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RESUMO 

 

Este trabalho objetiva analisar o perfil dos alunos concluintes do curso licenciatura em 

educação física quanto ao tema: Ensino dos esportes nas escolas. Para essa análise foi 

utilizado o método de pesquisa exploratório a partir de entrevistas, relatos e opiniões dos 

futuros professores sobre o assunto.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Análise; Opinião; Alunos; Concluintes; Esporte e Escola. 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the profile of students graduating degree in physical education on 

the subject: Education sports in schools. For this analysis we used the method of exploratory 

research from interviews, reports and opinions of prospective teachers on the subject. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 

A partir no ano 1988 o esporte tornou-se um fenômeno sócio, político e cultural, que passou a 

ser direito de todos (Tubino, 2010). No ambiente escolar, o esporte destaca-se, tanto como 

conteúdo centralizador da educação física escolar, quanto prática extracurricular. (Betti e 

Zuliane, 2002) 

 

Não há como negar que a justificativa do esporte dentro da escola por tempos foi pelo culto ao 

corpo e o militarismo exacerbado, onde as aulas de educação física foram usadas para 

disseminar as concepções políticas governamentais, com o objetivo de formar corpos dóceis e 

indivíduos com acentuado nível de patriotismo.  

 

Atualmente, parte das aulas de educação física utiliza-se do esporte de rendimento como 

principal norteador das práticas corporais ensinadas em aula, a exemplo, temos o futebol, 

vôlei, basquete entre outros, o que traz consigo o dilema da competição, que é amplamente 

debatida entre os profissionais da área, que dividem-se entre aqueles que apoiam a utilização 

da competição como motivador no processo de ensino e aqueles que desaprovam tal prática 

devido aos estereótipos dados a ela, como  o individualismo e a exaltação dos mais fortes e 

habilidosos.  

 

Tal situação levou vários autores a discutir se o esporte na escola é pertinente aos objetivos 

da educação física, ou seja, “[...] a crítica elaborada a essa influência dirigia-se à 

predominância do esporte como conteúdo da Educação Física escolar” (CAPARROZ, 2001, 

p.32). 

 

Kunz (2006) conceitua a educação física num sentindo amplo e num sentido restrito.“O 

conceito de esporte que se vincula hoje à Educação Física é um conceito restrito, pois se 

refere apenas ao esporte que tem como conteúdo o treino, a competição, o atleta e o 

rendimento esportivo” (KUNZ, 2006, p. 63), condições necessárias para a vitória nas 

competições. Bracht (2005) menciona que a exacerbação deste esporte na escola, onde se 

fomenta a busca pela vitória, o vencer, às vezes a qualquer custo, não permite um espaço que 
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seja possível repensar o esporte de forma a  preocupar-se com outros valores relacionados 

como o coletivismo. 

 

Bracht (2005) considera o esporte como um instrumento da sociedade burguesa, que busca 

internalizar seus valores a fim de consolidar uma sociedade que se adapte ao capitalismo. O 

autor ainda menciona que, embora, isto seja um fato é preciso superar essa imposição. 

Condição essa que não ocorre negando a cultura burguesa, mas “permitir que a classe 

dominada, em dominando a cultura dominante, possa reconstruí-la a partir de suas 

necessidades e interesses” (BRACHT, 2005, p. 67).   

 

Bracht e Almeida (2003) dizem que, não consiste em negar o esporte, mas tratá-lo 

pedagogicamente, para que se torne educativo numa determinada perspectiva (crítica) de 

educação. Sendo assim, este elemento da cultura corporal precisa ser reformulado, 

resignificado, refletido, contextualizado, para que o esporte se torne um saber característico da 

escola, portanto, teríamos o esporte da escola e não o esporte na escola. 

 

A escola seria responsável por produzir outros objetivos sobre a prática do esporte para além 

da vitória ou da derrota, reforçando os laços sociais e afetivos, como a cooperação, amizade e 

o respeito A educação física estaria juntamente com a escola, direcionando a formação de 

cidadãos mais críticos e passíveis de compreender a sociedade em que vivem. 

