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RESUMO 

 

Com o objetivo de analisar os jogos internos escolares como forma de expressão do 

esporte educacional presente na educação física escolar realizou-se um estudo 

descritivo através de análise de referências bibliográficas sobre o tema.  Ao visitar 

autores que discutem conceitualmente o que é o Esporte Educacional, nas suas 

diversas formas dentro e fora da escola, buscou-se compreender a visão desses 

autores sobre trato do esporte na educação, dentro da área da educação física. Ao 

visitar autores que foram à escola pesquisar sobre o esporte praticado nos jogos 

internos, procurou-se entender a dinâmica desses jogos e levantar suas 

características, com o objetivo de analisar a relação de aproximação ou afastamento 

dos jogos internos com esporte educacional. Ao se analisar como o esporte foi e 

vem sendo tratado na escola, dentro da educação física escolar, surgem 

possibilidades de se pensar a elaboração e a execução de jogos internos mais 

próximos da função da escola, no sentido formar um cidadão crítico e autônomo, 

não só em suas práticas esportivas como também em suas vidas. As competições 

escolares, em específico os jogos internos, são manifestações do esporte dentro da 

escola que precisam ir além de transmitir a cultura produzida pela humanidade. É 

necessário entender que o aluno tem o direito de experienciar o esporte, e que essa 

vivência pode estar voltada para desenvolvimento esportivo, para o lazer e para a 

educação. 

 

 

Palavras-chave: Educação Física.Esporte Educacional.Jogos internos 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A educação física e o esporte apresentam uma relação de proximidade, tendo 

em vista que muitas práticas esportivas são utilizadas nas aulas de educação física 

escolar na forma de conteúdos clássicos com a finalidade de atingir os objetivos 

educacionais. No Brasil, o esporte adentrou à escola em meados do século XX e 

com o passar das décadas foi ganhando importância, chegando a se sobrepor à 

própria disciplina educação física. Como citado por Caparroz (1997) os códigos do 

esporte de rendimento foram incorporados à educação física escolar de tal forma 

que a educação física pareceu ser o esporte, trazendo pra dentro da disciplina 

valores como rendimento, competição e recordes, que conformaram a ação 

pedagógica da área, caracterizando a educação física na escola da época. 

O esporte ganhou ainda mais importância dentro da educação física escolar 

na época da Ditadura Militar. Estando a serviço da classe dominante, a educação 

física que já era pautada na aptidão física, começou a também ser pautada em uma 

pedagogia tecnicista. A educação física escolar passou a adquirir todos os valores 

externos que caracterizavam o esporte de rendimento.  De que maneira o esporte 

poderia ser abordado, além da proposta de aptidão física e do rendimento na 

educação física escolar?  

De acordo com Tubino (2010) diante de diversas formas de manifestação do 

Esporte Contemporâneo, como direito de todos, chegou-se a divisão do Esporte em 

três dimensões: o Esporte-Educação, o Esporte-Lazer e o Esporte-Desempenho. 

Dividiu-se ainda o Esporte-Educação em Esporte Educacional (referenciado por 

princípios de inclusão, participação, cooperação, coeducação e corresponsabilidade) 

e Esporte escolar (referenciado por princípios de desenvolvimento esportivo e 

desenvolvimento do espírito esportivo). Essas divisões são utilizadas em 

documentos oficiais que regem o Esporte atualmente e, para o presente trabalho, 

concordaremos com essa classificação apresentada e adiante nos reportaremos 

novamente à mesma. Talvez essa primeira abordagem na classificação nos levasse 

a pensar que jogos internos deveriam ser manifestações do Esporte-Educação, em 

particular do Esporte Educacional. Porém, como constatado em vasta literatura 

produzida nos anos 80, os princípios do Esporte Escolar pareceram nortear a 
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educação física da época, na medida em que o esporte adentrou à escola com seus 

princípios de rendimento, do desempenho, sem o devido trato pedagógico.     

Muitas críticas em torno do esporte dentro da escola são levantadas por 

autores da área da educação física escolar. Segundo Caparroz (1997), o esporte 

adentra à educação física escolar de maneira mecanicista, sem um trato 

pedagógico. Santos e Simões (2007) também relatam que a prática do esporte está 

presente em todos os níveis de ensino e todas as instituições escolares, sejam elas 

públicas ou privadas, no entanto, não há uma transformação didática do esporte nas 

escolas, onde 

[...] Essa atividade, caracterizada por períodos de treinamento 
extracurriculares e voltada para competições, tem apresentado crescente 
consistência. Contudo, o esporte nesse contexto não deve ser abordado 
sob o mesmo enfoque das aulas de educação física, nem do esporte 
competitivo dos clubes e centros especializados (SANTOS E SIMÕES, 
2007, p. 27). 

 

A crítica ao tecnicismo existente no esporte das aulas de educação física 

permearam as produções acadêmicas nos anos 80, no Brasil. De acordo com 

Andrade et al (2009), essas críticas acabaram por reduzir a produção acadêmica 

sobre o esporte na aula de educação física. De acordo com a autora 

[...] a denúncia contra o modelo tecnicista, passou a estar cada vez mais 
presente nos congressos científicos, levando a uma grande quantidade de 
professores a ficarem distantes das novas matrizes de conhecimento e 
consequentemente, sem referências teóricas para analisar, acompanhar e 
participar desse novo processo de discussão que começava a instaurar 
nesta área de conhecimento. (MUNÕZ PALAFOX at al, 1996, apud 
ANDRADE et al 2009, p. 3). 

 

Entretanto, apesar dessa afirmativa sobre um certo reducionismo, também 

constatado por Caparroz (1997), nas produções acadêmicas da época no Brasil, a 

discussão sobre o esporte na escola é amplamente abordada desde o início dos 

anos 80, sendo tema bastante polêmico e divergente em relação à educação física, 

esporte e escola. Reflexões sobre as relações entre a escola, o esporte e a 

educação física são discutidas no campo acadêmico da Educação Física ao longo 

de décadas. Bracht (1992) afirma que a educação física assume os códigos do 

esporte de rendimento dentro da escola e isso serve para fortalecer a hegemonia de 

classes sociais dominantes. De acordo com o mesmo autor 

[...] os códigos da instituição esportiva podem ser resumidos em princípio do 
rendimento atlético-desportivo, competição, comparação de rendimentos e 
recordes, regulamentação rígida, sucesso esportivo e sinônimo de vitória, 
racionalização de meios e técnicas (BRACHT, 1992, p. 22). 
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Em diversas fontes pesquisadas sobre o assunto, há consenso entre os 

autores sobre novos rumos que as práticas esportivas dentro da escola precisavam 

ou ainda precisam seguir em direção a um trato pedagógico do esporte, como 

coloca Lovisolo (2001), citando entre esses autores Bracht, Kunz, Gaya, Taffarel, 

Stigger e Vaz. De acordo com o Lovisolo (2001), o fator social norteia a maioria das 

discussões na área acerca do esporte. Segundo o autor, Bracht pauta suas ideias no 

pensamento de uma escola abandonada pelo projeto neoliberal, de uma escola com 

papel conservador, ratificada pelo esporte para manutenção da hegemonia de uma 

classe dominante. Num sentido contrário a essas ideias o autor sugere que 

[...] Bracht deveria levar a sério as contribuições de Stigger sobre a 
heterogeneidade das práticas esportivas, as de Vaz sobre as interpretações 
do esporte que não se situam na perspectiva da sociologia crítica e as de 
Taffarel, no sentido de que o esporte não tem nada de bom ou ruim 
(LOVISOLO, 2001, p. 108). 

 

Diante de tantas controvérsias sobre o esporte realizado na escola, como 

poderia ser transformada a relação entre o esporte e a escola?  E como poderiam 

ser tratados os jogos internos dentro desse contexto?  

