

Total

Qui-quadrado=7,574; p=0,023a. 
 

A maioria dos professores/treinadores das escolas privadas e municipais 

exerce outras atividades além das PEEs (TABELA 18); 60% e 34,6% dos 

professores/treinadores de escolas estaduais e municipais, respectivamente, não 

exercem outra atividade. Os professores/treinadores das escolas estaduais são 

concursados e, portanto, já possuem uma carga de trabalho significativa. 
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Diferentemente dos professores/treinadores das escolas municipais, que são 

graduandos e, portanto, ainda frequentam a faculdade. 

 
 

 
TABELA 19 –  Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado para a variável: “locais de atuação dos 

professores/treinadores” 

11 2 1 14

28,9% 13,3% 33,3% 25,0%

7 4 0 11

18,4% 26,7% ,0% 19,6%

15 4 2 21

39,5% 26,7% 66,7% 37,5%

2 4 0 6

5,3% 26,7% ,0% 10,7%

1 0 0 1

2,6% ,0% ,0% 1,8%

1 0 0 1

2,6% ,0% ,0% 1,8%

1 0 0 1

2,6% ,0% ,0% 1,8%

0 1 0 1

,0% 6,7% ,0% 1,8%

38 15 3 56

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

clubes

centros de treinamento

educação física escolar

academias

faculdade

medicina

avaliação

eventos

Total

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS

ORIGEM DA ESCOLAa

Total

Qui-quadrado=12,414; p=0,573a. 
 

 
 

Com relação às outras atividades profissionais destacam-se, a educação 

física escolar e o trabalho em clubes e centros de treinamento, não se observando 

diferença estatisticamente significante entre as três redes de ensino (TABELA 19). 

De acordo com a Unesco (2004), o tipo de vínculo ao qual o professor está 

submetido determina se ele exercerá outra atividade remunerada. Os autores citam 

que no ensino público brasileiro, são os professores com contratos regidos pela CLT 

os que mais se dedicam a outra atividade remunerada (16,5%), seguidos pelos 

docentes com contratos temporários (14,9%) e pelos efetivos sem concurso (12,6%); 
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dos professores efetivos concursados, 11,8% declararam desenvolver outra atividade 

remunerada.  

   

4.3.3 Formação acadêmica 

 

Com relação à formação acadêmica, foram verificadas as seguintes 

variáveis: 

• Formação profissional dos professores/treinadores em Educação Física 

(TABELA 20); 

• Cursos de atualização dos professores/treinadores (TABELA 21); 

• Cursos de pós-graduação dos professores/treinadores (TABELA 22). 

 

TABELA 20 –  Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado para a variável “formação profissional dos 

professores/treinadores em Educação Física” 

0 25 0 25

,0% 96,2% ,0% 29,8%

27 1 1 29

56,3% 3,8% 10,0% 34,5%

0 0 1 1

,0% ,0% 10,0% 1,2%

18 0 8 26

37,5% ,0% 80,0% 31,0%

3 0 0 3

6,3% ,0% ,0% 3,6%

48 26 10 84

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

Graduando em Educação Física

Bacharel e licenciado

Bacharel

Licenciado

Não possui habilitação em
Educação Física

Total

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS

ORIGEM DAS ESCOLASa

Total

Qui-quadrado=97,2; p=0,000a. 
 

 
Verificou-se a existência de diferença estatisticamente significante da 

formação docente dos profissionais das redes de ensino privada, estadual e 

municipal.  
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A maioria dos professores/treinadores são bacharéis e licenciados, nos 

cursos de dupla graduação (34,5%). A maior parte dos professores/treinadores da 

rede estadual possuem apenas o diploma de licenciado pelo fato de terem mais 

idade e serem formados numa época em que existia apenas cursos de licenciatura 

(TABELA 20). Possivelmente esses professores/treinadores tiveram uma formação 

esportivisada, o que pode interferir diretamente na realidade de como utilizar o 

esporte como ferramenta de educação na escola.  

O percentual de professores formados, nas escolas privadas e estaduais, 

foi maior do que os valores encontrados em professores do ensino fundamental de 

todo o Brasil pela Unesco (2004), que registrou que apenas 60,3% dos professores 

possuem nível superior, e 29% nível médio, com formação pedagógica (ensino 

normal). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 determina no 

Artigo 62, que:  

“A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, admitida como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries 
do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal”. 

 

Os professores das escolas municipais são estudantes de cursos da 

cidade de Santos que oferecem dupla graduação (licenciatura e bacharelado), 

conforme descrito no discurso da coordenadora do programa: 

“O modelo de esporte que seguimos é o do Segundo Tempo, inclusive no que diz 
respeito aos professores. Como o segundo tempo, ele estimula o aluno que está 
fazendo licenciatura em educação física e que já tenha concluído metade do curso, 
atuando, não como estagiário, mas como monitor, sob a supervisão de um professor 
de Educação Física, que é o orientador do núcleo”. Esses professores de Educação 
Física (orientadores de núcleo), recebem uma formação através do ministério do 
esporte. Ninguém entra no programa se não passar por um projeto de formação. Os 
monitores vêm da faculdade crus, coitadinhos. Passam por um projeto de formação, 
apresentação inicial do programa e um pouco de orientação no que diz respeito a 
planejamento”. 
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TABELA 21 –  Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado para a variável “cursos de atualização dos 

professores/treinadores” 

15 21 3 39

31,3% 80,8% 33,3% 47,0%

33 5 6 44

68,8% 19,2% 66,7% 53,0%

48 26 9 83

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FA

FR

FA

FR

FA

FR

não

sim

Total

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS

ORIGEM DAS ESCOLASa

Total

Qui-quadrado=17,3; p=0,000a. 
 

 
 

TABELA 22 – Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado para a variável “cursos de pós-graduação dos 

professores/treinadores” 

28 26 8 62

58,3% 100,0% 88,9% 74,7%

20 0 1 21

41,7% ,0% 11,1% 25,3%

48 26 9 83

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FA

FR

FA

FR

FA

FR

não

sim

Total

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS

ORIGEM DAS ESCOLASa

Total

Qui-qudrado=16,5; p=0,000a. 
 

 
Observou-se que a maioria dos professores de escolas privadas e 

estaduais realiza cursos de atualização (TABELA 21). A maior parte dos 

professores/treinadores não apresenta curso de pós-graduação, contudo, os que 

pertencem a escolas privadas possuem maior titulação (41,7% pós-graduados). 

Destes, todos apresentaram cursos de especialização, e apenas um professor 

apresentou mestrado em educação física (TABELA 22). 

Lettnin (2005) avaliou escolas privadas e observou que apenas 22% delas 

oferecem incentivo financeiro para a qualificação profissional. A autora cita que a 

qualificação existe por interesse dos professores, que não querem perder seus 
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empregos e por isso buscam através de novos conhecimentos, possibilidades de 

melhorar sua atuação pedagógica no ambiente escolar. 

Há muitas formas de realizar a formação continuada: por meio de cursos, 

congressos, seminários de estudo, estudos individuais, reuniões pedagógicas, dentre 

outros. 

Para Libâneo (2004), a formação inicial tem um papel muito importante na 

construção do professor, mas a formação continuada permite que os profissionais 

sejam mais competentes. O autor cita que a formação continuada deve ocorrer de 

forma reflexiva, preferencialmente nas escolas onde trabalham, instigando-o a 

ganhar autonomia profissional, a refletir a sua prática e analisá-la  à luz da teoria. 

Para a Unesco (2004), a formação continuada deve ocorrer 

preferencialmente nas escolas em que o professor trabalha, pois a busca isolada 

pela atualização é mais difícil e o local de trabalho é o espaço ideal para este tipo de 

formação. 

No trabalho da Unesco (2004), quando questionaram professores quanto à 

possibilidade de acrescentar mais dez horas de trabalho remunerado por semana na 

escola em que atuam, e quais atividades eles escolheriam para desenvolver nesse 

período, o autoaperfeiçoamento (ler, buscar novos materiais) e a formação 

continuada foram as mais citadas. Tal fato revelou a necessidade que os docentes 

têm de investimento em sua formação, face às novas exigências da educação. 

Destaca-se que a maioria declarou que gostaria de participar de formação 

continuada se existisse um estímulo, como aumento salarial ou incentivo ao plano de 

carreira. 

Na presente pesquisa, das escolas avaliadas, apenas as municipais 

realizam reuniões pedagógicas semanais para a formação dos profissionais, o que 

pode ser observado no discurso da coordenadora do programa: 

 “O material do Segundo Tempo é trabalhado uma vez por semana, às sextas-feiras, 
com os monitores de esporte educativo, acompanhamento do planejamento, 
planejamento jogando dentro do site, então nós temos uma visão de tudo o que está 
acontecendo dentro dos núcleos, porque nós temos um site. Os orientadores 
também acompanham”. 
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Conforme descrito anteriormente, o programa do município segue as 

diretrizes do Segundo Tempo, que destaca a necessidade da melhoria da qualidade 

pedagógica do ensino, principalmente pela oferta contínua de capacitação. 

Com referência à capacitação docente, Libâneo (2004) afirma que as 

reuniões pedagógicas devem transformar o professor num pesquisador, 

enriquecendo-o de conhecimentos e práticas que o permitam resolver problemas, 

inclusive aqueles imprevistos. 