 

A partir destas contribuições, pretendemos analisar as opiniões dos entrevistados sobre a 

competição nas aulas de educação física e os conhecimentos adquiridos relacionados aos 

esportes e sua influência, em sua formação quanto professores. 

 

Portanto, este estudo teve por objetivo, analisar pontualmente alguns conhecimentos 

relacionados ao ensino dos esportes individuais e competição nas aulas de educação física 

vista a partir do olhar dos alunos concluintes do curso de educação física, conforme os dados 

coletados. 
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2 – OBJETIVOS  

 

 

2.1 – OBJETIVO GERAL 

 

Analisar as contribuições dos esportes e da competição para a educação física escolar a partir 

dos relatos dos alunos de educação física concluintes do curso na Universidade Federal do 

Espírito Santo. 

 

2.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Identificar e analisar interesses dos entrevistados no ensino dos esportes coletivos na 

escola. 

b) Identificar e discutir, na perspectiva do professor em formação, a finalidade da competição 

escolar. 

c) Identificar e discutir pontos positivos e negativos dos jogos coletivos nas aulas educação 

física. 

e) Identificar o perfil do professor que está sendo formado.  

 

 

3 – METODOLOGIA  

 

 

O estudo que ora apresentamos caracteriza-se como uma pesquisa de campo de cunho 

exploratório, que tem como objetivo “[...] coletar informações e/ou conhecimentos acerca de 

um problema para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese que se queira 

comprovar, ou ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles” (LAKATOS E 

MARCONI 2008, p.69). 

 

A pesquisa foi realizada na Universidade Federal do Espírito Santo aos alunos concluintes do 

curso de licenciatura em educação física no semestre letivo de 2013/1.  
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Tomando como base, para a escolha da amostra, o total de alunos formandos na instituição 

nesse período, que corresponde a 28 alunos concluintes. Tal escolha foi por considerar um 

quantitativo significativo, possibilitando um trabalho/resultado de qualidade. Porém, por 

questões adversas como: o aluno não participar da pesquisa e/ou o aluno não estar mais 

frequentando as aulas, embora devidamente matriculado no semestre letivo, foi reduzido para 

24 o número de alunos participantes. Acreditando que tal redução não afetou a qualidade da 

pesquisa.  

 

Antes de iniciar a coleta de dados os alunos foram informados da pesquisa que se iniciava 

assim como a liberdade de responder ou não as perguntas elaboradas. Não houve qualquer 

contato entre o pesquisador e os alunos que se relacionasse com o tema abordado antes da 

coleta de dados, nenhuma outra forma de contato foi mantida entre pesquisador x estudante e 

estudante x estudante antes a coleta de informações.  

 

Para a coleta de dados, foi utilizada entrevista estruturada focalizada, uma vez que esta 

permite explorar melhor uma questão. Este instrumento foi aplicado a todos os alunos que 

participaram da pesquisa. 

 

 

5 – RESULTADOS  

 

 

As entrevistas foram analisadas e os dados obtidos seguem abaixo. Os entrevistados que são a 

favor dos esportes de competição nas aulas de educação física serão identificados como (G1), 

os que expressaram opiniões contrárias a essa prática serão identificados como (G2), os 

entrevistados serão identificados como (N1), (N2), (N3)... (N24).  

 

 Quando perguntados sobre suas concepções de esporte, quanto professor em formação, dos 

vinte e quatro alunos entrevistados, doze (G1) entendem que o esporte está relacionado ao 

exercício físico fundamentado em regras e voltado para a competição, enquanto outros doze 

(G2) o veem como fenômeno social que engloba a atividade física. 
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Vale atentar-nos para a opinião de um dos entrevistados do grupo G1, identificado aqui como 

N3. Vejamos: 

A educação física surgiu muito tempo após o esporte e se apropriou dele em suas 

práticas. O esporte engloba em suas características a competição. Sei que não se 

pode trabalhar na escola a mesma competição que se trabalharia em um clube, 

precisa-se trabalhar de forma mais apropriada ao ambiente. Concluo que a 

competição não é um problema, o que se torna um problema é a competição 

trabalhada de forma errada.  