Ainda em meio a muitos artigos em que autores discutiam sobre as relações 

do esporte na escola, já na década de 90, no ano de 1997, orientações encontradas 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais davam conta da presença e norteavam a 

abordagem dada ao esporte na educação física escolar da época, no sentido de que  

Os esportes são sempre notícia nos meios de comunicação e dentro da 
escola; portanto, podem fazer parte do conteúdo, principalmente nos dois 
primeiros ciclos, se for abordado sob o enfoque da apreciação e da discussão 
de aspectos técnicos, táticos e estéticos. Nos ciclos posteriores, existem 
contextos mais específicos (como torneios e campeonatos) que possibilitam 
que os alunos vivenciem uma situação mais caracterizada como esporte. 
(BRASIL, 1997, p. 38) 

 

E o que vem a ser competição? Segundo Sparkes, apud Ferreira (2000, p. 97) 

“a competição é um encontro social entre dois ou mais indivíduos no qual existe um 

embate consciente por um objetivo comum que tende a estabelecer a supremacia de 

um dos lados”. Como pode ser tratada a competição dentro da educação física 

escolar, em específico dos jogos internos? 
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De acordo com Tubino (2010, p. 136) na Carta Brasileira de Educação Física1 

havia orientações para que a educação física abordasse práticas esportivas e jogos 

como conteúdos. Essas práticas esportivas poderiam ser abordadas de maneira que 

não reproduzissem o esporte de rendimento, como se percebe no texto citado “[...] 

esta não deve reproduzir o esporte de rendimento no ambiente escolar e deve 

apresentar-se com regras específicas que permitam atender a princípios sócio-

educativos”.  

Mas quais seriam as características a não serem reproduzidas? Mas então, 

de que maneira os jogos internos poderiam ser realizados na escola? De que forma 

o esporte seria abordado na educação física escolar, nos jogos internos? 

De acordo com Ferreira (2000) encontramos alguns aspectos positivos na 

competição dentro dos jogos escolares, como o estímulo ao espírito de equipe, a 

cooperação e a solidariedade, entre os alunos. O autor afirma que valorização pela 

vitória traz a tona aspectos negativos relacionados ao esporte como a exacerbação 

da violência, exclusão dos derrotados, desmotivação, baixa autoestima proveniente 

do desgaste pela derrota. Como tratar então a competição nos jogos internos 

escolares? O autor propõe que a ênfase na vitória seja substituída pela busca pela 

excelência, dando ênfase no processo de construção da competição, dos jogos 

internos e não na vitória, tida como produto. Desta forma, ao incentivar à 

cooperação e à solidariedade, como resultado supostamente ocorreria a prática de 

bons valores como lealdade, a generosidade, a coletividade, o respeito para com o 

adversário. Porém, de que forma pensar a competição escolar na tentativa de 

atenuar a ênfase dada à vitória? Qual e como seria a proposta metodológica para 

abordar o esporte dentro da escola que orientasse sobre os jogos internos num 

sentido educacional? 

Os jogos internos são construções culturais que fazem parte da educação 

física escolar. Essas competições organizadas em nível da escola também 

despertam e muito o interesse do aluno e da comunidade escolar de maneira geral, 

certamente pelo fascínio que o esporte, como fenômeno social, exerce sobre as 

pessoas. Esse aspecto motivacional altera o clima ambiental de toda a escola. 

Nesse sentido, Santos e Simões (2007), em pesquisa sobre o clima ambiental 

                                                           
1
 Carta Brasileira de Educação Física: Esse documento foi editado pelo Conselho Federal de 

Educação Física-CONFEF em 2000. Baseada em princípios de documentos internacionais, determina 
entre outras coisas, que o Esporte Educacional não deve reproduzir o Esporte de Rendimento em 
ambiente escolar.  
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realizada em São Paulo, visitaram escolas que apresentavam e outras que não 

apresentavam competições, e concluíram que existem mudanças positivas 

significativas no clima ambiental das escolas as quais apresentavam envolvimento 

da comunidade escolar com os jogos internos, incluindo até períodos de “treinos” 

fora do tempo de aula, período que precedia aos jogos internos. As competições nas 

escolas pesquisadas pareceram apresentar características voltadas para o 

rendimento. Mas seria esse um tipo de esporte da escola ou esporte na escola? 

Quais as características que uma competição escolar pode apresentar no sentido de 

se aproximar do esporte educacional? Como tornar as competições escolares 

atraentes aos alunos sem que seja dada tanta ênfase a busca pela vitória? 

Nesse sentido realizou-se uma pesquisa bibliográfica, em busca de materiais 

produzidos dentro do campo acadêmico que pudessem fomentar a discussão sobre 

o Esporte Educacional, com base em obras de autores que foram utilizadas na dupla 

dimensão fonte e referência. Artigos relacionados ao Esporte e a Educação foram 

coletadas de publicações periódicas da área da Educação física, cujos critérios 

levados em consideração pra coleta destes foram tanto a qualidade na classificação 

de algumas das revistas (Movimento, Motriz) quanto o período em que esses artigos 

foram publicados, período que sucedera ao movimento crítico da Educação Física. 

Foram utilizados seis textos dos periódicos: Movimento, Motriz, Revista Brasileira de 

Ciências do Esporte, Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, Olhares e 

Trilhos. Foram utilizados os livros dos autores Caparroz (1997), Assis de Oliveira 

(2005) e Tubino (2010), obras de pesquisadores da área do Esporte Educacional. 

Também foram consultados documentos oficiais que regem a Educação Brasileira, 

como as Leis de Diretrizes e Bases da Educação e Parâmetros Curriculares 

Nacionais. O quadro teórico nesse trabalho foi desenvolvido considerando os 

autores consultados numa dupla dimensão, como fontes e referências, em 

informações que subsidiaram as discussões em torno do esporte educacional e a 

competição esportiva na escola.   

Seguindo as orientações escritas por Gil (1991) após a leitura, de forma 

exploratória, analítica e interpretativa dos dados, foram demarcadas as 

características do Esporte Educacional.  As referências utilizadas foram pesquisadas 

com o intuito de fornecer dados que trouxessem a oportunidade de análise da 

competição escolar e suas particularidades. Com o objetivo de verificar os jogos 

escolares como uma expressão de Esporte Educacional, estudos foram realizados 
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nas obras de autores renomados que tratam do Esporte Educacional, sendo 

Caparroz (1997), Assis de Oliveira (2005) e Tubino (2010), escolhidos para embasar 

a discussão sobre Esporte e Educação Física Escolar.  Já a leitura dos artigos dos 

periódicos foi realizada com o intuito de se levantar informações sobre competição, 

Esporte Educacional, e também sobre jogos internos escolares. Na leitura dos 

artigos sobre o Esporte Educacional procurou-se entendimento sobre o esporte de 

que tratávamos. Já na leitura sobre competição e jogos internos, o foco foi identificar 

dados sobre a competição escolar, seus objetivos, aspectos positivos e negativos, 

sua função educacional.  Procurou-se identificar características dos jogos internos, 

com o objetivo de entender se estes teriam caráter educacional, e no caso, 

identificar se existiria função educativa dos jogos internos escolares, na forma como 

foram e são realizados.  

A construção do quadro teórico se deu da seguinte forma: nessa introdução o 

problema esteve sendo apresentado e delimitado até aqui, tendo como tema as 

manifestações do esporte na escola, na educação física escolar, em particular no 

que diz respeito aos jogos internos escolares. Procurou-se além de definir, identificar 

as características e as críticas feitas sobre o Esporte Educacional. Questões foram 

levantadas sobre a competição e o esporte dentro da escola.  

Após essa introdução procurou-se adentrar um pouco mais nos conceitos 

sobre o Esporte Educacional, Escola, Educação física escolar, de acordo com uma 

visão histórica e também política dos autores sobre as relações entre o esporte e a 

escola, numa tentativa de entender onde se encontrava toda a polêmica que envolve 

as discussões acadêmicas sobre os temas Esporte e Escola. 

E por fim, procurou-se tratar em específico das abordagens junto aos jogos 

internos, em específico de autores que adentraram a escola, trazendo informações 

mais específicas do cotidiano, durante a realização desses jogos. Foi realizada uma 

caracterização da realização da competição em si, com o objetivo de fomentar as 

análises críticas sobre essa prática pedagógica, com olhar voltado para suas 

abordagens, suas características, dificuldades e possibilidades, de acordo com as 

obras dos autores escolhidos para nortear a discussão. 
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2. DAS POSSIBILIDADES DO ESPORTE EDUCACIONAL  

 

 

Caparroz (1997) ao mencionar o Coletivo de Autores afirma que a educação 

física como componente curricular teve como um de seus conteúdos o esporte e 

historicamente essa relação se construiu a partir dos anos 60 com a chegada ao 

Brasil do chamado Método Desportiva Generalizada, difundido por Auguste Listello. 

 Esse método, baseado na aptidão física, encontrou elevada receptividade 

entre os professores de educação física na época.  