Molina e MolinA Neto (2001) avaliaram a capacitação dos professores de 

educação física escolar da rede municipal de ensino da cidade de Porto Alegre/RS. A 

avaliação propunha fazer uma reflexão sobre a especificidade da disciplina e sua 

contribuição para o projeto pedagógico da “Escola Cidadã” (proposta do município). 

O programa de capacitação oferecia aos participantes a oportunidade de discutir sua 

ação docente e os instrumentos teórico-metodológicos. A maioria dos 

professores/treinadores avaliados afirmou que o conhecimento técnico da educação 

física não respondia satisfatoriamente aos problemas práticos de suas aulas; 

segundo os mesmos, o programa possibilitou novos procedimentos e estratégias 

didáticas inovadoras. 

O vínculo com universidades pode ser um caminho para a formação 

continuada de professores. Lettnin (2005) verificou que as escolas privadas de 

Pelotas/RS não possuem vínculo com universidades, e concluiu que não existe 

abertura das escolas particulares para que os acadêmicos possam trocar 

experiências com os profissionais. A autora salienta que a interação entre estudantes 

devidamente orientados e profissionais da área poderia ser extremamente produtiva, 

tanto para os acadêmicos – pela possibilidade de aprendizado – quanto para os 

treinadores e estudantes-atletas – pela motivação e atualização constantes.  

 

4.4 Planejamento 

 

Neste item são descritos a caracterização do treinamento/aula, 

fundamentação teórica, objetivos, conteúdos, avaliação e competições. 
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4.4.1 Caracterização do treinamento/aula 

 

Com relação à caracterização do treinamento/aula, foram verificadas as 

seguintes variáveis: 

• Idade de início do treinamento e competições na opinião dos 

diretores/coordenadores (TABELA 23); 

• Número de aulas/treinos por semana e duração da aula/treino na opinião dos 

coordenadores/diretores (TABELA 24); 

• Idade inicial dos alunos/atletas, idade final dos alunos/atletas, amplitude de 

variação da idade, média dos alunos por turma, número de aulas/treinos por 

semana e duração da aula/treino em minutos, segundo os 

professores/treinadores (TABELA 25); 

• Tipo de escola oferecida (geral ou específica) (TABELA 26). 

 

TABELA 23 – Média (desvio-padrão) e resultado das análises de variância entre os 

grupos estudados para as variáveis “idades de início do treinamento” e 

“início nas competições” na opinião dos diretores/coordenadores 

 
ORIGEM DAS ESCOLAS   

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS F p 

Idade de início no 
treinamento 6,2 (2,1) 6,0 (0,0) 11,1 (0,5) 146,1 0,000 

Idade de início 
nas competições 8,1 (2,9) - 11,1 (0,5) 12,5 0,002 

 

Verificou-se que as escolas privadas e estaduais participam de 

competições, diferentemente das escolas municipais (TABELA 23). Para Lovisolo 

(2000), a competição deve estar presente na escola, no entanto, deveríamos pensar 

num modelo de modo a atender a uma proposta educacional. A competição não deve 

ser o principal objetivo da prática esportiva, mas deve acontecer, pois é inerente ao 

esporte, e deve estar articulada com o projeto pedagógico da escola. 

Sartori (2003) avaliou o impacto de um programa de PEEs e verificou que 

dentre as atividades que instigaram a disposição para a aderência dos alunos, 

estavam os festivais de jogos no local e a participação dos pais. Para o autor, uma 

atividade ou evento pode expandir para outros ambientes e espaços de tempo e, 
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consequentemente, interferir na disposição para a permanência no programa. Um 

aspecto de destaque naquele estudo foi o engajamento dos pais a partir dos 

primeiros festivais de jogos. 

 

TABELA 24 –  Mediana (amplitude) e resultado do teste de Kruskal Wallis das 

variáveis “número de aulas/treinos por semana” e “duração da 

aula/treino” na opinião dos coordenadores/diretores 

  ORIGEM DAS ESCOLAS 
PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS 

Número de aulas/treinos por 
semana * 2 (1) 6 (0) 3 (0) 

Duração da aula/treino em 
minutos* 60 (70) 45 (0) 60 (0) 

* Diferença estatisticamente significante entre as três redes de ensino (p<0,05) 

 

TABELA 25 –  Mediana (amplitude de variação) e resultado do teste de Kruskal Wallis 

das variáveis “idade inicial dos alunos/atletas”, “idade final dos 

alunos/atletas”, “amplitude de variação da idade”, “média dos alunos 

por turma”, “número de aulas/treinos por semana” e “duração da 

aula/treino em minutos”, segundo os professores/treinadores  

 ORIGEM DAS ESCOLAS 
Kruskal 
Wallis 

Nível de 
significância 

  
PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS 

Idade inicial dos 
alunos/atletas 12 (5) 6 (7) 7 (10) 18,1 0,000 

Idade final dos 
alunos/atletas  15 (5) 14 (6) 14 (11) 4,1 0,125 

Amplitude da idade dos 
alunos 3 (4) 6 (7) 5,5 (14) 12,3 0,002 

Média do número de alunos 
por turma  25 (16) 20 (45) 16 (35) 8,1 0,017 

Número de aulas/treinos 
por semana 2 (1) 2 (4) 2 (3) 17,5 0,000 

Duração da aula/treino em 
minutos 60 (120) 60 (134) 60 (70) 0,8 0,666 

 

As escolas estaduais e municipais treinam mais vezes por semana do que 

as escolas privadas, de acordo com as opiniões dos coordenadores/diretores 

(TABELA 24). 

Observa-se que os professores/treinadores das escolas estaduais e 

municipais ministram aulas para crianças por um período de 6 anos (ver os valores 

de amplitude da TABELA 25). Tais resultados evidenciam que os professores podem 
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realizar um planejamento a longo prazo, pois as crianças ficam anos em treinamento 

com o mesmo professor/treinador. 

Os valores de mediana de alunos por turma foram maiores nas escolas 

privadas. 

 

TABELA 26 – Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) da variável “tipo de 

escola oferecida (geral ou específica)”, e o resultado do teste de Qui-

quadrado 

1 35 0 36

11,1% 100,0% ,0% 64,3%

8 0 12 20

88,9% ,0% 100,0% 35,7%

9 35 12 56

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FA

FR

FA

FR

FA

FR

escola geral

escola específica

Total

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS

ORIGEM DAS ESCOLASa

Total

Qui-quadrado=52,1; p=0,000a. 
 

 

As escolas municipais funcionam em formato de escola geral (oferecem 

várias modalidades) (TABELA 26). 

No município, de acordo com o programa Segundo Tempo, devem ser 

oferecidas 2 modalidades coletivas e 1 individual, diferentemente das estaduais e 

particulares, que funcionam em formato de escola específica (apenas uma 

modalidade). O formato de escolas gerais está de acordo com a literatura da área, 

onde na fase de iniciação devem ser asseguradas a formação multilateral e geral das 

crianças e dos jovens (BARBANTI, 2005; BOMPA, 2002; FILIN, 1996; WEINECK, 

1999), devendo acontecer, preferencialmente, em escolas de esportes gerais, nas 

quais se praticam diferentes modalidades esportivas (BERMÚDEZ; CHAURRA, 

2003; TSUKAMOTO; NUNOMURA, 2005). Além disso, nas escolas municipais as 

modalidades esportivas estão associadas com outras práticas, num modelo de 

Escola Integral, conforme verificado no discurso da coordenadora: 

“Além da aula de educação física, oferecemos artes visuais, artes cênicas, inglês e 
espanhol (conversação em grupinhos pequenos), contador de histórias, hora do 
dever (lição/reforço).” 
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4.4.2 Fundamentação teórica 

 

Com relação à fundamentação teórica, foram verificadas as seguintes 

variáveis: 

• Opinião de diretores/coordenadores se as PEEs estão inseridas no projeto 

político pedagógico da escola (TABELA 27); 

• Os professores/treinadores sabem o que é um projeto político pedagógico 

(TABELA 28); 

• Os professores/treinadores conhecem o projeto político pedagógico da 

escola em que atuam (TABELA 29); 

• Opinião dos professores/treinadores se as PEEs estão inseridas no projeto 

político pedagógico da escola (TABELA 30); 

• Os professores/treinadores seguem fundamentação teórica para planejar 

seu treinamento (TABELA 31); 

• Fundamentação teórica que os professores/treinadores seguem (TABELA 

32); 

• Existência de planejamento das atividades desenvolvidas pelos 

professores/treinadores (TABELA 33); 

• Perspectiva temporal do planejamento dos professores/treinadores 

(TABELA 34). 
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TABELA 27 – Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado para a variável “opinião de diretores/coordenadores 

se as PEEs estão inseridas no projeto político pedagógico da escola”  

 
 

Os diretores/coordenadores de escolas privadas (55,6%) e o administrador 

responsável pelas escolas municipais acreditam que as PEEs não estão inseridas no 

projeto político pedagógico (PPP) da escola (TABELA 27); o administrador das 

escolas estaduais acredita nessa ligação. 

Nas escolas municipais não ocorre a ligação das PEEs com a escola, 

conforme destacado pela coordenadora entrevistada:  

“Não está ligada ao projeto político pedagógico, infelizmente. A cidade de Santos, 
com 1500 alunos, não tem espaço adequado. Nem o pátio pode ser utilizado (está 
sendo servida a merenda). O contraturno ele sai, ele vai para os espaços adequados. 
A gente está tentando cada vez mais aproximar, tentando com que a escola 
reconheça que o que ele faz no contraturno contribui significativamente na formação 
dele.” 
 