 

[...] “O esporte é uma ferramenta muito importante e funciona como motivador na aula de 

educação física. A competição é uma possibilidade e devemos explorar ao máximo as 

possibilidades que ele oferece”. (N7). 

 

A seguir algumas das opiniões do G2. Vejamos a opinião do N8: 

 

Vejo o esporte como uma expressão a tudo que aquilo que aprendemos desde 

criança. Isso não significa que ele seja bom ou ruim, acho apenas que grande parte 

dos que o ensinam ou praticam, partem de uma reprodução a tudo aquilo que já 

viveu e é ai que devemos trabalhar para que as aulas de educação física não fiquem 

presas somente ao esporte, ainda assim, quando for trabalhado, que seja mais que 

uma simples reprodução, seja pensado e adequado ao ambiente escolar. 

 

 

N15: 

A minha concepção de esporte gira em torno daquilo que é vinculado pela mídia, 

como: futebol, vôlei, natação, a competição, o rendimento entre outros. Vejo nisso 

tudo a busca desenfreada pelo melhor desempenho e isso não ocorre apenas nos 

esportes de alto rendimento. Todos nós temos o instinto de buscar sempre algo a 

mais, superar-se. Diante disso imagino que não podemos aguçar em nossos alunos 

essa busca pela perfeição, eles ainda estão em fase de construção intelectual e isso 

pode atrapalhar significativamente as relações sociais desses alunos. 

 

Quando perguntados sobre a importância do ensino dos esportes no processo de aprendizagem 

nas aulas de educação física o G1 demonstrou unanimidade quanto a acreditar que o esporte é 

de fundamental importância nesse processo.  
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N1: “O esporte é fundamental nesse processo, além de ajudar no empenho e atenção dos 

alunos em relação ao conteúdo [...]”. 

 

N10: “Não tem como negar que o esporte é a principal ferramenta de ensino da aula de 

educação física. Dizer que o esporte não é importante para a educação física é o mesmo que 

dizer que a soma não é de interesse da matemática”. 

 

Já os entrevistados do G2 versam de formas diferentes quanto à importância dos esportes nas 

aulas, sendo cinco opiniões favoráveis ao ensino do esporte, quatro acham que o esporte é 

apenas mais uma possibilidade e três acham que a educação física não deveria trabalhar com 

os esportes de forma integra nas aulas. Vejamos a fala do N21: 

 

Acredito que o esporte tenha que ser ensinado nas aulas de educação física sim, 

mas sua importância é a mesma que qualquer outro tema de ensino. Da mesma 

forma que não podemos negar a dança e a arte não é justo negarmos o esporte. 

Desde que o trabalhado seja feito de forma séria e reflexiva, qualquer tema é bem-

vindo no processo de formação dos alunos. 

 

Já o N20 disse: 

 

O ensino dos esportes é apenas mais uma possibilidade que o professor tem na hora 

de ensinar. Como professor, temos o dever proporcionar aos alunos todas as 

possibilidades de movimentos e experiências corporais, não somente o esporte. 

Muitos profissionais se apegam ao esporte como tema centralizador das aulas e eu 

particularmente discordo desse ponto de vista, existem infinitas possibilidades a 

serem trabalhadas, como a dança, a música, a arte, a recreação. Nós temos uma 

cultura tão rica e não podemos nos limitar apenas ao esporte na hora de ensinar. 

 

 

 

N2:                             

Não sou a favor do ensino dos esportes em sua forma integra nas aulas de educação 

física. As aulas têm objetivos diferentes das competições e não podemos negar que o 

objetivo do esporte é promover vencedores. Dessa forma acredito que dentro da 

escola o esporte deva ser adaptado, modificado, reestruturado para atender as 

necessidades individuais, sociais e principalmente educacionais dos alunos. 
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Perguntados se utilizariam o esporte competitivo como prática pedagógica o G1 foi mais uma 

vez unânime e todos os membros do grupo disseram ter interesse em trabalhar com o esporte 

competitivo. Vejamos: 

 

N14: 