Nas décadas que sucederam aos anos 60, a relação do professor com o 

aluno passou a ser a de treinador para com um atleta, na busca do melhor 

rendimento. A educação física escolar da época passou a responder aos códigos do 

esporte de rendimento. Aquele esporte em busca da vitória, dos recordes, se fez 

presente dentro do ambiente escolar. 

A educação física constituiu-se como componente curricular nesse momento 

histórico, justificada pela prática de atividade física e pelo esporte de rendimento. 

Nesse sentido  

[...] houve a incorporação de mais um componente que teria como 
preocupação fundamental a atividade física, ou seja, o movimento, o corpo; 
isto é, a cultura corporal (aquilo que o homem faz e pensa sobre o seu 
próprio corpo) entrou na escola. E ao adentrar a escola, constituiu-se, assim 
como as demais áreas da cultura por ela incorporada, em componente 
curricular (CAPARROZ, 1997, p. 76). 

 

No Brasil, o esporte dentro da educação física escolar foi ainda mais 

valorizado na época da Ditadura Militar, também na ótica da aptidão física e com 

maior ênfase no rendimento. Nessa época, percebia-se que o Esporte já se 

sobrepunha à educação física, sendo reproduzido na ótica de rendimento. Percebe-

se a soberania do esporte sobre a educação física escolar na citação que faz 

Caparroz (1997) sobre a constatação do Coletivo de Autores (1992),  

Essa influência do Esporte no sistema escolar é de tal magnitude que 
temos, então, não o Esporte da escola, mas sim o esporte na escola. Isso 
indica a subordinação da educação física aos códigos/sentido da instituição 
esportiva, caracterizando-se o esporte na escola como um prolongamento 
da instituição esportiva: esporte olímpico, sistema desportivo nacional e 
internacional (COLETIVO DE AUTORES, apud CAPARROZ, 1997, p. 126). 
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Na tentativa de propor mudanças voltadas para um esporte que se 

aproximasse das funções da escola, o ensino do esporte sob a ótica do rendimento 

que até então fora praticado na educação física escolar começava a ser questionado 

quanto a sua função educacional, passando por um período de negação dentro do 

ambiente escolar. O esporte praticado na escola tinha como objetivo formar atletas, 

como uma espécie de base esportiva.  

Kunz, apud Assis de Oliveira (2005) apresenta e critica os princípios e 

tendências que determinam a prática esportiva, que caracterizam o esporte de alto 

rendimento. Dentre estes o princípio da sobrepujança, princípio das comparações 

objetivas, tendência de seleção, da especialização e da instrumentalização. Sinaliza 

que é preciso superar esses princípios ao tratar pedagogicamente o esporte. 

Dentre as críticas ao esporte na escola, esteve o fato da educação física 

escolar estar organizada em função do esporte, servindo à instituição esportiva, na 

transmissão dos seus valores. 

Dessa forma, qual seria a solução para um esporte mais próximo da área da 

educação física como prática pedagógica? Sob a ótica da Abordagem Crítico-

Superadora2, a possibilidade de mudança aponta no sentido de fazer uma leitura 

crítica do esporte, ao se entender o esporte como uma produção cultural da 

humanidade. O Coletivo de Autores (1992) classifica a educação física escolar como 

sendo uma prática pedagógica que trata da cultura corporal. Nessa visão o esporte é 

entendido como fenômeno social e manifestação cultural que deve servir à função 

da escola e da educação física, dentro de um ideário contra-hegemônico. 

E dentro da abordagem superadora, caberia à prática de jogos internos 

escolares como possibilidade de prática de ensino? Seriam essas práticas escolares 

ou práticas educacionais? Sob a ótica do esporte como fenômeno cultural produzido 

pela humanidade, o esporte da educação física escolar e dos jogos internos seriam 

sim, um meio de transmissão cultural, se fossem de fato ressignificados, numa 

atitude contra-hegemônica. Busca-se nesse sentido de transformação  

[...] desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o acervo de formas de 
representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da 
história, exteriorizadas pela expressão corporal: jogos, danças, lutas, 

                                                           
2
 Abordagem Crítico-Superadora: concepção de Educação Física que tem em autores de base da 

Educação Demerval Saviani e José Libâneo; seus principais autores da área de Educação Física são 
Valter Bracht, Ceni Taffarel, Lino Castellani Filho, Carmem Lucia Soares. Baseados numa Pedagogia 
Crítica, com a finalidade de transformação social tem como sua temática principal a cultura corporal e 
visão histórica (DARIDO, 2003, p. 8). 
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exercícios ginásticos, esporte, malabarismo, contorcionismo, mímica e 
outros [...] (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 32). 

 

  Ao levar em conta outras possibilidades de expressão corporal no contexto 

da educação física escolar existe a possibilidade de se imaginar jogos internos em 

que o conteúdo esporte não seja único, como as citadas no trecho acima. 

Novas propostas de competições esportivas escolares ao serem elaboradas 

poderiam levar em conta a ressignificação do esporte e tratar esporte 

pedagogicamente como explica Bracht ao afirmar que 

A negação do esporte não vai no sentido de aboli-lo ou fazê-lo desaparecer 
então, negá-lo como conteúdo da educação física. Ao contrário, se 
pretendemos modificá-lo é necessário exatamente o oposto, é preciso tratá-
lo pedagogicamente. É claro que quando se adota uma perspectiva 
pedagógica crítica, esse tratá-lo pedagogicamente será diferente do trato 
pedagógico dado ao esporte a partir de uma perspectiva conservadora da 
educação (BRACHT, 2000, p. 16). 

 

Corroborando no debate, como já pudemos mencionar nesse trabalho, Tubino 

(2010), ao tratar o esporte como direito de todos, escreve sobre o Esporte, e numa 

teoria, o classifica e descreve nas seguintes formas: em “Esporte-Educação”, que 

estaria voltado para a formação da cidadania; “Esporte-Lazer” que tem como 

princípios a participação, o prazer e a inclusão; e “Esporte de Desempenho” (dividido 

em Rendimento e Alto-Rendimento), que tem como princípios a superação e o 

desenvolvimento esportivo. O Esporte-Educação3 é subdividido em Esporte 

Educacional e Esporte escolar. O primeiro estaria ligado a princípios de inclusão, 

participação, cooperação, coeducação e corresponsabilidade. O Esporte Escolar 

teria como princípios o desenvolvimento esportivo e o desenvolvimento do espírito 

esportivo. 

E onde estariam, nessa divisão feita pelo autor e em relação ao debate 

estabelecido, os jogos escolares e os jogos internos? Seriam estes esportes na 

escola ou esportes da escola? Por vezes se pensou o esporte escolar como base de 

                                                           
3
 Em termos de uso da expressão Esporte Educacional há a necessidade de uma ressalva: o uso do 

termo do Desporto Educacional na redação do texto da Constituição de 1988 está relacionado ao que 
hoje seria chamado Esporte-Educação, uma vez que, na época em que o autor contribuiu para 
redação do texto constitucional, o mesmo ainda não havia elaborado TEORIA DO DIREITO ÀS 
ATIVIDADES FÍSICAS (TUBINO, 2010). O texto constitucional em questão trata da destinação da 
maioria dos recursos públicos para o chamado Desporto Educacional em detrimento aos esportes de 
rendimento. A ressalva é importante no sentido de se entender aonde deveriam estar os esforços 
financeiros por parte do Estado com relação ao Esporte-Educação. 

 



12 

 

 

toda a pirâmide esportiva nacional, como na época da Ditadura Militar. Ter a escola 

como base também parece ser o pensamento de Tubino (2010) quanto ao Esporte 

Contemporâneo. O autor relata que “[...] percebe-se que este é o ciclo do Esporte 

Contemporâneo, no qual repito, o Esporte-Educação pode ser o “alicerce” 

fundamental” (TUBINO, 2010, p. 70). 

Porém a diferença principal no que diz respeito à Escola e ao Esporte-

Educação como alicerce do esporte nacional estaria na ideologia: enquanto o 

Estado Militar se utilizava da base escolar como forma de controle, alienação e de 

fomentar o alto rendimento, o autor acima citado parece enxergar o Esporte-

Educação como base do Esporte Contemporâneo, no sentido de um Esporte como 

Direito de Todos, um esporte voltado para a Cidadania.     