É importante destacar que o programa Segundo Tempo, implantado no 

Município, estabelece parcerias não somente com escolas, mas também com 

instituições públicas em geral, e entidades privadas sem fins lucrativos (fundações, 

organizações da sociedade civil de interesse público - OSCIPs) (BRASIL, 2009). 

Desta forma, não é estabelecida a obrigatoriedade da ligação com a escola, 

consequentemente com o PPP. Contudo, cinco das escolas avaliadas no município 

foram construídas para atender o contraturno na própria escola, e a coordenadora 

relatou, ainda assim, não haver a ligação com o PPP.  

4 0  

44,4% ,0% 100,0% 

5 1 coordenador 0  

55,6% 100,0% ,0% 

9  

100,0%  

FA

FR

FA

FR

FA

FR

sim

não

Total

PRIVADAS ESTADUAIS

ORIGEM DAS ESCOLAS

 

MUNICIPAIS 

1 coordenador 
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Nas escolas estaduais, o esporte está ligado ao PPP, conforme descrito 

na Resolução 173 de 5-12-2002, que afirma: “As Atividades Curriculares Desportivas 

destinadas à prática das diferentes modalidades de desporto se constituem em parte 

integrante da proposta pedagógica da escola”, tal documento, estabelecido pela 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, estabelece parâmetros para a 

abertura das turmas de treinamento (ACDs).    

  O PPP deve ser um documento que revele a filosofia e a forma de 

organização pedagógica e curricular, traduza as intenções e relações estabelecidas 

entre todas as atividades desenvolvidas no ambiente educativo, contemplando não 

só os conteúdos curriculares, mas todas as intenções educativas. 

Lettnin (2005) avaliou escolas privadas e observou que em 44% das 

escolas pesquisadas as PEEs estão acontecendo com pouco controle e 

desprendidas do PPP. A autora avaliou separadamente o diretor e o coordenador de 

esportes, verificando que 56% dos diretores e 78% dos coordenadores de esporte 

acreditam que as PEEs estão inseridas no PPP. 

Vago (1996) e Bracht (2000) denominam o esporte apresentado na escola 

sem vínculo com sua proposta pedagógica de “esporte na escola”. Nesse caso, 

utiliza-se o espaço da escola para a prática de modalidades esportivas, sem função 

pedagógica. 

  

TABELA 28 –  Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado para a variável “os professores/treinadores sabem o 

que é um projeto político pedagógico”  

24 24 7 55

68,6% 92,3% 77,8% 78,6%

11 2 2 15

31,4% 7,7% 22,2% 21,4%

35 26 9 70

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FA

FR

FA

FR

FA

FR

sim

não

Total

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS

ORIGEM DAS ESCOLASa

Total

Qui-quadrado=4,9; p=0,082a. 
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TABELA 29 –  Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado para a variável “os professores/treinadores 

conhecem o projeto político pedagógico da escola que atuam” 

16 24 6 46

47,1% 92,3% 66,7% 66,7%

18 2 3 23

52,9% 7,7% 33,3% 33,3%

34 26 9 69

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FA

FR

FA

FR

FA

FR

sim

não

Total

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS

ORIGEM DAS ESCOLASa

Total

Qui-quadrado=13,5; p=0,001a. 
 

 
Observou-se que 21,4% dos professores não sabem o que é um PPP, 

sem diferença estatisticamente significante entre os grupos estudados (TABELA 28). 

Trinta e três por cento dos entrevistados não conhecem o PPP da escola em que 

atua, sendo a maior proporção nas escolas privadas e estaduais (TABELA 29). Cabe 

destacar que os professores que afirmaram saber o que é um PPP, também 

conheciam o de sua escola. 

Destaca-se que apesar dos professores de escolas privadas e estaduais 

serem qualificados (boa formação acadêmica), não estão devidamente sintonizados 

com a filosofia pedagógica das instituições. Azanha (2000) cita que os cursos de 

licenciatura formam os professores para ensinar algo a alguém numa relação 

individualizada, não discutindo que a ação educativa integra-se numa escola. Assim, 

é complicado para um professor preparado para um trabalho de ensino 

individualizado compreender que a tarefa educativa da escola ultrapassa o limite de 

ensino e aprendizagem das disciplinas ou atividades extracurriculares.  

Na pesquisa da Unesco (2004) com professores de todo o Brasil, 90,9% 

concordam com a construção da autonomia da escola, ou seja, com a inovação 

trazida pela LDB. A LDB estipula que os sistemas de ensino devem definir normas de 

gestão democrática que garantam a participação dos profissionais de educação na 

elaboração do projeto pedagógico da escola. Nesta mesma pesquisa, 61% citaram 

que ocorreram inovações pedagógicas a partir da LDB e, 52,4% citaram que ocorreu 
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um aumento na participação dos professores na tomada de decisões. Cabe ressaltar 

que, nesse mesmo estudo, apenas 9,7% apontaram que a gestão da escola é um 

fator que influencia na aprendizagem dos alunos. Tal fato poderia ser explicado pela 

pequena participação que a maior parte dos docentes têm na definição das diretrizes 

político-pedagógicas de suas escolas. 

 
 

TABELA 30 –  Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado “opinião dos professores/treinadores se as PEEs 

estão inseridas no projeto político pedagógico da escola” 

26 22 8 56

63,4% 88,0% 88,9% 74,7%

15 3 1 19

36,6% 12,0% 11,1% 25,3%

41 25 9 75

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FA

FR

FA

FR

FA

FR

sim

não

Total

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS

ORIGEM DAS ESCOLASa

Total

Qui-quadrado=6,0; p=0,48a. 
 

 
Para 74,7% dos professores/treinadores, as PEEs estão inseridas no PPP, 

não se observando diferença significante entre as origens das escolas (TABELA 30). 

De acordo com a LDB, cabe aos docentes a tarefa de “participar da 

elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino”, assim como 

“elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino” (BRASIL, 1996). Libâneo (2004) aponta que uma das 

funções do professor é participar ativamente da gestão da escola e, para isso, ele 

precisa conhecer os objetivos e o funcionamento dela, ou seja, seu PPP. O PPP é 

um documento que detalha os objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a 

ser desenvolvido na escola. 

Além de conhecer o PPP, o professor deve participar de sua elaboração. 

Cabe salientar que, para o autor, a construção da identidade do professor ativo 

depende de uma boa estrutura de coordenação pedagógica, propondo e gerindo o 
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PPP, liderando a inovação e favorecendo constante reflexão na prática e sobre a 

prática. 

Como pode um professor/treinador de PEEs sentir-se parte integrante de 

uma escola democrática, se o gestor (coordenador pedagógico) não acredita que o 

elemento ensinado tem vínculo com a escola? O professor não deve apenas 

conhecer o PPP, mas, sobretudo, assumir um compromisso com o mesmo. 

 
 
TABELA 31– Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado para a variável “os professores/treinadores seguem 

fundamentação teórica para planejar seu treinamento” 

28 25 4 57

59,6% 96,2% 40,0% 68,7%

19 1 6 26

40,4% 3,8% 60,0% 31,3%

47 26 10 83

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FA

FR

FA

FR

FA

FR

sim

não

Total

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS

ORIGEM DAS ESCOLASa

Total

Qui-quadrado=14,7;p=0,001a. 
 

 
 
 

TABELA 32– Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado para a variável “fundamentação teórica que os 

professores/treinadores seguem” 

26 8 4 38

92,9% 32,0% 100,0% 66,7%

2 17 0 19

7,1% 68,0% ,0% 33,3%

28 25 4 57

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FA

FR

FA

FR

FA

FR

teoria/livros/artigos

diretrizes da instituição

Total

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS

ORIGEM DAS ESCOLASa

Total

Qui-quadrado=24,1;p=0,000a. 
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Verificou-se que 40,4%, 3,8% e 60% dos professores/treinadores de 

escolas privadas, municipais e estaduais relataram que não seguem fundamentação 

teórica (TABELA 31). Dos que seguem, a maior parte se utiliza de teorias, livros e 

artigos; 70,8% dos professores/treinadores do município descreveram seguir as 

diretrizes da instituição (TABELA 32). 

A maioria dos professores/treinadores das escolas privadas e estaduais 

não citou seguir diretrizes da instituição. No caso das escolas privadas, tais 

resultados podem ser explicados pelo fato delas não terem diretrizes estabelecidas 

(um programa escrito para cada modalidade, por exemplo); nas escolas privadas 

avaliadas não se observou a presença de um coordenador de esportes responsável 

pela organização pedagógica das atividades. 

No caso das escolas estaduais, não existe uma diretriz única, ficando a 

cargo dos professores/treinadores a elaboração da mesma, conforme o discurso da 

coordenadora: 

“O professor que quer abrir uma turma entrega um planejamento, um projeto. No 
projeto deve conter a relação de alunos, os horários e um plano (planejamento anual) 
por modalidade.” 

    

O projeto exigido pelo estado não demanda uma reflexão pedagógica 

aprofundada das modalidades desenvolvidas. 