Durante grande parte do tempo da minha formação fui contra o esporte de 

competição dentro da escola por ter sido levado a crer que isso era ruim e não 

trazia nenhum benefício aos alunos. Com o passar do tempo, das experiências, 

leituras e diálogos, cheguei à conclusão que a competição não pode ser vista 

apenas com a visão preconceituosa da trapaça, da malandragem, do individualismo 

e a exaltação dos mais fortes. Entendi que a competição pode ser também um tema 

para as aulas de educação física e que pode ser trabalhada sobre várias formas 

diferentes, onde ao invés de promover a individualidade ela possa promover a 

cooperação, o respeito à amizade. Compreendi que a competição é mais um dos 

temas que não podem ser negados aos alunos, ela pode sim auxiliar no processo de 

desenvolvimento, desde que seja trabalhada de forma séria, por um profissional 

responsável e acima de tudo aberto a novos conhecimentos.  

 

O N3 destaca a importância em se trabalhar com os esportes de competição: “[...] na escola o 

aluno aprende aquilo que vai levar para a sociedade, se nós não ensinarmos a eles como lidar 

com a competição da forma construtiva, onde eles irão aprender? E de que forma irão 

aprender?”. 

 

No G2 houve divergências entre as respostas e cinco entrevistados adaptariam o esporte de 

competição e outros oito não trabalhariam com ele dentro da escola. Vejamos: 

 

N4:                       

 Eu não faria da competição um objetivo na minha aula e nem trabalharia com 

esportes onde ela se destaca. Se for o caso de ter que trabalhar com algum esporte 

de característica mais competitiva eu optaria por adaptar essa prática para moldar 

aos objetivos da aula, até porque eu aprendi que primeiro são traçados os objetivos 

e depois são escolhidas as atividades. Sei que muitas vezes somos induzidos a 

trabalhar com determinadas modalidades nesses momentos eu adaptaria a 

atividade e manteria os objetivos. 
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N9:                        

Eu acho que a competição não deixa muita abertura para trabalhar com ela dentro 

da escola, quando propomos o esporte de forma integral sem adaptar fica ainda 

mais difícil tratar da competição. Por isso considero como uma saída à adaptação 

do esporte para poder atingir determinados objetivos e diminuir ou eliminar o peso 

da competição. 

 

 

N24: 

[...] Posso trabalhar tantos aspectos possíveis me valendo da dança, do jogo, da 

musica e outras expressões corporais que nem me vejo trabalhando com a 

competição em sala de aula. Existe muito conhecimento além do ensino dos esportes 

de competição que nem sempre chega aos alunos, acabo me vendo como 

responsável em levar o máximo de experiências possíveis a eles. Pode parecer 

apenas bobagem, mas o meu empenho será em oportunizar aquilo que eles não 

veriam fora da escola. 

 

 

 

Perguntados sobre os critérios que os levariam a aplicar ou não o esporte de competição na 

escola, respondeu o G1: N16 “Não existe um critério específico, apenas acho que o esporte de 

competição faz parte da educação física e como professor é minha função oportunizar aos 

meus alunos”. Já o N5 respondeu: “O critério é simples, basta o professor saber que ele não 

pode deixar de ensinar alguma coisa pelo fato de não concordar com aquilo [...]”. 

 

No G2 obtivemos: N22 “O critério que tenho para discordar do ensino dos esportes 

competitivos vem da minha formação. Acredito que a competição não é boa para a didática, 

por isso não considero como uma prática a ser repassada por mim”. N17 “Para trabalhar com 

a competição é preciso experiência na área, ainda assim dependerá da turma, nem tudo 

funciona com todos, no momento me sinto despreparada para tratar da competição nas aulas”. 

 

Ao perguntar sobre estarem preparados para trabalhar com os esportes, sejam eles 

competitivos ou não dentro da escola as respostas foram as seguintes: 
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G1(N6) 

Não posso dizer que estou preparado para trabalhar com todas as modalidades 

esportivas, mas poderia sim trabalhar tanto com as de competição quando outra 

qualquer. Sei que ainda tenho muito para aprender e que vou precisar fazer uma 

especialização e quem sabe o mestrado, a nossa área é muito rica e abrangente, por 

isso temos que estar sempre nos apropriando de novos conhecimentos.  