De acordo com Tubino (2010) uma estratégia considerada promissora, antes 

da chegada do Movimento Esporte para Todos com características voltadas para a 

cidadania, foi a da possibilidade educativa da chamada Educação Olímpica4, que 

teria como objetivo formação dos jovens dentro dos propósitos humanistas do 

Olimpismo5. O autor pareceu sugerir que tanto o Esporte Educacional quanto o 

Escolar poderiam ser baseados nos princípios do Olimpismo. Essa estratégia levaria 

em conta não mais os valores tradicionais do esporte de alto rendimento, e sim uma 

compreensão do esporte “[...] como uma esfera da expressão estética, moral e 

comunicativa da atividade humana” (ALVES DE OLIVEIRA apud TUBINO, 2010, p. 

76). 

Considerando o Esporte como fenômeno cultural produzido pela humanidade, 

os esportes praticados nos jogos internos seriam também uma forma de cultura 

escolar. Pois, seguindo a lógica, se a educação física é uma prática pedagógica, faz 

parte de um componente curricular ligado a um projeto político-pedagógico (PPP), 

que é regido por Leis como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9394/96 (LDB)6, Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s)7 e a Constituição 

                                                           
4
 Educação Olímpica: meio de educação esportiva que tem o propósito de formar jovens dentro dos 

propósitos humanistas, expressos em categorias, do Olimpismo (TUBINO, 2010, p. 89). 
5
 Olimpismo: movimento que consolida o Esporte, com a restauração dos Jogos Olímpicos por Pierre 

de Coubertin, em 1896, em Atenas. Na época o Esporte Moderno tinha características de 
associacionismo, fair-play e amadorismo, que juntas formavam a ética esportiva (TUBINO, 2010, p. 
24). 
6
 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. 
7
 Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem um referencial de qualidade para a educação no 

Ensino Fundamental em todo o País. Sua função é orientar e garantir a coerência dos investimentos 
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Federal de 1988, onde a escola é tida como local de transmissão da cultura 

produzida pelo homem ao longo dos tempos é perfeitamente compreensível o 

entendimento dos jogos internos como cultura escolar.  Porém, de acordo com 

esses documentos formais isso deve ocorrer de maneira reflexiva, mas essa não 

parece ser a forma como vem acontecendo. 

Quanto ao valor educativo do esporte de rendimento é possível perceber que 

o esporte pode educar. Porém parece claro que o Esporte Educacional, ligado a 

princípios de inclusão, participação, cooperação, coeducação e corresponsabilidade 

deve fomentar a educação física escolar na visão de Tubino (2010). O autor faz uma 

correlação entre os Esportes de rendimento e a educação, dando a entender que 

sua opinião sobre a função educativa do esporte ao deixar claro que 

[...] o esporte mesmo voltado para o rendimento, oferece oportunidades de 
ações educativas, mas também hierarquiza, de forma equivocada, o foco 
em resultados, individualidades e exaltação dos vencedores, em detrimento 
dos vencidos, muitas vezes esquecendo os valores que fariam o Esporte 
Escolar e das suas competições uma referência para a formação da 
cidadania (TUBINO, 2010, p. 68). 

 

O esporte de rendimento parece ser umas nas possibilidades dentro da 

escola, porém de acordo com a análise sobre os comentários do autor acima citado, 

essa não parece ser a melhor saída para o trato com o esporte educacional. 

 

 

3. DA RELAÇÃO DO ESPORTE COM A ESCOLA 

 

 

Influenciadas pelo movimento crítico que ocorre na Educação brasileira em 

meados dos anos 80, produções acadêmicas da área da Educação física da década 

de 80 e também da década de 90 acompanharam esse movimento, trazendo críticas 

à maneira mecanicista que a educação física escolar incorporava os valores do 

esporte de rendimento, sugerindo que essa reprodução poderia ser superada, 

levando em conta as funções da educação e da escola. Dentre essas funções  

A escola não se presta exclusivamente à transmissão de conhecimentos; 
possui, além disso, a tarefa de desenvolver hábitos, atitudes, habilidades, 
valores, convicções, revelando seu poder criativo ao incorporar os 

                                                                                                                                                                                     
no sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a 
participação de técnicos e professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais 
isolados, com menor contato com a produção pedagógica atual (BRASIL, 1997, p. 13). 
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conteúdos culturais e conformá-los nas matérias escolares, que convertem, 
organizam, sistematizando-as em um uma forma especifica de saber, o 
saber escolar, que possui um potencial de intervenção na cultura da 
sociedade (SAVIANI, apud CAPARROZ, 1997, p. 78). 

 

A forma ambígua que educação física foi tratada nas discussões acadêmicas 

da época acabou por levantar discussões por vezes equivocadas. De acordo com 

Caparroz (1997) é necessário que se compreenda essas diferentes formas do trato 

com a educação física, ora como campo de conhecimento, ora como prática social. 

Segundo ainda o mesmo autor, é importante perceber como é tratada a 

educação física no campo teórico, pela comunidade acadêmica da educação física. 

Caparroz (1997) acredita ser equivocada a maneira como é tratada a Educação 

Física escolar nas produções acadêmicas, pois estas 

1 - Ao se referirem à educação física escolar o fazem valendo-se de uma 
crítica às influências que essa tem recebido em diferentes instituições. Não 
fazem, entretanto, uma análise substantiva densa da própria instituição 
escola;  
2 - Estabelecem uma interlocução com a educação quase sempre no 
âmbito geral/macro das teorias educacionais. Não buscam apreender 
elementos que fundamentaram uma compreensão do que é de como se 
constitui um componente curricular, ou seja, não operam análises de forma 
a se apropriar daquilo que a literatura educacional tem produzido a respeito, 
que seria vital para análise substantiva da educação física como 
componente curricular; 
3 - Consideram a educação física escolar como resposta a determinações 
macroestruturais, com base numa visão dicotômica entre “práticas que 
respondem aos interesses dominantes” versus “práticas que superem esses 
interesses”. Dessa forma, acabam por retirar do próprio campo social em 
que tais práticas se realizam os conflitos e as contradições que são 
expressas pelas formas pelas quais essas práticas são construídas 
historicamente (CAPARROZ, 1997, p. 80). 

 

Segundo Caparroz (1997), dentre as determinantes macroestruturais, além 

das instituições médica e militar, a instituição esportiva exerceu grande influência na 

educação física escolar brasileira a partir do final do século XX, por vezes buscando 

reproduzir o ideário hegemônico, pensamentos este compartilhado por autores do 

movimento crítico da educação física brasileira. Assis de Oliveira (2005) ao citar 

Betti, relata que na época do Governo Militar houve aumento do incentivo ao 

crescimento do esporte, e este posteriormente foi utilizado em favor do Estado 

durante décadas. A educação física escolar pareceu ficar subordinada ao esporte, 

em favor do Estado. Nesse período 

[...] a ascensão do esporte à razão de Estado e a inclusão do binômio 
Educação Física/Esporte na planificação estratégica do governo. Ocorreram 
também profundas mudanças na política educacional e na Educação Física 
Escolar, que subordinou-se ao sistema esportivo, e a expansão e 
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sedimentação do sistema formador de recursos humanos para a Educação 
Física/Esporte (BETTI, 1991, apud ASSIS DE OLIVEIRA, 2005, p. 15).  

 

O esporte pareceu se sobrepor à educação física, inclusive no âmbito escolar, 

com suas características adentrando à escola e à educação física escolar, 

conformando inclusive a ação pedagógica da área. O Coletivo de Autores afirma que  

Essa influência do Esporte no sistema escolar é de tal magnitude que 
temos, então, não o Esporte da escola, mas sim o Esporte na escola. Isso 
indica a subordinação educação física aos códigos/sentido da instituição 
esportiva, caracterizando-se o esporte na escola como um prolongamento 
da instituição esportiva: esporte olímpico, sistema desportivo nacional e 
internacional. Esses códigos podem ser resumidos em princípio de 
rendimento atlético/desportivo, competição, comparação de rendimento e 
recordes, regulação rígida, sucesso no esporte como sinônimo da vitória, 
racionalização de meios e técnicas, entre outras. 
O esporte determina, dessa forma, o conteúdo de ensino da Educação 
Física, estabelecendo também novas relações entre professor e aluno, que 
passam de professor-instrutor e aluno-recruta para a de professor treinador 
e aluno-atleta. Não há diferença entre o professor e o treinador, pois os 
professores são contratados pelo seu desempenho na atividade desportiva 
(COLETIVO DE AUTORES, apud CAPARROZ, 1997, p. 126). 