Para Rosseto Junior, Costa e D`Angelo (2008), a participação do 

professor/treinador na elaboração das diretrizes ou currículo contribui para a reflexão 

sobre sua prática e sua formação continuada. Os autores defendem a ideia de que o 

professor/treinador deve ser um protagonista do currículo, refletindo se o mesmo: a) 

dialoga com a realidade; b) atende ao projeto educativo; c) inclui o aluno como 

sujeito da aprendizagem; d) concretiza-se na prática. 

O fato da maioria dos professores/treinadores das escolas estaduais e 

privadas não relatar seguir diretrizes ou um currículo é preocupante, uma vez que o 

mesmo define as ações pedagógicas (ROSSETO JUNIOR; COSTA; D`ANGELO, 

2008). A função dessas diretrizes é, a partir do projeto político pedagógico da escola, 

definir objetivos, conteúdos e indicadores de avaliação para as práticas esportivas. 
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TABELA 33 –  Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado para variável “existência de planejamento das 

atividades” 

41 26 9 76

87,2% 100,0% 100,0% 92,7%

6 0 0 6

12,8% ,0% ,0% 7,3%

47 26 9 82

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FA

FR

FA

FR

FA

FR

sim

não

Total

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS

ORIGEM DAS ESCOLASa

Total

Qui-quadrado=4,8; p=0,90a. 
 

 
 
TABELA 34 – Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado para a variável “perspectiva temporal do 

planejamento dos professores/treinadores”  

18 12 3 33

45,0% 46,2% 33,3% 44,0%

9 4 1 14

22,5% 15,4% 11,1% 18,7%

10 8 2 20

25,0% 30,8% 22,2% 26,7%

3 2 3 8

7,5% 7,7% 33,3% 10,7%

40 26 9 75

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

Anualmente, mensalmente,
semanalmente e diariamente

Mensalmente, semanalmente e
diariamente

Semanalmente e diariamente

Diariamente

Total

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS

ORIGEM DAS ESCOLASa

Total

Qui-quadrado=6,2; p=0,400a. 
 

 
 

Os professores/treinadores relataram realizar planejamento (92%), na 

perspectiva anual (44 %) e semanal (26,7%) (TABELAS 33 e 34). Destaca-se que 

10% deles planejam diariamente as atividades. Conforme LIBÂNEO (2004), planejar 

consiste numa atividade de previsão da ação, ou seja, antecipação da prática. O 
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plano de ensino deve ser elaborado em consonância com o PPP da escola, fato que 

não acontece. 

Rosseto Junior, Costa e D`Angelo (2008) são enfáticos ao lembrar que o 

planejamento deve ser significativo e real, para que seja possível, através dele, 

escolher os melhores caminhos para a boa aprendizagem dos alunos. De acordo 

com os mesmos autores, uma boa pedagogia passa, necessariamente, pela 

qualidade de seu planejamento, e exige professores com uma postura reflexiva e 

autônoma, tanto no planejamento como na prática pedagógica. 

Lettnin (2005) avaliou professores de escolas privadas e verificou que 44% 

não planejam as aulas, alegando que a vasta experiência docente pode substituir 

esta etapa; a autora cita que não existe uma cobrança administrativa/pedagógica em 

relação ao planejamento e, como observado na amostra do presente estudo, os 

professores que planejam o fazem de diferentes maneiras. 

Nas escolas municipais, que seguem a proposta do Segundo Tempo, 

existe o coordenador pedagógico que tem variadas funções, dentre elas: a) 

acompanhar o planejamento e o desenvolvimento das atividades mensais e 

semanais que estarão sob sua supervisão, junto aos coordenadores e monitores do 

núcleo; b) organizar e promover reuniões periódicas com a equipe de recursos 

humanos para avaliar o andamento da proposta pedagógica do projeto; c) exigir dos 

monitores a entrega de relatórios periódicos das atividades; d) apresentar 

planejamento das atividades semanais e relatórios periódicos ao Coordenador 

Pedagógico do Projeto (BRASIL, 2009a). 

Destaca-se que 70,8% dos professores/treinadores das escolas 

municipais seguem um programa da instituição, acompanhando um critério de 

capacitação do Segundo Tempo e, portanto, um programa estabelecido, conforme 

apresentado no discurso da coordenadora: 

“Seguimos o material do Segundo Tempo, que é bastante interessante. Tem toda 
uma metodologia que é desenvolvida pela universidade estadual de londrina, que é a 
equipe que tem a responsabilidade de formar a nossa região. Além disso, nós temos 
feito a cada dois bimestres uma formação com o pessoal da SEMES. Eles vêm aqui 
e ajudam na formação dos monitores de esporte. Eles trabalham com os monitores 
de esporte as especificidades das modalidades esportivas... porque senão, eles não 
têm como orientar adequadamente. São duas coisas, uma coisa é você pegar os 
fundamentos das modalidades esportivas, o gesto técnico (uma coisa), e outra coisa 
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é você trabalhar o esporte educativo, fazer com que todos, mesmo aqueles que não 
tenham a mesma habilidade possam estar participando. Nesse sentido, eles têm 2 
formações que se cruzam.” 
 

Cabe salientar que os monitores não participam da capacitação direta do 

programa Segundo Tempo. Apenas o coordenador pedagógico juntamente com os 

coordenadores de núcleo participam, e são responsáveis por levar as informações 

aos monitores. 

 

4.4.3 Objetivos da PEEs 

 

Os resultados serão apresentados primeiro sob o ponto de vista dos 

coordenadores/diretores, depois, dos professores/treinadores. 

 

4.4.3.1  Objetivos sob o ponto de vista dos coordenadores/diretores 
 

Apresentaremos o discurso do sujeito coletivo (DSC) dos objetivos 

respondidos pelos diretores/coordenadores das escolas privadas (n=12), em seguida 

o discurso único dos gestores responsáveis pelas escolas municipais e estaduais. 

 

TABELA 35 - Caracterização das idéias centrais (IC), frequência e percentual de 

respostas para a variável “objetivos sob o ponto de vista dos 

coordenadores/diretores das escolas privadas” 

 

 

 IC Frequência absoluta Frequência relativa 

A FACILIDADE PARA OS PAIS 7 43,8% 
B INCENTIVO 5 31,3% 
C EDUCAÇÃO INTEGRAL  4 25,0% 
D ATIVIDADE SAUDÁVEL 3 18,8% 

E MARKETING 1 6,3% 
F VÍNCULO COM A ESCOLA 1 6,3% 
Total  12 100% 
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IC A - FACILIDADE PARA OS PAIS 

“Oferecemos essas atividades porque muitos pais não têm condições de levar as 
crianças até os clubes e se torna viável para a família poder trazer o aluno na escola. 
É mais seguro, e muitas crianças não podem fazer fora da escola. Para o pai não se 
tornar um pai manobrista, a escola tem o espaço e oferece esse esporte. Na 
verdade, não conhecemos muito o que é aplicado aos alunos, os professores pagam 
um percentual para a escola.” 
 

IC B - INCENTIVO 

“Oferecemos para incentivar o esporte, acreditamos que serve como incentivo para 
despertar aptidões por algum esporte, eles gostam.” 
 

 

IC C - EDUCAÇÃO INTEGRAL 

“Acreditamos que é importante para a formação integral do aluno, é uma 
oportunidade diferenciada capaz de dar autonomia para a crianças, da criança optar 
que atividade ela deseja. Temos a preocupação com o desenvolvimento do aluno por 
completo, acreditamos que esse esporte pode desenvolver a capacidade do aluno se 
organizar, respeitar as regras, para a formação dos alunos.” 
 

IC D – ATIVIDADE SAUDÁVEL 

“Porque acreditamos que o esporte é algo saudável à criança, que o jovem gasta 
energia para fazer exercícios; os alunos acabam passando mais tempo na escola 
numa atividade. Isso para as crianças não ficarem como eu, preguiçosa, com hábito 
sedentário quando adulto.” 
 

A seguir o discurso do gestor das escolas municipais: 

“A medida que você vai trabalhando o esporte para todos, você está preocupada em 
descobrir esse talento. Você não está trabalhando o fundamento de uma modalidade 
esportiva querendo desenvolver o aspecto técnico, porque o objetivo não é a 
montagem de uma equipe para você estar participando de um torneio. Lógico que o 
gesto técnico acaba sendo trabalhado dentro do lúdico, de uma forma tal que você, 
por exemplo, que você deixe de lado as colunas, as filas, etc., e passe a trabalhar de 
maneira mais lúdica na orientação dessa criança, ou até na correção do movimento, 
na orientação para se fazer adequadamente, e aí os talentos acabam, alguns deles, 
aparecendo. Outros vão dentro do ritmo do próprio desenvolvimento do grupo. A 
SEDUC trabalha com todos, com a ideia do esporte educacional, com a ideia da 
inclusão, como sendo uma ferramenta de aprendizagem, uma nova oportunidade de 
aprendizagem. Estamos muito preocupados com o esporte para deficiente.”  
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A seguir o discurso do gestor das escolas estaduais: 

 “Nosso objetivo principal é a vivência das relações interpessoais. Apesar de ser 
competição, é também inclusão. Acreditamos que esse esporte oferece oportunidade 
aos alunos porque cada ano que passa eles amadurecem antes. Por causa da 
tecnologia, eles conversam sobre sexo, internet, Orkut. A obesidade aumenta e a 
infância está breve.” 
 

No QUADRO 6 está descrita síntese dos principais objetivos citados pelos 

diretores/coordenadores das 3 redes de ensino. 