 

 

G1(N13) 

Não me sinto preparada para atuar da forma que esperei ao iniciar no curso, mas 

sei que a experiência na sala de aula vai acrescentar muita coisa pra mim. No 

momento posso trabalhar algumas modalidades competitivas e também não 

competitivas. Com o tempo eu sei que vou me sentir mais segura. 

 

G1(N12) 

Eu já fui atleta de futebol, por isso acredito que estou preparado para trabalhar 

com a competição. Conheço vários tipos de esporte como: futebol, vôlei, natação, 

basquete, atletismo e isso me deu certo nível de segurança, mas não consigo 

trabalhar outro tipo de esporte, não sou muito bom com brincadeiras também não. 

 

No G2 obtivemos: 

 

N19: 

Não tem como dizer que estou saindo daqui totalmente preparado para 

atuar com muitas modalidades esportivas. O que aprendi aqui me da uma 

base para começar meu trabalho ai fora. O professor de educação física tem 

a vantagem de poder adequar o conteúdo que ele quer ensinar, dessa forma 

é possível ensinar algumas modalidades que conhecemos minimamente. Não 

tenho a intenção de focar muito em competição não, acredito que em alguns 

momentos até pode acontecer, mas isso não é meu objetivo. 

 

N11:  

Não me considero nem um pouco preparada para trabalhar com competição 

e nem é esse o meu objetivo na escola. Pretendo trabalhar mais com a 

dança, com brincadeiras. Sei que não tem como prever o que me espera lá 

fora, mas no momento estou segura em trabalhar nessas duas vertentes, 

futuramente quem sabe não vou me aperfeiçoando em outras áreas da 

educação física.  
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5 – DISCUSSÃO 

 

 

Esta pesquisa apresenta alguns pontos que nos remete a uma análise mais detalhada. 

Identificamos neste estudo que ainda se veicula a educação física o caráter competitivo, 

porém esses futuros professores também demonstram ideais voltados não apenas para a 

competição exacerbada, mas para uma prática fundada na reflexão e na formação social dos 

alunos. 

“Como prática cultural, o esporte incorpora valores sociais, culturais, econômicos e estéticos 

de uma dada sociedade historicamente organizada [...]’’ (VAGO, 1996). 

 

Outra questão a ser analisada refere se é função da escola trabalhar o esporte competitivo nas 

aulas de educação física. Identificamos na pesquisa que 50% dos entrevistados acreditam que 

sim, os esportes de competição fazem parte das aulas de educação física, sendo papel de o 

professor ensiná-los, ao passo que os outros 50% discordam dessa obrigatoriedade. 

 

Segundo Darido (2005), o esporte educacional “[...] tem por finalidade democratizar e gerar 

cultura pelo movimento de expressão do indivíduo em ação como manifestação social e de 

exercício crítico da cidadania, evitando a exclusão e a competitividade exacerbada” (p.180).  

A partir destas considerações podemos entender que não é função da escola trabalhar o 

esporte competitivo, uma vez que ao manter está lógica, a escola estaria condicionada aos 

intentos da instituição esportiva, como também, se distanciando de suas funções educacionais.  

 

Embora, muitas vezes a escola apresente uma função reprodutora, permitindo a manutenção 

dos valores, comportamentos, idéias para a sobrevivência da sociedade, há uma visão que se 

contrapõe que busca mudar esta lógica, já que a nossa sociedade é marcada por um tecido 

social bastante conflituoso. Apesar das críticas sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), no que se referem as suas contradições (RODRIGUES, 2002), estes direcionam 

como objetivos de ensino, uma formação que propicie “[...] o desenvolvimento de 

capacidades, de modo a favorecer a compreensão e a intervenção nos fenômenos sociais e 

culturais, assim como possibilitar aos alunos usufruir das manifestações culturais nacionais e 

universais” (PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS, 1997, p.33).  
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Condições fundamentais para o exercício da cidadania e para construir uma sociedade 

democrática.  