 

Caparroz (1997) por vezes parece classificar como reducionismo essa visão 

dos autores da época sobre a relação do esporte com educação física. Questiona 

onde estariam os resultados esperados na formação do aluno-atleta. Em sua visão 

sobre o esporte na escola, a educação física não soube tratar do conteúdo esporte, 

reproduzindo-o, sem ressignificá-lo. O autor entende que a visão mecanicista de 

autores dos anos 80 e anos seguintes impediu uma maior reflexão sobre o esporte 

como uma forma cultural a ser transmitida ao homem, levantando uma crítica até 

certo ponto coerente, quanto à discussão sobre a educação física escolar, no 

sentido de que a discussão só ficou no campo das ideias e dos ideais sociais.  Tanto 

a busca por alternativas de mudanças assim como a busca pelas questões que 

fizeram que o esporte adentrasse a escola foram buscadas fora da escola. O mesmo 

autor afirma que 

Na medida em que a literatura não adentrou, de fato, a constituição da 
educação física como componente do currículo da escola brasileira, 
considerando que sua incorporação pela escola deu-se basicamente, 
atendendo aos interesses das classes dominantes, a busca de novos 
caminhos teve que se pautar, necessariamente, na busca de fundamentos 
externos, que pudessem configurá-la dentro de uma perspectiva 
“progressista” (CAPARROZ, 1997, p. 138).      

 

Parece que os problemas levantados pelo autor com relação à formação do 

currículo da educação física escolar, e sobre as bases teóricas que fundamentam o 
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esporte na escola refletem no trato pedagógico do esporte dentro da escola, e 

consequentemente no trato com relação aos jogos internos escolares. 

Cabe aqui adentrar num assunto que é a formação do profissional de 

educação física. Mesmo que a educação física tenha passado por um processo de 

crítica em favor de superar o modelo tecnicista praticado até início dos anos 80, 

parece que a formação ainda é um grande problema para a área, que parece ainda 

não ter superado o antigo modelo. Estudos realizados sobre a formação do 

professor trazem resultados nada animadores, dentre estes resultados, a 

constatação de que maioria dos cursos de licenciatura, em geral de faculdades 

particulares, tem como características formar um professor ainda voltado para o 

tecnicismo. Resultados de pesquisas demonstram que a formação crítica acontece 

em poucas Universidades Federais no Brasil, retratando que  

De maneira geral, os resultados desses estudos são bem pouco animadores, 
sugerindo que a formação do profissional de Educação Física se dá de 
maneira acrítica, com ênfase na formação esportiva ligado ao rendimento 
máximo e seleção dos mais habilidosos, e que os profissionais são formados 
na perspectiva do saber fazer para ensinar (DARIDO, 2003, p. 31). 

 

É possível perceber pelas constatações da autora acima que existem 

problemas relacionados à formação do professor que influenciam na maneira como 

o esporte é abordado nas escolas brasileiras. 

 

 

4. DO TRATO PEDAGÓGICO DO ESPORTE 

 

 

De acordo com Darido (2003), das críticas à vertente mais tecnicista, 

esportiva e biologista surgem no Brasil, principalmente na década de 80, surgiram 

movimentos na educação física com novas concepções na tentativa de superar o 

modelo tecnicista que a educação física vinha sendo tratada até os anos 70. A 

autora afirma que atualmente coexistem na área várias concepções. Sobre as 

abordagens, a autora afirma que essas resultam da articulação de diferentes teorias 

psicológicas, sociológicas, e concepções filosóficas. 

De acordo com Darido (2003) parece claro que existem duas vertentes com 

bases mais concretas dessas concepções: a vertente da Aptidão física e a Crítica. 
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Porém, os assuntos levantados e discutidos nesse trabalho direcionam à 

necessidade de se definir, além da abordagem tecnicista, amplamente caracterizada 

até aqui, sobre outras abordagens: A Crítico-Superadora, como uma das principais 

abordagens da educação física e a abordagem que a autora chama de Abordagem 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais, como uma das tendências da área.  A 

abordagem Crítico-Superadora se utiliza do discurso de justiça social enquanto na 

abordagem dos PCN’s o discurso é voltado para a cidadania. Outra abordagem 

crítica, a crítico - emancipatória, também tem com o objetivo superar as 

representações sociais hegemônicas, e o diálogo presente ocorre em torno dos 

conteúdos. A linguagem é bastante presente dentro dessa concepção. 

Muñoz e Palafox et al (1996) numa pesquisa-participante, foram até a Escola 

de Educação Básica de Uberlândia no ano de 1993 e elaboraram junto aos alunos 

da educação básica uma competição escolar em nível interno. Entre a construção da 

competição e as práticas dos jogos foram realizadas 15 aulas, sendo 10 aulas 

teóricas com a finalidade de construir pedagogicamente os jogos internos 

juntamente com os alunos, e 5 aulas voltadas para a atividade esportiva. A última 

das aulas teóricas ocorreu após a competição, como momento de avaliação e 

reflexão sobre a competição realizada.  

Baseados no Projeto Político Pedagógico - PPP da escola em questão, os 

autores acima citados implantaram em caráter contínuo uma Proposta de 

Planejamento Coletivo de Trabalho Pedagógico – PCTP, pautada no Materialismo 

Dialético8 e nas Teorias Críticas.  

Ao abordar o tema competição escolar, de maneira continuada tentaram 

amenizar os seus aspectos negativos com a modificação de regras e diálogo. 

Organizaram as competições de forma dialogada com os alunos e professores, 

principalmente como os alunos a partir da 3ª série até a 8ª série, num total de mais 

de 300 alunos participantes.  

Os objetivos desses jogos internos foram além de fomentar a prática 

esportiva, pois o processo de reflexão, elaboração e execução do evento colaborou, 

na visão dos autores, para a formação do cidadão autônomo, cooperativo e 

solidário. As atividades e as regras escolhidas e construídas conjuntamente dizem 

respeito ao futebol, a carimbada (queimada), uma gincana, atletismo, basquete e 

                                                           
8
 O materialismo dialético é uma das bases do pensamento marxista. Karl Marx tem em seus 

diálogos, entre realidades e possibilidades, as lutas de classes na sociedade.  
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peteca, dentre outras. Teve como características a obrigatoriedade de participação, 

a limitação a duas modalidades por aluno, e a premiação por sala. Os jogos em si 

aconteceram durante uma semana nos horários de aula em um sistema de 

eliminatória simples.  

No processo de avaliação da atividade por parte do aluno, questões relativas 

à arbitragem, sistema de competição, tempo de jogo, espaço físico, participação 

obrigatória e premiação foram criticadas pelos alunos. Essa avaliação serviu de 

feedback para ajustes em futuras competições.  

Andrade et al (2009) analisaram como positivo o resultado do trabalho 

realizado nos jogos internos da Escola de Educação Básica de Uberlândia, 

chegando a conclusão que os objetivos dessas competições foram atingidos de 

acordo com o que foi proposto no planejamento, com o aluno desenvolvendo as 

competências objetiva, social e comunicativa. A autora coloca que esse aluno, 

através da participação na construção dos jogos, teve a oportunidade de aprender 

sobre como se relacionar em sociedade de maneira coletiva e a dialogar de maneira 

organizada, e ainda adquiriu autonomia sobre suas práticas esportivas, tanto pra 

realizá-las em seu tempo livre ou como forma de trabalho. 

  Tomando como base parâmetros teóricos descritos por Assis de Oliveira 

(2005) ao analisar um festival de cultura corporal em outro trabalho acadêmico, 

analisamos as características dos jogos internos da Escola de Educação Básica de 

Uberlândia. Apesar dos esforços em modificar as regras dos jogos e em trabalhar a 

construção destes em conjunto com os alunos, parece que houve uma reprodução 

do esporte de rendimento, ainda que não de maneira tradicional.   