 

QUADRO 6 - Síntese dos principais objetivos citados pelos coordenadores/diretores 

das 3 redes de ensino 

 ORIGEM DAS ESCOLAS 

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS 

EDUCAÇÃO INTEGRAL X X  

INCLUSÃO  X X 

ATIVIDADE SAUDÁVEL X  X 

FACILIDADE PARA OS PAIS X   

INCENTIVO X   

MARKETING X   

VÍNCULO COM A ESCOLA X   

 

Observou-se que a coordenadora das escolas municipais e os 

diretores/coordenadores das escolas privadas (25%) citaram a educação integral 

como objetivo das PEEs. As escolas estaduais e municipais relataram a inclusão 

(QUADRO 5). 

A inclusão e a formação integral são consideradas como princípios do 

esporte educacional (ROSSETO JUNIOR; COSTA; D`ANGELO, 2008; KORSAKAS; 

DE ROSE JUNIOR, 2002; BARBIERI, 2001; TUBINO, 1996). Para esses autores, a 

inclusão consiste em criar oportunidades de participação de todas as crianças, 

desenvolvendo habilidades que as possibilitem compreender, criticar, transformar, 

usufruir e reconstruir as diferentes práticas esportivas. A formação integral 

(conhecida como o princípio da totalidade ou da educação integral) compreende o 

esporte como possibilidade de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo, 

psicomotor e socioafetivo.      
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A coordenadora das escolas municipais citou que o programa adotado 

(Segundo Tempo) segue os princípios do esporte educacional, contudo, citou apenas 

os princípios de totalidade/Educação integral e inclusão. Outros três princípios do 

esporte educacional não foram citados pela coordenadora, sendo eles: regionalismo 

ou respeito à diversidade, coeducação ou construção coletiva, e emancipação ou 

rumo à autonomia (ROSSETO JUNIOR; COSTA; D`ANGELO, 2008; KORSAKAS; 

DE ROSE JUNIOR, 2002; BARBIERI, 2001; TUBINO, 1996). De acordo com os 

autores, tais princípios são essenciais para a educação das crianças e jovens, uma 

vez que contribuem para: a) participação de todos os envolvidos na estruturação do 

processo de ensino e aprendizagem do esporte, tendo na relação mestre-aprendiz o 

encontro entre dois educadores; b) entendimento e transformação do esporte como 

fator de educação emancipatória, baseando-se no conhecimento, no esclarecimento 

e na autorreflexão crítica para superar modelos; c) perceber, reconhecer e valorizar 

as diferenças entre as pessoas em relação à etnia, à cor, à religião, ao sexo, ao 

biótipo, aos níveis de habilidade, entendendo a diversidade como oportunidade de 

conviver com as diferenças. 

A coordenadora das escolas estaduais citou a inclusão como objetivo das 

PEEs. Entretanto, em decorrência dos alunos participarem das Olimpíadas Escolares 

(prática seletiva) e serem selecionados para participar das turmas de treinamento ou 

ACDs, podemos considerar que a inclusão de todos não acontece. Conforme 

detalhado anteriormente, o princípio da inclusão consiste em criar oportunidades de 

participação de todas as crianças, desenvolvendo habilidades que as possibilitem 

compreender, criticar transformar, usufruir e reconstruir as diferentes práticas 

esportivas (ROSSETO JUNIOR; COSTA; D`ANGELO, 2008; KORSAKAS; DE ROSE 

JUNIOR, 2002; BARBIERI, 2001; TUBINO, 1996). A prática que ocorre nas turmas 

de treinamento ou ACDs é considerada “Esporte Escolar”, definido como uma forma 

de desporto com finalidade educacional, onde estão incluídas as competições 

estudantis de rendimento, e representa o exercício do direito dos jovens talentosos 

ao esporte e às possibilidades de ocupação, mais tarde, de espaço profissional de 

trabalho (BRASIL, 2005). Esse tipo de programa apresenta algumas dificuldades, tais 

como as relatadas por Santos (2003): poucas vagas e a submissão dos alunos a 

uma seleção “peneira” para participarem das turmas de treinamento. 
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Os coordenadores/diretores das escolas privadas citaram que o principal 

objetivo das PEEs é proporcionar facilidade aos pais (43,8%).  

Lettnin (2005) cita que as PEEs desenvolvidas em escolas privadas 

assumem a função de marketing para os diretores (33%). Para a autora, as PEEs 

avaliadas existem sem uma preocupação de como estão sendo desenvolvidas no 

ambiente escolar, possuindo um valor altamente comercializável, sem reflexão crítica 

daqueles que as conduzem. Os diretores têm interesses na divulgação, em atender o 

desejo dos alunos, em diferenciar a escola das demais, em servir de fonte de renda, 

atendendo a uma fatia do mercado causada pela falta de espaço físico.  

As PEEs deveriam ser reconhecidas no contexto educacional como parte 

do processo formativo, e não apenas como resposta a uma demanda 

socioeconômica. 

 

4.4.3.2  Objetivos sob o ponto de vista dos professores/treinadores 
 

A seguir, são apresentados os objetivos sob o ponto de vista dos 

professores/treinadores das escolas privadas, municipais e estaduais. 

 

TABELA 36 -  Caracterização das idéias centrais (IC), frequência e percentual para a 

variável “objetivos sob o ponto de vista dos professores/treinadores 

das 3 redes de ensino” 

  PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS TOTAL 

  IC FA FR FA FR FA FR FA FR 
A Aspectos afetivo-sociais 37 75,5% 15 57,7% 8 80% 60 70,6% 
C Aspectos motores 18 36,7% 18 69,2% 4 40% 40 47,1% 
B Aspectos cognitivos 4 8,2% 8 30,8% 0 0% 12 14,1% 
D Capacidade de competição 2 4,1% 1 3,8% 0 0% 3 3,5% 
E Prazer 2 4,1% 0 0,0% 0 0% 2 2,4% 
Total  49 100% 26 100% 10 100% 85 100% 

 

IC A - Aspectos afetivo-sociais 

“Integração social, respeito mútuo e limites, disciplina, viver em sociedade, melhorar 
sua autoestima (medo, vergonha), ter responsabilidade, entre outros. Além de uma 
modalidade, aprender a se relacionar com pessoas diferentes, conceito de uma vida 
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correta, saber enfrentar situações adversas sob pressão. Devem aprender com o 
esporte a tornar-se seres humanos inteligentes e conscientes, pois o esporte é um 
instrumento de inserção social e formação cidadã. As crianças devem aprender, além 
da modalidade escolhida (elementos básicos), valores que possam levar para suas 
vidas. Cooperação, respeito a si e aos outros, a respeitar regras, direitos e deveres, 
conhecer seu corpo e movimentos e limites. O valor de obedecer regras e aplicar 
essas regras no seu ambiente social. Desenvolver o aspecto socioafetivo. Formação 
de cidadão p/o futuro, onde os mesmos possam influenciar de modo positivo ou 
intervir na cidadania.” 
 

IC B - Aspectos motores 

“Coordenação motora, lateralidade, regras e fundamento das modalidades. As 
crianças e jovens devem ampliar o seu vocabulário motor com a prática esportiva 
escolar e vivenciar diversos esportes, aprender as diversas modalidades coletivas. 
Trabalho das capacidades físicas, além das técnicas e táticas, que são 
fundamentais. Aprender que podem desenvolver qualidades físicas básicas: força, 
coordenação, agilidade, flexibilidade, etc. Desenvolver habilidades motoras 
relacionadas com o esporte. Todas as modalidades para quando chegar a fase 
adulta escolher o que mais gosta. Vivenciar um maior número de atividades 
esportivas na categoria de esporte de base, enfatizando o aprimoramento das 
habilidades fundamentais.” 
 

IC D - Capacidade de competição 

 “Devem aprender a praticar a modalidade dentro das regras, aprender a respeitar o 
melhor momento esportivo dos que iniciam os jogos e, principalmente, a lidar com 
vitórias e derrotas; saber competir, perder e ganhar entre outros relacionados à 
prática esportiva. A competitividade e a colaboração entre eles.” 
 

IC C - Aspectos cognitivos 

 “Devem aprender mais as regras antes de ir para a prática, ver mais vídeos do 
esporte abordado, regras básicas da modalidade, atividades que desenvolvam o 
cognitivo, assuntos pertinentes à área de Educação Física.” 
 

IC E - Prazer 

“Desenvolvimento pelo gosto da prática esportiva e, assim, o aluno consegue ter a 
opinião de motivação pela aula e seguir o que quiser.” 
 

Verificou-se que os aspectos afetivo-sociais e motores foram os principais 

objetivos das PEEs na opinião de professores/treinadores (TABELA 36). Os 

professores de escolas municipais e privadas citaram outros objetivos, tais como 

cognitivo, capacidade de competição e prazer. 
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4.4.4 Conteúdos das PEEs  

 

Na TABELA 37 são apresentadas as idéias centrais, a frequência absoluta 

e a relativa para a variável: conteúdos na opinião de professores/treinadores. 

 

TABELA 37 –  Caracterização das idéias centrais (IC), frequência e percentual de 

respostas da pergunta: “Na sua opinião, que atividades devem ser 

desenvolvidas na prática esportiva escolar?”   

  PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS TOTAL 

  IC FA FR FA FR FA FR FA FR 
A Fundamentos/esporte 13 26,5% 9 34,6% 6 60% 28 32,9% 
B Todas 13 26,5% 7 26,9% 3 30% 23 27,1% 
C Atividades lúdicas 8 16,3% 11 42,3% 0 0% 19 22,4% 
D Jogos 5 10,2% 5 19,2% 2 20% 12 14,1% 
E Exercícios físicos 2 4,1% 0 0,0% 3 30% 5 5,9% 
F Conceitos 2 4,1% 1 3,8% 1 10% 4 4,7% 
Total  49 100,0% 26 100,0% 10 100,0% 85 100,0% 
 

 

IC A - Fundamentos/esporte 

“Treinos técnicos, táticos e preparação física, fundamentos específicos das 
modalidades. Futsal, handebol, basquete, vôlei, queimada, atletismo, tentamos 
desenvolver ao máximo os fundamentos básicos. Vôlei, Fundamentos, circuito 
utilizando fundamentos, regras básicas, técnicas e tática. Atividades que 
desenvolvam as habilidades específicas das modalidades. Sequência pedagógica do 
vôlei e jogos funcionais.” 

 

IC B – Todas  

“Deve ser proporcionada a maior gama de modalidades possível. O maior número 
possível para abranger todas, todas que executem o gesto motor, psicológico e 
social do praticante. Toda aquela que desenvolva e acrescente algo na criança em 
sua parte motora e social, todas úteis para desenvolvimento esportivo do aluno.  
Todas que conduzirão o aluno a evoluir psicologicamente, socialmente e fisicamente.  
Todas, visando a criança onde ela se sinta a vontade para a prática e que sejam 
possíveis de serem realizadas, de acordo com a instalação, considerando-se 
material, local e especialização do professor Todos que tiverem ao alcance do 
professor.” 
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IC C - Atividades lúdicas 

“Recreação e sempre usar o lúdico, atividades cooperativas, etc. Devem ser 
propostas atividades lúdicas, para crianças e noções básicas de técnica e tática para 
adolescentes das diferentes modalidades esportivas; atividades de caráter lúdico, 
atividades que incluam complexidade, mas aos poucos. Atividades lúdicas com bola, 
que trabalhe as habilidades básicas dos esportes mais conhecidos, tomando cuidado 
para evitar a especialização precoce. Atividades lúdicas que gerem prazer, mas 
também paralelamente o conhecimento das modalidades.” 
 

IC D - Jogos 

“Jogos em geral (interclasses) - jogos em família, jogos de forma cooperativa, mini-
jogos, jogos adaptados, mas, sobretudo, deixar a criança jogar. Jogos cooperativos, 
competitivos. Jogos e brincadeiras para desenvolver as pessoas de forma motora, 
cognitiva e social.” 
 

IC E - Exercícios físicos 

“Atividades que desenvolvam a agilidade, força, equilíbrio, que trabalhem as 
capacidades físicas, o condicionamento físico, um desenvolvimento físico moderado.” 
 

IC E - Conceitos 

“Atividades que façam o aluno desenvolver o cognitivo e não somente o movimento 
específico de determinada modalidade, conscientizando o aluno do porquê e para 
que da execução. Conteúdos teóricos em sala e pesquisas sobre o esporte.” 
 

Verificou-se que os conteúdos mais citados pelos professores/treinadores 

foram os fundamentos do esporte, todas (resposta genérica) e as atividades lúdicas. 

Os professores/treinadores de escolas municipais apresentaram maior frequência 

nas atividades lúdicas. Observou-se que o treinamento multilateral e o ensino de 

habilidades básicas não foram citados como as principais formas motoras de se 

desenvolver os conteúdos.  

Para Böhme (2000, 2002, 2004), Greco e Benda (1998) e Long-Term 

Athlete Development (2007), a iniciação esportiva deve proporcionar uma vivência 

diversificada de movimento, aplicando e combinando as habilidades motoras 

fundamentais (estabilizadoras, locomotoras e manipulativas) e 

específicas/fundamentos do esporte. Na dimensão motora, parece que os métodos 

de ensino descritos pelos professores/treinadores avaliados são pautados pela 

repetição mecanizada de fundamentos do esporte. 
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Os professores/treinadores citaram conteúdos procedimentais que 

envolvem ações, principalmente motoras. Contudo, além dos conteúdos 

procedimentais, os parâmetros curriculares nacionais preconizam conteúdos 

atitudinais (valores, atitudes e normas) e conceituais (conceitos e princípios) 

(BRASIL, 1998). Os conteúdos conceituais foram citados por 7,7% dos 

professores/treinadores e os atitudinais, observados no discurso dos Jogos, por 

14,1%. 

Rosseto Junior, Costa e D’Angelo (2008) citam que embora as dimensões 

de conteúdo possam ser analisadas separadamente, elas acontecem e se 

concretizam simultaneamente na prática pedagógica. Para os autores, se o 

professor/treinador não planeja, acaba mediando e avaliando a aprendizagem 

somente em um aspecto.  

A idéia central “todas”, descrita por 27,1% dos professores/treinadores, 

pode indicar que os mesmos têm dificuldade de selecionar conteúdos que atendam 

aos objetivos das PEEs. No item anterior, observou-se que os 

professores/treinadores optam por objetivos afetivo-sociais, pouco presentes nos 

conteúdos. 

As dimensões de conteúdo (procedimentais, atitudinais e conceituais) 

podem ser trabalhadas em atividades práticas.     
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4.4.5 Avaliação 

 

TABELA 38 – Frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e resultado do teste 

de Qui-quadrado para a variável “os professores/treinadores realizam 

avaliação?”  

27 21 9 57

57,4% 80,8% 90,0% 68,7%

20 5 1 26

42,6% 19,2% 10,0% 31,3%

47 26 10 83

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FA

FR

FA

FR

FA

FR

sim

não

Total

PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS

ORIGEM DAS ESCOLASa

Total

Qui-quadrado=6,6; p=0,036a. 
 

 
 

Observou-se que as escolas públicas preocupam-se mais com a avaliação 

dos alunos do que as escolas privadas. 

Nas escolas municipais, conforme o programa Segundo Tempo, o 

acompanhamento e avaliação permanente ocorrem para 80,8% dos 

professores/treinadores. O Segundo Tempo desenvolve um processo de 

Acompanhamento Pedagógico e Administrativo do Programa a partir de uma Rede 

de Equipes Colaboradoras que, segundo eles, é constituída com o apoio técnico das 

Universidades Federais responsáveis, sob coordenação da Secretaria Nacional de 

Esporte Educacional, pelo assessoramento técnico/pedagógico, pela capacitação de 

coordenadores de núcleos e pelo acompanhamento “in loco” da execução dos 

convênios (BRASIL, 2009a). Contudo, nas funções estabelecidas por tal grupo não 

se descreve a função de avaliação. 

É importante destacar que na maior parte dos programas, não existem 

estratégias de controle, principalmente de impactos sociais. Para essas avaliações, 

uma possibilidade é a parceria com as universidades, inclusive as particulares, 

descentralizando e construindo indicadores que não só a frequência de alunos no 

projeto. 
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Na TABELA 39 estão apresentadas as idéias centrais, a frequência 

absoluta e a relativa para a variável: avaliação. 

 

TABELA 39 –  Caracterização das idéias centrais (IC), frequência e percentual de 

respostas da pergunta: “Como é realizada a avaliação?”  

  PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS TOTAL 

  IC FA FR FA FR FA FR FA FR 
A Observacional 11 40,7% 16 76,2% 4 44,4% 31 54,4% 
B Avaliação conceitual 3 11,1% 4 19,0% 0 0% 7 12,3% 
C Frequência  6 22,2% 0 0% 0 0% 6 10,5% 
D Observacional com registro 3 11,1% 2 9,5% 1 11,1% 5 8,8% 
E Competição 3 11,1% 0 0% 1 11,1% 4 7,0% 
F Conversa com os alunos 2 7,4% 1 4,8% 1 11,1% 4 7,0% 
G Testes físicos  3 11,1% 0 0% 0 0% 3 5,3% 
H Participação 0 0% 0 0% 3 33,3% 3 5,3% 
I Avaliação psicológica 1 3,7% 0 0% 0 0,0 1 1,8% 

Total  27 100% 21 100% 9 100% 57 100% 
 

IC A – Observacional 

“Em observações realizadas nos treinos: da coordenação motora, disciplina, 
uniforme, circuito de exercício. Avalio individualmente o crescimento de cada 
aluno/atleta nos diferentes tipos dos segmentos: físico, técnico e tático, 
acompanhando o aluno e seus resultados, de forma individual e coletiva. O objetivo é 
ver o crescimento da evolução do aluno com os fundamentos e sua postura, através 
da análise dos exercícios executados durante as aulas, e assim reavaliado o 
planejamento (planos de aula), se necessário. Avalio minha atividade, levando em 
consideração se para quem eu propus se desenvolveu, se a criança, se a criança 
consegue desenvolver e se consegue interagir com outras crianças, estabelecendo 
dificuldades para promover desafios, observando o comportamento de cada um e 
dando a solução. Através de jogos, sem perceber, durante e após as atividades 
propostas.” 

 

IC B – Avaliação conceitual 

“Realizo prova teórica, geralmente com questionários em forma de gincanas, a turma 
é separada em equipes e as questões são feitas em cima do treinamento dos 
fundamentos que são aplicados nas atividades.” 