 

Não podemos nos esquecer de que conteúdo ensinado nas aulas de educação física não 

depende exclusivamente do professor, muitas vezes a seleção do conteúdo será influenciada 

pelas condições físicas do espaço escolar, pelo Projeto Político Pedagógico da escola entre 

outros. 

 

Conforme o Coletivo de Autores (1992) o PPP representa um intento, uma orientação para a 

prática pedagógica do professor.  Apesar disso ainda é possível perceber a grande influencia 

dos esportes competitivos nas aulas de educação física, enquanto a dança, lutas, recreação, 

entre outros vem sendo aplicados lentamente nas aulas. Seria essa uma reprodução do 

conteúdo aprendido durante a formação do professor ou forma de se ater ao conteúdo de 

maior confiança? 

 

Torna-se relevante a análise dos valores transmitidos e preservados com os alunos durante os 

jogos em aula. Levando em conta a importância da reflexão dos mesmos. Esta é uma forma de 

socialização, que consiste num processo pelo qual o individuo internaliza e transmite os 

valores esperados pela sociedade que está inserido. Sendo assim, “por meio do esporte a 

criança aprende que entre ela e o mundo existem ‘os outros’, que para a convivência social 

precisamos obedecer a determinadas regras, ter determinado comportamento” 

(OBERTEUFER/ULRICH, 1977 apud BRACHT, 2005, p.58).  

 

Dietrich apud Bracht (2005) menciona que até o fim da década de 60, a literatura apontava 

para uma concordância sobre as funções sócio-educativas do esporte configuradas pelos 

valores burgueses, numa valorização dos resultados, permitindo uma educação voltada para a 

responsabilidade, trabalho com o próximo, entre outros.  

Nestas últimas três décadas, vemos o surgimento e crescimento de posições contrárias a este 

respeito, porém, não se descarta a função socializadora do esporte, mas sim, a valorização dos 

resultados, o que remete a educação física a época em que precisava se firmar dentro da 

escola, voltando-se significativamente para os conteúdos esportivos. Os valores advindos do 

esporte são impostos e muitas vezes não há construção, questionamentos e tampouco uma 

compreensão dos indivíduos sobre os mesmos.  
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[...] a Educação Física passou a desempenhar “o papel de fornecedora da ‘base’ de uma 

pirâmide para o esporte de rendimento. O professor passa a professor-treinador e o aluno a 

aluno-atleta, uma vez que falta uma definição do papel do professor de Educação Física” 

(RANGEL-BETTI,1995, p.26). 

 

A sociedade almejada por todos não se constitui de valores como o vencer a qualquer custo, 

individualismo, concorrência e autoritarismo, enfim, valores que estão presentes no nosso dia 

a dia e nada acrescentam ao ser humano como membro de um todo.  

 

Pressupomos uma sociedade, democrática, participativa, reflexiva, onde seus membros sejam 

capazes de exercer seus direitos, sabendo também da importância dos seus deveres. Uma 

sociedade que busque o trabalho coletivo, direito e oportunidades iguais para todos.  

Segundo Coletivo de Autores: 

 

 

É preciso que o educador tenha bem claro: qual o projeto de sociedade e de homem 

que persegue? Quais os interesses de classe que defende? Quais os valores, a ética e 

a moral que elege para consolidar através de sua prática? Como articula suas aulas 

com este projeto maior de homem e de sociedade (COLETIVO DE AUTORES, 

1992, p. 26). 

 

 

Todo professor deveria estar consciente desse princípio, assim como, toda instituição escolar 

deveria estar a serviço deste debate, uma vez que na sua função educativa deve "utilizar o 

conhecimento para compreender as origens das influências, seus mecanismos, intenções e 

conseqüências, e oferecer para debate público e aberto as características e efeitos para o 

indivíduo e a sociedade desse tipo de processo de reprodução" (GOMÉZ, 1998, p. 22). 