Ocorreu ainda uma reprodução sem qualidade, observadas as queixas dos 

alunos quanto aos materiais, espaços físicos, arbitragem; houve também a 

reprodução da exclusão com o sistema simples e o reduzido tempo dos jogos e das 

práticas corporais, tendo em vista o elevado tempo gasto com a construção 

elaboração da competição (mesmo que se considere este parte da competição); não 

houve dialogo no sentido de se incentivar a participação de maneira voluntária. Até 

os reajustes, após o feedeback, visaram à busca pela vitória, percebida numa 

possibilidade de mudanças levantada, de se treinar durante o semestre para se 

competir, numa próxima realização do evento. É relatado pelos autores que 

existiram problemas quanto a ação do profissional de educação física, seja na 

dificuldade da relação entre a teoria e a prática ou na dureza de suas ideologias.  
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Para tratarmos da Abordagem dos Parâmetros Curriculares Nacionais foram 

abordados os PCN’s, documentos elaborados por professores e pesquisadores, a 

serviço do Ministério da Educação e do Desporto. Em 1997, foram lançados os 

primeiros documentos. Nos documentos que nortearam o ensino fundamental, este 

fora dividido em 04 ciclos. Posteriormente também foram produzidos documentos 

referentes ao ensino médio. O grupo que organizou os PCN’s em 1998, teve como 

objetivos organizar documentos com  

[...] função primordial de subsidiar a elaboração ou a versão curricular dos 
estados e municípios, dialogando com as experiências já existentes, 
incentivando a discussão pedagógica interna às escolas e a elaboração de 
projetos educativos, assim como servir de material de reflexão para a prática 
de professores (DARIDO, 2003, p. 19). 

 

Os PCN’s se propunham a ter como eixo norteador a cidadania. Espera-se 

que o aluno formado seja capaz de: 

[...] participar de atividades corporais, adotando atitudes de respeito mútuo, 
dignidade, solidariedade; conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da 
pluralidade de manifestações da cultura corporal; reconhecer-se como 
elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis e 
relacionando-os com os efeitos sobre a própria saúde e de melhoria da saúde 
coletiva; conhecer a diversidade de padrões de saúde, beleza e desempenho 
que existem nos diferentes grupos sociais, compreendendo sua inserção 
dentro da cultura em que são produzidos, analisando criticamente os padrões 
divulgados pela mídia; reivindicar organizar e interferir no espaço de forma 
autônoma, bem como reivindicar locais adequados para promover atividades 
corporais de lazer (BRASIL1997, apud DARIDO, 2003, p. 20). 

 

Ao imaginar os jogos internos pensados de acordo com a abordagem dos 

PCN’s, estes poderiam ser pensados de acordo com uma proposta voltada para a 

cidadania. Nesse sentido 

[...] A abordagem contida nos PCNs (1998) é eclética e aponta no sentido de 
abarcar as diferentes possibilidades da Educação Física na escola, ou seja, a 
saúde, o lazer, e a reflexão crítica dos problemas envolvidos na cultura 
corporal do movimento. Para isso lança mão da necessidade da reflexão dos 
problemas da sociedade brasileira (temas transversais) ligados a cultura 
corporal do movimento e à observação das dimensões atitudinais e 
conceituais, para além do fazer (dimensão procedimental) (DARIDO, 2003, p. 
23). 

 

De acordo com as orientações contidas nos PCN’s, dentre as modalidades 

esportivas possíveis de serem realizadas na disciplina de educação física escolar, e 

ao nosso entender também nos jogos internos, encontram-se os esportes, jogos, 

lutas, ginásticas e até mesmo a dança. A gama de esportes, jogos, lutas e ginásticas 

existentes no Brasil são imensas. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais são 
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encontradas sugestões desse tipo de atividades, com possibilidade de ampliação 

dessas possibilidades, que dentre outras seriam 

• jogos pré-desportivos: queimada, pique-bandeira, guerra das bolas, 
jogos pré-desportivos do futebol (gol-a-gol, controle, chute-em-gol-
rebatida, drible, bobinho, dois toques); 
• jogos populares: bocha, malha, taco, boliche; 
•brincadeiras: amarelinha, pular corda, elástico, bambolê, bolinha de 
gude, pião, pipas, lenço-atrás, corre-cutia, esconde-esconde, pega-
pega, coelho sai-da-toca, duro-ou-mole, agacha-agacha, mãe-da-rua, 
carrinhos de rolimã, cabo-de-guerra, etc.; 
• atletismo: corridas de velocidade, de resistência, com obstáculos, de 
revezamento; saltos em distância, em altura, triplo, com vara; 
arremessos de peso, de martelo, de dardo e de disco; 
• esportes coletivos: futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, vôlei de 
praia, handebol, futvôlei, etc.; 
• esportes com bastões e raquetes: beisebol, tênis de mesa, tênis de 
campo, pingue-pongue; 
• esportes sobre rodas: hóquei, hóquei in-line, ciclismo; • lutas: judô, 
capoeira, caratê; 
• ginásticas: de manutenção de saúde (aeróbica e musculação); de 
preparação e aperfeiçoamento para a dança; de preparação e 
aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; olímpica e rítmica 
desportiva (BRASIL, 1997, p. 38). 

 

Já para discutir sobre as possibilidades da prática pedagógica, Assis de 

Oliveira (2005) norteou seus estudos na Abordagem Crítico-Superadora, pois esta 

segundo o autor apresenta parâmetros e princípios metodológicos bem definidos, 

sendo esta uma concepção propositiva sistematizada, dentre outras, sobre a 

educação física.  De acordo com Darido (2003) a Abordagem Critico-Superadora 

tem como característica levar ao aluno a emitir juízo de valor; a educação física é 

vista como uma disciplina que trata de um tipo de conhecimento denominado de 

cultura corporal, com temas diversos, dentre eles o esporte. Sua finalidade é a de 

transformação social. 

Assis de Oliveira (2005) concorda com a visão de Bracht sobre as 

características apresentadas pelo autor ao definir o que seria o esporte, sendo que 

para Bracht o Esporte 

[...] refere-se a uma atividade corporal de movimento com caráter 
competitivo surgida no âmbito da cultura européia por volta do século XVIII, 
e que com essa, expandiu-se para todos os cantos do planeta. No seu 
desenvolvimento consequente no interior dessa cultura, assumiu o esporte 
suas características básicas, que podem ser sumariamente resumidas em: 
competição, rendimento físico-técnico, recordes, racionalização e 
cientifização do treinamento (BRACHT, apud ASSIS de OLIVEIRA, 2005, p. 
18).     
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Dentre as definições de Educação Física, Assis de Oliveira (2005) concorda 

com o Coletivo de Autores (1992) quando a educação física escolar é entendida 

como,  

[...] uma prática pedagógica que, no âmbito escolar, tematiza formas de 
atividades expressivas corporais como: o jogo, esporte, dança, ginástica, 
formas estas que configuram uma área de conhecimento que podemos 
chamar de cultura corporal (COLETIVO DE AUTORES, apud, ASSIS DE 
OLIVEIRA, 2005, p. 11). 

 

Dentro da definição abaixo citada podemos perceber quais os conteúdos da 

educação física na Abordagem Crítico-Superadora. Abordagem essa que define a 

Educação física como área de conhecimento que trata da cultura corporal, onde a 

essa é entendida como uma disciplina que busca  

[...] desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o acervo de formas de 
representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da 
história, exteriorizadas pela expressão corporal: jogos, danças, lutas, 
exercícios ginásticos, esporte, malabarismo, contorcionismo, mímica, e 
outros, que podem ser identificados como forma de representação simbólica 
de realidades vividas pelo homem, historicamente criadas e naturalmente 
desenvolvidas (COLETIVO DE AUTORES, apud, ASSIS DE OLIVEIRA, 
2005, p. 26). 

 

Assis de Oliveira (2005) relata que ao tratar o esporte como conteúdo, a 

Abordagem Crítico-Superadora aponta pra elementos que direcionam para uma 

leitura crítica do esporte como uma produção histórico-cultural. O autor sugere que o 

esporte seja abordado para além do que está em favor da sociedade capitalista no 

que diz respeito aos seus valores, ajudando no enfrentamento das desigualdades. 

Também relata que não se pode negar o esporte como tema da educação física e é 

possível entendê-lo como um bem social. Relata a necessidade de mudanças no 

trato pedagógico com o esporte, em concordância com autores da abordagem acima 

citada. 