 

IC C – Frequência 

“Avalio a cada bimestre ou trimestre, fazemos avaliações com as crianças para 
verem se os objetivos propostos foram alcançados. A cada 6 meses, todo começo de 
ano, as avaliações semestrais.” 
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IC D – Observacional com registro 

“Nos próprios dias de aula, com verificação e anotações dos exercícios executados. 
Avaliamos na ficha individual dos alunos, em nossos arquivos, para podermos mudar 
o planejamento, caso não alcançamos devidamente os objetivos, elaborando 
relatórios.” 

 

IC E – Competição 

“A avaliação é feita de acordo com os níveis de classificação na competição, sendo 
inicialmente 1,2,3,4,5, nível federativo, confederação. É realizada em cima de 
resultados nas competições, em colocações das equipes, em jogos amistosos e 
oficiais.” 

 

IC F - Conversa com os alunos 

“Através de debates após os treinos, oralmente, no momento em que determinadas 
situações acontecem verifico com os alunos os conhecimentos adquiridos. Através 
das opiniões dos alunos em rodas de conversa, fazemos uma autoavaliação e 
construímos os próximos eventos.” 

 

IC G – Testes Físicos 

“Realizo testes físicos, específicos da modalidade, avaliações físicas de percentual 
de gordura, massa óssea.” 

 

IC H – Participação 

“Através da participação, cobro muito que todos os alunos tenham uma boa 
participação em sala de aula, interesse pela aula.” 

 

IC I – Avaliação psicológica 

“Realizo avaliações psicológicas.” 
 

Observou-se que o tipo de avaliação mais realizada pelos 

professores/treinadores foi a observacional (54,4%) (TABELA 39). Entre as três 

redes de ensino, os professores/treinadores de escolas privadas descreveram a 

frequência com que realizam a avaliação (22,2%) e os das escolas estaduais, a 

participação dos alunos (33,3%).  

A forma de avaliação por observação não foi detalhada pelos 

entrevistados, que parecem não ter instrumento definido para utilizar esse tipo de 
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avaliação. Rossetto Junior, Costa e D’Angelo (2008) destacam que a avaliação é 

importante por apontar a trajetória seguida pela turma, as medidas tomadas, o 

resultado do processo e o julgamento das ações tomadas. Esta atitude de reflexão 

permite ao professor mudar, adaptar, retirar e incluir fatores do planejamento, 

tentando torná-lo mais eficiente. 

No discurso da idéia central “observacional”, verificou-se que os 

professores/treinadores avaliam principalmente a dimensão procedimental, mas 

alguns elementos atitudinais e conceituais também apareceram no discurso. 

Rossetto Junior, Costa e D’Angelo (2008) citam que podemos avaliar a dimensão 

conceitual com o emprego de conceitos táticos para superar o adversário e a 

dimensão atitudinal avaliando o quão cooperativo ou honesto um aluno se coloca em 

situação de jogo. 

Apenas 8,8% dos professores/treinadores realizam a avaliação 

observacional com registro (relatórios e anotações). A elaboração/utilização de 

instrumentos para avaliação observacional auxilia sobremaneira na prática 

pedagógica.      

 

4.4.6 Competições 

 

Nas TABELAS 40 e 41 estão apresentadas as idéias centrais, a frequência 

absoluta e a relativa para a variável: competição. 
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A) ESCOLAS PRIVADAS 

 

TABELA 40 –  Caracterização das idéias centrais (IC), frequência e percentual de 

respostas da pergunta realizada aos coordenadores/diretores das 

escolas privadas: “Para a escola, qual é o significado da participação 

em competições?” 

 IC Frequência absoluta Frequência relativa 

A NÃO COMPETE 6 37,5% 

B MOTIVAÇÃO/PARTICIPAÇÃO 5 31,3% 

C FORMAÇÃO INTEGRAL 2 12,5% 

D VÍNCULO COM A ESCOLA 2 12,5% 

E DEPENDE DO PROFESSOR 1 6,3% 

F FORMAR ATLETAS 1 6,3% 

Total 16 100% 

 

IC A - NÃO COMPETE 

“Não canalizamos muito para isso, não participamos de competições, trabalhamos 
com a cooperação. Até inscrevemos em competições, mas não é o nosso foco, 
ficamos mais na prática. Participamos somente de festivais, a competição não é o 
foco da escola, não temos a coisa de treinar para a competição, na nossa faixa etária 
não é possível.” 
 

IC B - MOTIVAÇÃO/PARTICIPAÇÃO 

“Porque acreditamos ser importante para a motivação dos alunos. Não cobramos 
resultados, mas levamos os alunos para que eles possam cooperar, não com a 
finalidade de ganhar. Para a escola é importante a participação, para as crianças 
conhecerem as suas limitações, para participarem, nada de ter que ganhar, mais 
participação.” 
 

IC C - FORMAÇÃO INTEGRAL 

“Acreditamos que é um esporte que ensina a ganhar e a perder. E assim, os alunos 
se integrarem com outras escolas, saírem do ambiente escolar.” 
 

IC D - VÍNCULO COM A ESCOLA 

“Nós vibramos com as competições, os pais e professores incentivam, a escola se 
mobiliza, é um momento de aproximação com a família.” 
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B) ESCOLAS MUNICIPAIS 

 
“Nós fazemos festivais. Correm, saltam, jogam, fazemos adaptações das 
modalidades esportivas. Porque nosso espaço continua sendo trabalhar com todos. 
Às vezes temos convite para trabalhar com competições e a gente até vai. Mas não 
em modalidades coletivas. Porque um núcleo não é formado por uma única escola. E 
então você representa quem? Qual escola? Nós podemos participar se por meio do 
professor de educação física se inscrever. A cada semestre fazemos um festival de 
modalidades individuais. A gente teve uma experiência muito legal de fazer um 
torneio individual de voleibol, fazia-se um sorteio na hora do time. A gente evita a 
feroz disputa. A ideia dos festivais é de movimento, de estímulo. Encaminhamos os 
alunos para a SEMES, nos damos bem com o secretário de esportes.”  
 

C) ESCOLAS ESTADUAIS 

 

“A competição agita a escola, os professores acabam agitando as escolas. A 
olimpíada é o maior evento esportivo da América Latina. Acreditamos que a 
competição integre os alunos, oferecendo intercâmbio entre os participantes. Todo  
atleta de ponta é oriundo do Estado Lars Grael, Serginho, saíram da olimpíada. Os 
pais autorizam e as crianças participam. São divididas em várias fazes. Sub-regional, 
regional, capital, estadual e nacional (JEBS). No JEBS vão muitos federados e não é 
a nossa pretensão. Na competição, os alunos podem participar de até 2 
modalidades, podem subir de categoria. Nossa competição tem 20 modalidades 
coletivas e 8 individuais.” 
 

 

Verificou-se que os gestores (coordenadores/diretores) das escolas 

privadas citaram que a escola não compete ou compete pela motivação e 

participação. Os gestores das escolas municipais citam a realização de torneios 

adaptados, enquanto o estado opta por torneios mais competitivos, como as 

Olimpíadas escolares.  
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TABELA 41 –  Caracterização das idéias centrais (IC), frequência e percentual de 

respostas da pergunta realizada ao professores/treinadores: “Na sua 

opinião, qual é o significado da participação em competição(ões)”? 

  PRIVADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS TOTAL 

  IC FA FR FA FR FA FR FA FR 
A Formação integral 14 31,8% 8 33,3% 4 33,3% 26 33,8% 
B Motivação/participação 8 18,2% 5 20,8% 2 20,8% 15 19,5% 
C Restrições 11 25,0% 4 16,7% 0 16,7% 15 19,5% 
D Preparar para a vida 3 6,8% 5 20,8% 0 20,8% 8 10,4% 
E Conhecer o esporte/formar atleta 5 11,4% 0 0,0% 2 0,0% 7 9,1% 
F Avaliação 3 6,8% 2 8,3% 1 8,3% 6 7,8% 
Total  44 100% 24 100% 9 100% 77 100% 

 

IC A – Formação integral 

“Acho importante, principalmente pelo aspecto socialização e divertimento, 
desenvolver nas crianças os itens: disciplina, limites, socialização, respeito, 
amadurecimento esportivo, companheirismo, integração social, racial, educacional, 
valorização da vitória e aprendizado com a derrota. Ensina a aprender a lidar com 
vitórias e derrotas, e a respeitar aqueles que estão num melhor momento. Damos 
condição aos nossos jovens de criarem autonomia e usar as experiências de forma 
positiva para sua formação cidadã, ensina à criança a importância da dedicação para 
buscar o melhor. Conscientizar os alunos da importância da dedicação e 
responsabilidade consigo e com os colegas, o trabalho em grupo, frustração, 
sucesso, doação, tentar atingir seu máximo. Os alunos acabam tendo uma postura 
melhor na escola, mas com um trabalho que competir é importante, mas que haja 
principalmente a cooperação.” 

 

IC B – Motivação/participação 

“Serve como incentivo ao esporte. Sempre no intuito de participar, sem a 
responsabilidade de ganhar. Muito importante pelo lado motivacional e competitivo, a 
participação sempre gera aprendizado. É fundamental para a motivação do aluno, 
realização pessoal, empenho (participação).  Muito importante porque para criança 
não adianta explicar que a atividade é boa para coordenação, lateralidade. Podemos 
usar a competição como forma de estímulo.  A participação em competição acaba 
estimulando a participação/integração deles nas atividades.” 
 