Atuando na formação de cidadãos críticos, capazes de compreender e intervir nos fenômenos 

sociais, o que permitiria por meio da ação conjunta de professores e alunos uma análise, 

discussão e ressignificação do esporte e da competição na escola. 
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Outro ponto a ser abordado, refere-se aos critérios utilizados para justificar a decisão dos 

rumos a ser tomados em suas aulas, que não são muito claros e muitas vezes embasados 

apenas pela experiência individual de cada um dos entrevistados, o que remete a outro 

problema, à inclusão dos alunos nas aulas. Tal consideração deve-se ao fato de que, a partir da 

fala dos entrevistados, não foi possível identificamos a preocupação dos futuros professores 

na inserção dos alunos na aula, sabendo-se a particularidades dos alunos nas aulas. Darido 

(2005) aponta que é uma preocupação do educador propiciar vivências em que todos os 

alunos possam participar. Pensar em alternativas para que o próprio aluno deixe de se excluir, 

afinal, ter acesso à educação é um direito de todo o cidadão. Neste sentido,  

 

 

[...] as vivências corporais devem, assim, tomar a diversidade cultural, étnica, física 

e de gênero como elemento enriquecedor das relações escolares e da vida social que 

se quer democrática. O direito à educação, como requisito básico para a cidadania 

democrática, traduz-se na defesa incondicional de uma escola para todos (Aquino 

apud Darido, 2005, p. 19).  

 

 

Diante deste contexto é que identificamos a necessidade de estender o contato acadêmico com 

os esportes de forma reflexiva e aprofundada, capaz de ampliar as possibilidades de 

intervenção dos futuros professores, de modo que ele saiba significar sua prática e leve isso 

aos seus alunos. Afinal, a educação física, segundo, Darido (2005) deve tratar 

pedagogicamente a cultura corporal de movimento, integrando o aluno neste universo e afim 

de que possa usufruir partilhar, reproduzir e transformar essas manifestações. Brasil apud 

Darido (2005) menciona que atribuindo a educação física o caráter formador da cidadania, faz 

desta disciplina a responsável por formar alunos que sejam capazes de se integrar na 

sociedade, compreendendo-a de maneira crítica, reconhecendo-se como um elemento no 

meio, de seus direitos, adotarem atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade, ou 

seja, contribuir na formação de cidadãos críticos.  
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Nessa perspectiva, Palafox (1996), conclui após estudos que a competição, quando não 

trabalhada num campo de reflexão, corrobora com a reprodução ingênua de regras de ação 

que reforçam valores da sociedade capitalista; “retomada da valorização do potencial de cada 

componente do grupo, enquanto participantes ativos na construção de um projeto coletivo” 

(Palafox, 1996, p.286), como também, uma aceitação favorável dos alunos.  

 

Contudo, estas contribuições só reforçam a concepção de que é necessário maior significação 

para o conteúdo ensinado nas aulas de educação física e valorização na formação do aluno 

como membro constituinte de uma sociedade. Que os valores transmitidos estejam em 

consonância com os propósitos da escola, na perspectiva de que prevaleça a cooperação sobre 

a competição e a compreensão e a reflexão sobre a reprodução.  

 

Esta proposta não se constitui como uma tarefa fácil, uma vez que busca colaborar para  de 

forma mínima, porém, significativa, num campo com tantas interrogações, como o da 

Educação Física e numa sociedade basicamente capitalista que visa o consumismo,  onde 

grandes influencias como as informações midiáticas, as indústrias e o próprio esporte de auto-

rendimento nos levam a acreditar que o individualismo, a ganância e o sucesso são os 

caminhos para a prosperidade O esporte tornou-se espetáculo, mercadoria, vitrine das grandes 

marcas.  

 

 

 

6 - CONCLUSÃO 

 

 

Neste estudo podemos verificar que a opinião do G1 e G2 se distancia em alguns aspectos, 

principalmente em relação à abordagem do esporte dentro das aulas de educação física. O G1 

defende fortemente o esporte e a competição como conteúdo da educação física, enquanto o 

G2 se divide entre aqueles que se posicionam contrários a competição e aqueles que veem o 

esporte apenas como uma possibilidade dentro das aulas. 