Diante de uma abordagem crítica existiriam algumas necessidades a se 

pensar com a finalidade de transformar o esporte, de acordo com Assis de Oliveira 

(2005). Esse autor reuniu opiniões de autores críticos em relação ao esporte da 

educação física escolar, concordando com essas opiniões, e entendendo assim 

como esses autores que  

[...] na escola, é preciso resgatar os valores que verdadeiramente 
socializam, privilegiam o coletivo sobre o individual, garantem solidariedade 
e o respeito humano e levam a compreensão de que o jogo se faz com o 
outro e não contra o outro; 
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O programa de esporte deve ser desenvolvido no entendimento da evolução 
dos jogos, desde o jogo com regras implícitas, do ato criativo espontâneo, 
até o jogo institucionalizado com regras específicas; 
A organização do conhecimento sobre o esporte deve evidenciar o sentido e 
o significado dos valores que inculca e as normas que regulamentam dentro 
do nosso contexto sócio-histórico;  
A organização do conhecimento não deve desconsiderar o domínio dos 
elementos técnicos e táticos, desde que não sejam exclusivos e únicos 
conteúdos da aprendizagem (COLETIVO DE AUTORES, 1992, apud ASSIS 
DE OLIVEIRA, 2005, p. 28).  
O ensino do esporte deve possibilitar o seu entendimento como uma prática 
social construída historicamente, que pode ser criticamente assistida e 
alterada, criativamente ensinada, exercitada e inclusive exercida na sua 
dimensão profissional (SOARES, TAFFAREL E ESCOBAR (1992), apud 
ASSIS DE OLIVEIRA, 2005, p. 28).  

 

Assis de Oliveira (2005) cita a história de Lino Castellani chamada de “jogos 

internos” para retratar os problemas mais comuns encontrados dessa atividade 

dentro do ambiente escolar.  A partir das situações vividas pelo personagem dentro 

de um clima que antecede sua participação nos jogos escolares, começa a pensar 

sugestões de mudanças nos jogos internos. Na figura de um personagem, um aluno 

que as vésperas dos jogos internos escolares, se faz questionamentos como: pra 

que tantos treinos, sem criatividade e prazer; o fazer para ajudar o colega excluído 

que anda triste porque não vai jogar, só conseguindo entrar na torcida; por que está 

cheio de dúvidas quanto à competição. No desfecho da história, em um sonho, o 

aluno vive novas possibilidades: participação de todos nos jogos; todos tomam 

decisões juntos e se ajudam; os professores estão presentes porque são 

necessários; as regras da competição são redefinidas; o sistema de arbitragem é 

definido em conjunto, com jogos podendo ocorrer até sem árbitros. O menino acorda 

do sonho. A competição se realiza da forma tradicional, pela última vez, para sua 

felicidade.     

No sentido mencionado acima parâmetros são propostos por Castellani Filho 

para compor as unidades programáticas com relação ao esporte escolar, dentre os 

quais 

Um aprender desvinculado da busca do rendimento físico-esportivo; 
aprender percebendo a técnica como conhecimento produzido pelo homem; 
perceber o movimento humano presente na técnica; aprender para além do 
ato motor; aprender regras como construções socioculturais modificáveis; e 
aprender a realizar os próprios jogos e competições (CASTELLANI FILHO, 
apud, ASSIS DE OLIVEIRA, 2005, p. 138). 

 

O autor acima citado por Assis de Oliveira (2005) traz algumas indicações 

para o desenvolvimento das unidades programáticas da educação física escolar e 
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que também serviriam para nortear a organização da competição. Seria anunciadora 

de mudanças a ação de aprender a resolver problemas; aprender a discutir sobre a 

competição e suas questões inerentes, através do uso de recursos como vídeos, 

painéis e debates sobre o tema; aprender no desenvolver de outras atividades que 

não o esporte, dentro de uma perspectiva cultural mais ampla. 

No mesmo sentido da mudança, Assis de Oliveira (2005) cita Vago, que 

sugere atribuição de diferentes valores e códigos ao esporte que privilegiem a 

participação, o respeito, a corporeidade, o coletivo e o lúdico. 

Discutindo com um referencial teórico sobre a educação física escolar, 

questionando a possibilidade de reinventar o esporte na prática pedagógica, Assis 

de Oliveira (2005) foi até a escola, adentrou à educação física, seus objetivos e 

conteúdos. Analisou e dialogou com documentos como o Projeto Político 

Pedagógico, o Plano de Ensino da educação física, realizou a analise de entrevistas 

com professores e fez observações da prática das aulas e de jogos internos.   

Ao analisar o programa de educação física, chamou a atenção para duas 

colocações que achou positiva. A primeira análise positiva foi a de que, num 

documento que direcionava as ações da educação física em uma determinada 

escola, no programa de educação física, a figura do professor foi pensada como 

mediador, orientador, organizador, facilitador. Destacou outro embasamento teórico 

que lhe agradou, com relação à competição, que nesse caso foi sim utilizada como 

elemento educativo e baseada nas considerações do INDESP (Instituto Nacional do 

Desenvolvimento dos Esportes). O Autor apresentou informações sobre esse 

documento, que dentre outras informações traz a afirmação de que a educação 

física escolar 

[...] utiliza-se da competição como elemento educativo, meio de ensino, 
capaz de assegurar valores humanos que levam a cooperação, 
solidariedade, participação, regionalismo, emancipação e totalidade 
priorizando o diálogo educativo, as relações professor x aluno, as relações 
sociais (ASSIS DE OLIVEIRA, 2005, p. 152).  

  

Ao analisar o Festival de Cultura Corporal, assim chamados os jogos internos 

realizados na Escola Governador Barbosa Lima, da rede pública estadual de Recife-

PE, o autor trouxe apontamentos sobre as reproduções, as dificuldades e também 

sobre novas possibilidades para esses jogos.  
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O festival foi dividido em dois grandes grupos, sendo que o primeiro envolveu 

a educação infantil, ensino especial e série iniciais (7-10 anos); o segundo grupo foi 

formado pelas séries finais (11-14 anos) e o ensino médio.  

O regulamento para o primeiro grupo se baseou no espírito cooperativo, no 

jogar um com o outro. Houve premiações para torcida. Envolveu atividades como 

jogos populares, capoeira, ginástica, brincadeiras sem fins competitivos e esportes. 

Inscrições foram limitadas por sexo ou número de modalidades. Houve desfile de 

abertura. 

O regulamento para o segundo grupo foi mais detalhado: os alunos 

participaram da coordenação; cada aluno se inscreveu em duas modalidades; 

presença de esportes e jogo tradicional; redução do tempo do jogo; pontuação por 

resultado, participação e por comportamento; prêmios aos vencedores; regras da 

queimada onde meninos não podiam queimar meninas e nem podiam queimar no 

rosto; obrigação de participar de todas as atividades, desde a abertura, como 

condição de participação; arbitragem feita por professores, estagiários e alunos. 

Posteriormente à realização da prática esportiva nos jogos foram entregues 

textos aos alunos e aos professores com questões pertinentes a cada classe, com 

discussões para o levantamento de propostas a serem postas em prática já para o 

ano seguinte. No texto entregue aos alunos foram abordadas questões sobre 

inclusão, participação, premiação. Já no texto direcionado aos professores foram 

abordados assuntos pertinentes ao incentivo à participação na abertura por meio de 

maior pontuação; curso de arbitragem para os alunos; aumento do tempo de 

competição; premiação por participação e por vitória; possibilidade de avaliação final 

e palestras esclarecedoras junto ao aluno.  

Essas questões levantadas nesses textos, apesar de estarem na direção de 

melhorias, receberam algumas críticas de Assis de Oliveira (2005) no que diz 

respeito, por exemplo, à restrição de participação, onde foi sugerido como alternativa 

que alunos se inscrevessem em modalidades diversas, mas não nas mesmas em 

anos seguintes. Tratou da não obrigatoriedade, mas sim do convencimento dos 

alunos, tanto de atitudes para evitar lesões na queimada, quanto na participação na 

abertura. Tratou também em inclusão, no sentido de viabilizar a participação de 

alunos que estudavam em período noturno. Falou em mudança de regras, por 

exemplo, do jogo queimado, e que ao invés de restringir menino queimar menina, 

por meio de reflexão, isso não ocorresse. Sugeriu modificar materiais, como por 
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exemplo, diminuir o peso de uma bola ou tamanho do campo. Percebe-se aqui que 

dentre as mudanças sugeridas estariam mudanças também relacionadas a 

mudanças de atitudes e valores, além das adaptações dos jogos e regras. 

As professoras entrevistadas na pesquisa afirmaram que esse festival era um 

momento diferenciado do que acontecia nas aulas durante o ano, onde o festival 

seria para essas “um momento de síntese, de culminância de todo o processo 

vivenciado durante o ano”. As professoras apresentaram os resultados dos jogos 

dentro da pratica pedagógica, resultados que também poderiam servir perfeitamente 

como justificativa destes, pois  

Os alunos já percebem a escola e o festival como espaços de apropriação 
de conhecimento e não no campo da disputa ganhar x perder; a existência 
de equipes mistas, com alunos e alunas; os alunos são levados a refletir 
sobre a questão da arbitragem e da premiação, chegam a arbitrar alguns 
jogos etc; as regras são adaptadas; e há junção de turmas para viabilizar 
algumas modalidades (ASSIS DE OLIVEIRA, 2005, p. 177).  