IC C - Restrições 

“Sou a favor dentro de certos limites como, por exemplo, idade mínima para iniciação 
e passar para os praticantes que competição, acima de tudo, é diversão. A 
participação na escola em que leciono é dar oportunidades a todos os alunos a 
participar de competições, pois todos têm o direito de participar e não ser excluídos. 
Mais importante que competir é a socialização, respeito ao próximo, ainda mais se 
tratando de crianças que não têm muita oportunidade. Não vejo a competição como 
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uma atividade indispensável na prática escolar por este não ser o objetivo principal. 
Não sou contra, porém cada grupo deve saber o porquê vai competir e então, só 
depois disso, se envolver em campeonato. Depende muito do perfil do 
professor/treinador. Valores podem ser trabalhados e discutidos ou apenas ocorrer o 
jogo em si, priorizando somente a vitória. Por uma parte é muito bom, pois traz a 
adrenalina e a vontade de fazer o melhor, mas muitas vezes causa frustração por 
causa da perda, pois muitos professores não trabalham isso com o aluno. Negativa, 
pois se as crianças perdem, elas podem ficar frustradas, decepcionadas por não 
saberem lidar com perdas.” 

 

IC D - Preparar para a vida 

“Muito importante como experiência de vida. Elas enfrentarão "competições" por toda 
vida: trabalho, vestibular. Essencial para as crianças, pois elas aprendem nas 
brincadeiras a lidar com as diversas situações ao longo da vida. Sabendo lidar com 
isso, em sua fase adulta, vivenciando no esporte aquilo que vai ser infiltrado na vida 
como pessoa.” 

 

IC E - Conhecer o esporte/formar atleta 

“Tem como objetivo o "ápice" do atleta, para estar sempre melhor e de certa forma 
sua avaliação. É o objetivo maior da atividade esportiva extracurricular, calendário de 
eventos escolares oficiais. Principalmente para adquirir conhecimento do esporte 
envolvido, respeito às regras.” 

 

IC F - Avaliação 

“Medir o nível que os alunos se encontram, a frequência nas aulas e as notas em 
todas as disciplinas. Experimentação de tudo o que foi ensinado no dia a dia da 
escola, estar sempre melhor e, de certa forma, sua avaliação. Acredito ser uma 
forma de avaliação do conteúdo ensinado.” 
 

 

Os professores/treinadores citam a formação integral e a 

motivação/participação como principal significado das competições na infância. Os 

professores/treinadores de escolas públicas também citaram que a competição pode 

preparar para a vida, enquanto os da rede privada afirmaram que as competições 

deveriam ser transformadas (vistas com restrições). 
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5. CONCLUSÃO 

 

De acordo com os objetivos da presente pesquisa, verificou-se que 85% 

das escolas de Santos oferecem as PEEs, entretanto, poucas crianças são atendidas 

nos programas. No âmbito público, pode-se pensar em estratégias para a 

democratização dessas práticas, com programas intersetoriais – que articulem 

diferentes secretarias (Esporte, Cultura, Educação, entre outras), e a participação da 

comunidade, de tal forma que os orçamentos possam ser otimizados e as PEEs 

valorizadas no contexto em que estão inseridas. 

As instalações das escolas privadas e municipais são melhores do que as 

estaduais; destaca-se que o município utiliza de espaços cedidos pela secretaria de 

esportes e comunidade. As escolas privadas oferecem mais modalidades do que as 

escolas públicas; o município não aproveita espaços como piscinas e campo de areia 

ou grama para desenvolver outras modalidades. As escolas estaduais oferecem as 

quatro modalidades mais conhecidas na escola (futsal, voleibol, handebol e 

basquete). Nenhuma escola avaliada relatou utilizar a praia para o oferecimento das 

PEEs. 

As escolas municipais utilizam graduandos para ministrar as aulas; as 

escolas estaduais utilizam os professores/treinadores concursados, no entanto, eles 

elaboram os projetos de PEEs e as aulas vão para atribuição, de tal forma que 

dificilmente eles ministram PEEs no local onde lecionam educação física escolar. 

Metade das escolas privadas apresenta professores de PEEs que ministram 

educação física escolar na mesma escola. Ministrar aulas de educação física escolar 

pode auxiliar o professor/treinador no conhecimento do projeto político pedagógico 

da instituição e facilitar políticas de formação continuada. 

Verificou-se que os professores/treinadores das escolas estaduais são 

mais velhos e experientes, diferentemente dos professores/treinadores das escolas 

municipais, que apresentaram mediana de 6 meses de experiência. Possuem 

formação diferente: no estado são licenciados, no município graduandos e nas 

instituições privadas possuem dupla graduação (licenciados e bacharéis). 
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Independente da origem da escola, a maioria é do sexo masculino e ex-

atletas das modalidades que ministram. A maioria exerce outra atividade, 

principalmente educação física escolar e treinamento em clubes e centros esportivos. 

Professores/treinadores de escolas privadas e estaduais realizam cursos de 

atualização, e alguns possuem pós-graduação.  

As escolas municipais funcionam como escolas de esporte gerais, ou seja, 

a criança pratica várias modalidades (6 vezes na semana), diferentemente do estado 

e das escolas privadas (entre 2 e 3 vezes por semana uma única modalidade). No 

ensino fundamental, a organização do esporte em formato de escolas gerais 

concorda com a literatura, já que potencializa a diversificação/variabilidade motora 

aos alunos. 

Os diretores/coordenadores de escolas privadas (55,6%) e a 

coordenadora responsável pelas escolas municipais acreditam que as PEEs não 

estão inseridas no projeto político pedagógico (PPP) da escola, o que aponta para 

uma descrença dos gestores quanto à possibilidade educacional das PEEs no 

município e na maioria das escolas privadas. Alguns professores não sabem o que é 

um PPP (21%) ou não conhecem o da sua escola (52% escolas privadas e 33% 

escolas do estado). Porém, a maioria acredita que as PEEs estão inseridas no PPP 

da escola. Destaca-se a discordância entre professores/treinadores e 

coordenadores/diretores, que pode ser explicada pela pouca ou nenhuma 

participação dos professores/treinadores na construção do PPP da escola, assim 

como a visão dos coordenadores/diretores de que o tais práticas não auxiliam na 

formação integral e preparo para a cidadania. 

Metade dos professores/treinadores de escolas privadas e estaduais não 

segue fundamentação teórica, e as escolas estaduais e privadas não possuem um 

programa de esporte (currículo); os professores/treinadores de escolas municipais 

seguem o programa Segundo tempo. A ausência de um programa/currículo que 

organize as PEEs dificulta a ligação com outras disciplinas curriculares (por exemplo, 

com a educação física escolar) ou extracurriculares.  

Com relação aos objetivos das PEEs, a coordenadora das escolas 

municipais citou que o programa adotado, Segundo Tempo, segue os princípios do 

esporte educacional, contudo, citou apenas os princípios de totalidade/educação 
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integral e inclusão. Outros três princípios do esporte educacional não foram citados, 

sendo eles: regionalismo ou respeito à diversidade, coeducação ou construção 

coletiva e emancipação ou rumo à autonomia que, de acordo com a literatura, são 

importantes para a educação das crianças e jovens. A coordenadora das escolas 

estaduais citou a inclusão como objetivo das PEEs. No entanto, em decorrência dos 

alunos participarem das Olimpíadas Escolares e serem selecionados para participar 

das turmas de treinamento ou ACDs, podemos considerar que a inclusão não ocorre. 

Os coordenadores/diretores das escolas privadas citaram que o principal objetivo das 

PEEs é facilitar aos pais (43,8%). As PEEs deveriam ser reconhecidas no contexto 

educacional como parte do processo formativo, e não apenas como resposta a uma 

demanda socioeconômica. 

Verificou-se que os aspectos afetivo-sociais foram os principais objetivos 

das PEEs na opinião de professores/treinadores, e os conteúdos mais citados foram 

os fundamentos do esporte e “todas”, evidenciando que os professores/treinadores 

têm dificuldade de selecionar conteúdos que atendam aos objetivos das PEEs. 

Observou-se que as escolas públicas preocupam-se mais com a avaliação 

dos alunos do que as escolas privadas. O tipo de avaliação mais realizada é a 

observacional, mas a maioria dos professores/treinadores não descreve instrumentos 

(relatórios, questionários, entre outros) que auxiliem a sistematização desse tipo de 

avaliação. 

Os coordenadores/diretores das escolas privadas citaram que a escola 

não compete ou compete pela motivação e participação. Os gestores das escolas 

municipais citam a realização de torneios adaptados, enquanto o estado opta por 

torneios mais competitivos como as Olimpíadas escolares. Os 

professores/treinadores citam a formação integral e a motivação/participação como 

principal significado das competições na infância. Os professores/treinadores de 

escolas públicas citaram ainda que a competição pode preparar para a vida, 

enquanto os da rede privada afirmaram que as competições deveriam ser 

transformadas (vistas com restrições). 

Apesar do potencial das PEEs em contribuir para a formação para a 

cidadania e democratização da prática esportiva, observamos que na cidade de 
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Santos-SP tal fato não vem ocorrendo, já que os programas atendem a poucos e 

parecem distantes do PPP das escolas. 
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