  



15 

 

Quanto ao interesse no conteúdo a ser ensinado, podemos compreender como uma postura 

individual, levando em conta a influência da experiência que cada um teve como 

aluno/professor, o que pode limitar seu campo de atuação devido ao pouco ou nenhum contato 

desse professor com determinadas modalidades esportivas ou outro tipo de expressão corporal 

durante sua formação, influenciando no perfil de atuação desse indivíduo como professor no 

futuro. 

 

No que se refere à finalidade das aulas, constatamos que versa em proporcionar um ambiente 

favorável ao relacionamento entre os alunos, vivências novas e na formação de um indivíduo 

capaz de atuar positivamente na sociedade. Em relação à contribuição dos esportes para a 

educação física escolar, identificamos o estímulo, o acesso a novas experiências e a 

capacidade de interação com os alunos. 

 

Quanto à formação do professor, identificamos que a maior parte dos entrevistados considera-

se preparados para trabalhar com esportes, mesmo que minimamente. Apesar de muitos deles 

considerarem que sua carga de conhecimento não seja abrangente o bastante para trabalharem 

todas as modalidades esportivas com a qual tem interesse, acreditam que poderão buscar esse 

conhecimento após sua formação, por meio de especializações.  

 

Torna-se relevante fazermos uma premissa. Quando analisamos pólos, como a contribuição 

positiva e negativa, da competição para a educação física, não há como avaliarmos o todo 

como positivo ou negativo e que tais aspectos foram avaliados segundo múltiplos pontos de 

vista, sendo aspectos bons e ruins. Assim, consideramos a contribuição da competição para a 

educação física segundo os alunos formandos da Universidade Federal do Espírito Santo, 

como predominantemente positiva segundo a avaliação quantitativa. Esta apresentando 

inúmeras possibilidades de adequação e adaptações que possibilitam o trabalho do professor 

para além dos aspectos negativos, possibilitando que seja ela um instrumento pedagógico de 

grande influencia na educação dos alunos. 

 

Não é nossa intenção criticar o curso de educação física da Universidade Federal, tampouco 

os profissionais por ela formados, apenas obter informações sobre o perfil dos professores em 

formação.  
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Destaco algumas lacunas neste estudo, que ficam como sugestões para futuros trabalhos, no 

que se refere a não observação nas aulas de estágio dos alunos. Assim, seria possível 

estabelecer uma ponte entre os fatos relatados e a atuação na escola. Como também, um 

acompanhamento com alunos de outros semestres letivos, elaborando assim um perfil mais 

detalhado desses profissionais, podendo fazer assim maiores contribuições no estudo.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

1- Como professor em formação responda: - Qual a sua concepção de esporte 

atualmente? 

 

2- Qual a importância do ensino dos esportes no processo de aprendizagem nas 

aulas de educação física. 

 

3- Você utilizaria o esporte competitivo como prática pedagógica na escola?  

 

4- Qual critério utilizaria para aplicá-lo ou não aplicá-lo em aula? 

 

5-     Você está preparado (a) para trabalhar com as diversas modalidades esportivas, 

competitivas ou não, dentro da escola? 

 

 

 CONDIÇÕES DA ENTREVISTA 

 

 A entrevista foi realizada de forma individual e isolada dos demais entrevistados. As 

perguntas foram entregues de forma digitalizada, os entrevistados tiveram alguns minutos 

para ler o questionário antes de responder. 

As respostas foram gravadas e posteriormente transcritas, seguindo fielmente tudo o que foi 

dito, sendo analisadas e separadas em dois grupos. No primeiro foram relacionadas às 

opiniões favoráveis a competição escolar e no segundo grupo as opiniões contrárias. 

 

Os dados foram analisados por meio de análise de conteúdo. Conforme Marconi e Lakatos 

(2008) esta técnica permite o estudo das ideias, através da classificação, em categorias, dos 

elementos das comunicações. As entrevistas foram transcritas, analisadas com posterior 

identificação de categorias. Em seguida, estas categorias foram analisadas quantitativa e 

qualitativamente, pelo fato que “esclarece não só o significado do material, mas também faz 

ilações mais amplas dos dados discutidos (MARCONI E LAKATOS, p. 21, 2008)”. 