 

Ao trazer sugestões pontuais quanto ao trato dos jogos internos da Escola 

Governador Barbosa Lima, o autor apresentou uma possibilidade que caminha em 

direção à ludicidade como alternativa de se pensar outros jogos possíveis. Ele 

afirma que é preciso  

Superar a dicotomia esporte x jogos como condição para o resgate da 
ludicidade, observando a orientação do Coletivo de Autores (1992) no 
tratamento do esporte em uma perspectiva da evolução dos jogos, numa 
relação das regras e sentidos (ASSIS DE OLIVEIRA, 2005, p. 198). 

 

De acordo com Assis de Oliveira (2005) o resgate da ludicidade seria uma 

possibilidade de se reinventar o esporte. O brincar de esportes diminuiria a busca 

pela vitória em detrimento da busca da alegria e do prazer. No que diz respeito ao 

esporte na escola relacionado à ludicidade, Assis de Oliveira (2005) ao citar Bracht, 

afirma que o autor citado, em suas opiniões parece também caminhar em direção da 

ludicidade como uma das possíveis saídas para o esporte na escola quando este 

afirma “[...] que o desporto na escola, deve preservar ou recuperar o caráter lúdico, 

devendo, portanto, estar a ação pedagógica voltada para tal” (BRACHT, apud ASSIS 

de OLIVEIRA, 2005, p. 200). 

Para Assis de Oliveira (2005) a prática de esportes da escola não deve ser 

pensada como forma de jogos esportivos ou mesmo minijogos, mas sim de uma 

forma que se aproxime do prazer e da ludicidade que os jogos amadores, como o 

futebol de várzea vêm a oferecer aos seus participantes. Para o autor, modificar o 
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esporte em favor de jogos esportivos seria uma maneira de negar ao aluno a 

possibilidade vivenciar o esporte como cultura produzida pela humanidade. 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O objetivo principal desse trabalho acadêmico foi verificar a maneira que os 

que jogos internos acontecem na escola, e se estes podiam representar uma forma 

de expressão do Esporte Educacional. Percebeu-se que em grande parte o esporte 

educacional é praticado numa tentativa de reprodução do esporte de rendimento, 

inclusive quando realizados jogos internos escolares. Para isso foram analisados 

artigos como os publicados em periódicos por autores como Muñoz Palafox at al 

(1996), Andrade at al (2009), dentre outros autores que trataram da construção da 

prática dos jogos internos em pesquisa participante dentro da escola. Em outra 

pesquisa sobre jogos internos escolares, realizada por Assis de Oliveira (2005), 

também foi observado que há uma tentativa de reprodução do esporte de 

rendimento nessas atividades dentro da escola. Apesar de estarem seguindo as 

premissas de mudanças anunciadas pelo movimento crítico da educação, mesmo 

com os autores se debruçando num projeto continuado dentro da escola, as 

competições não deixaram de ter o esporte com característica de rendimento dentro 

da escola como conteúdo principal na elaboração e execução dessas atividades.  

A constatação de uma possível reprodução diante da realização desses jogos 

internos serviu como resposta para nossas dúvidas sobre o que seria o esporte da 

escola, e em particular os esportes dos jogos internos. Com o objetivo de levantar 

respostas de como poderia ser o trato do esporte dentro da escola, dentro da 

educação física escolar e nos jogos internos, buscamos através de autores como 

Bracht (1992, 1997, 2000), Coletivo de Autores (1992) Caparroz (1997) e Assis de 

Oliveira (2005) entender principalmente como ocorreram as relações entre o esporte 

e a escola, e também a relação entre o esporte e a educação física escolar. De 

acordo com esses autores o esporte da escola precisa ser pensado e executado 

dentro dos princípios da Educação. 
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Diante das criticas ao esporte de rendimento na escola, surgiu a necessidade 

de demarcar de que esporte estávamos tratando. Tomamos como base as 

definições de esporte da escola, posição defendida por Caparroz (1997) e Assis de 

Oliveira (2005) e também de Tubino (2010), na definição do Esporte Educacional. 

Ficou claro que o esporte que cabe ao ambiente escolar é o esporte com valores 

voltados para a cidadania, seja esse chamado de esporte educacional por Tubino 

(2010) ou de esporte da escola, por Caparroz (1997). Este, um esporte de caráter 

transformador, voltado para a produção e ressignificação da cultura.   

 Definida a classificação de esporte tratado nesse trabalho como Esporte 

Educacional, e com a constatação de que este não era o esporte que vinha sendo 

praticado dentro educação física escolar, e nem nos jogos internos, adentrou-se 

então na leitura de textos de autores que, através da análise da prática ou do estudo 

da teoria, propunham possibilidades para o Esporte na Educação. Procurou-se 

referenciar essas possibilidades também nas determinações e orientações de 

documentos oficiais que procuram orientar a educação brasileira. Foi percebido que 

dentre as abordagens metodológicas que tendem a se destacar na educação física 

brasileira estão as abordagens críticas, em contraposição as abordagens tecnicistas. 

O conceito de esporte como direito de todos também pareceu se aproximar das 

abordagens críticas. 

 Os jogos internos, da forma como foram descritos e como foram abordados 

pelos autores que pesquisaram a prática destas competições nas escolas, 

pareceram se desenvolver na perspectiva de rendimento, e apesar do trato 

pedagógico dado ao esporte nesses casos, estes jogos internos ainda assim mais 

se pareceram com o “esporte na escola”, ou “esporte escolar”. Isso sugere que a 

prevalência das características do esporte de rendimento têm se manifestado na 

maioria das experiências com os jogos internos.  

Os jogos internos poderiam ser apresentados nas formas de “esporte da 

escola” ou “esporte educacional”, com os valores específicos relacionados à função 

da Educação e da Escola, com características diferentes do esporte de rendimento. 

Numa tentativa de seguir nesse sentido, foram mencionadas experiências como as 

de Muñoz Palafox et al (1996) e Assis de Oliveira (2005).  

Porém, mesmo com o trato pedagógico dado ao esporte, a promoção de desses 

jogos internos apresentaram características de uma competição desenvolvida na 
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perspectiva do “esporte na escola”, um esporte escolar, parecendo mais uma 

caricatura do esporte rendimento. 

É evidente que essa maneira tradicional que o esporte de rendimento é 

praticado nas competições escolares, apesar de educar, não cabe como única forma 

do conteúdo esporte dentro da educação física escolar. O rendimento nesse caso 

seria apenas mais uma das formas de se transmitir a cultura produzida pela 

humanidade, dentre tantas outras formas de se pensar o esporte para resignificar a 

cultura e o próprio homem.  Ao se reproduzir apenas o Esporte de rendimento, não 

se dá ao aluno o direito de vivenciar as outras formas que o esporte apresenta, 

como por exemplo, o lazer.  

Dentre as limitações desse trabalho encontra-se o fato de existirem poucos 

materiais publicados em periódicos conceituados relacionados ao tema jogos 

internos escolares. Também há dificuldade de encontrar autores que discutam o 

esporte educacional, que não sejam discussões de maneira macro, com fatores 

externos à escola determinando ou norteando essas discussões. Sugere-se para 

futuros estudos, que se adentre à educação física escolar no seu cotidiano, para 

buscar na prática, na observação e execução desta, no que diz respeito ao esporte e 

aos jogos internos, subsídios para uma discussão teórica sobre o assunto, assim 

como fizeram pesquisadores em alguns dos trabalhos citados anteriormente.  

Para a organização dos jogos internos existem muitas possibilidades de 

conteúdos que vão além do esporte tradicional, como a luta, os jogos, a ginástica e 

até mesmo a dança. Fica evidente a necessidade de se transformar didaticamente o 

esporte e os demais conteúdos para que esses atinjam os objetivos educacionais 

pretendidos. Essa transformação pode ocorrer desde a simples modificação de 

regras, de conteúdos, mas também, e talvez principalmente, da modificação de 

conceitos, nesse caso o conceito de um esporte voltado para a cidadania. A Escola 

não só transmite, mas também transforma e produz a cultura humana. É também 

direito do aluno ser apresentado a esses conteúdos, esporte e outros, seja na forma 

de rendimento, lazer e educação. 
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