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RESUMO 

 

Este trabalho busca compreender como a competição escolar está presente nos 

Jogos Interclasse através do Esporte, e, de como pode ser trabalhado nas aulas de 

Educação Física. Direcionando olhares para que alunos e Professores participem do 

processo de avaliação, buscando entender se é um evento positivo do ponto de vista 

educacional. A questão da participação dos alunos é muito cobrada pelos professores, 

embora muitos alunos ainda se sintam excluídos do processo, que vai além de jogar, 

mas de organizar, coordenar, executar e avaliar o evento. Entende-se que os jogos 

cooperativos e as modalidades não convencionais sejam propostas interessantes 

para que os alunos tenham mais repeito entre si, dificultando que casos de violência 

aconteçam no ambiente escolar.  

 

Palavras-chave: Competição Escolar; Esporte; Cooperação; Violência. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A competição está presente desde o nascimento do ser humano. Compete-se 

por atenção, por comida, dentre diversos motivos. Isso acaba passando para a vida 

do indivíduo que tem que saber lidar com os desafios do cotidiano. O fenômeno 

humano e social que envolve a palavra jogar é muito forte, pois através de um 

estímulo, o indivíduo reage para superar seus desafios e conquistar os objetivos 

propostos. 

 

Algumas pessoas mostram-se extremamente competitivas, outras nem tanto, 

mas também existem aquelas que abominam qualquer tipo de competição. Reverdito 

e Scaglia(2007) destacam que as competições esportivas estão presentes no 

ambiente escolar e devem tomar alguns cuidados para não estarem relacionados com 

o esporte rendimento. Para Freire e Scaglia(2003, pag. 73): 

 

É preciso entender e ressaltar que a competição deve ser vista como 
conteúdo a ser aprendido por todos os alunos, sendo assim não só todos 
devem jogar um tempo significativo nas partidas, como também ter acesso 
ao conteúdo da competição, sua organização, preparação, discussão e 
avaliação. 

 

Na escola, as competições estão presentes sob diversas formas e uma delas 

é no esporte. Devemos ter cuidado com a competição, visto que pode prejudicial no 

processo educacional da criança, ou seja, o esporte com viés pedagógico, o esporte 

da escola e não na escola. 

 

O esporte moderno é compreendido como um produto que pode ser 
consumido de diferentes formas, não só através de sua prática, mas através 
do espetáculo esportivo, na utilização de materiais esportivos e mesmo de 
leituras especializadas. (BOURDIEU,1983, pag. 140) 

 

A partir de quando se tornou um conteúdo a ser trabalhado pelos Professores 

com seus alunos, surgiram os torneios escolares, comumente chamado de 

Interclasse. São jogos organizados no âmbito escolar, sob responsabilidade 

principalmente do Professor de Educação Física, que coordena e executa todo 

evento. Abrange turmas desde o primeiro ano do ensino fundamental até o final do 
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ensino médio. Durante o interclasse as salas de aulas dão lugar as quadras 

esportivas, em que toda a comunidade escolar se encontra. 

 

O trabalho tem objetivo de buscar compreender como é trabalhada a 

competição dentro dos Jogos Interclasse, o que representa para os alunos e 

Professores de Educação Física.  

 

Será discutido o que pensa os alunos e Professores de Educação Física sobre 

quanto é importante os Jogos Interclasse, buscando entender como a competição 

pode ser positiva para alguns e negativa para outros. 

 

Entender se o todos os Alunos realmente participam dos jogos, se têm voz ativa 

na organização e execução do evento. Levando em conta questões de exclusão e 

violência. 

 

Para alcançar os objetivos elencados, faremos um estudo de campo, em que 

será realizado entrevista com Professores de Educação Física e questionário para 

seus alunos do 1º ano do Ensino Médio. 

 

Poucos pesquisadores se preocupam com o tema, visto que há poucas obras 

disponíveis na academia em relação a competição escolar. Os poucos autores que se 

propõe a pesquisar, direcionam objetivos em que apenas o Professor de Educação 

Física norteia a pesquisa. Este trabalho se preocupa também, em mostrar a visão do 

aluno em relação ao tema, pois entende-se que ele é autor da prática, e por isso, deve 

ser ouvido com base nos seus anseios e experiências sobre o tema. 

 

2-O ESPORTE E SUAS FINALIDADES 

 

No Brasil, a vivência do esporte é um direito de garantido por lei, portanto um 

direito de todos os cidadães. A Constituição Brasileira de 1988, no seu art. 217, prevê 

que os recursos públicos sejam prioritariamente destinados à promoção do esporte 

educacional, seguido para o esporte de alto rendimento. 
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Em 1998, é sancionada a Lei nº. 9.615/98, comumente chamada e conhecida 

por “Lei Pelé” a qual regulariza o esporte brasileiro, caracterizando-o nas seguintes 

manifestações: 

 

-Esporte Educacional: praticado nos sistemas de ensino e em formas 

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

seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo 

e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer; 

 

-Esporte de Participação: praticado de modo voluntário, compreendendo as 

modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração 

dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e da educação e 

na preservação do meio ambiente; 

 

-Esporte de Rendimento: praticado segundo normas gerais dessa lei e das 

regras de práticas desportivas – nacional e internacional –, com a finalidade de obter 

resultados e integrar pessoas e comunidades do país, e estas com as de outras 

nações. 

 

Bracht (2005) afirma que o esporte praticado no âmbito da instituição 

educacional, pode vincular-se ao esporte participação ou rendimento, embora na 

atualidade predomina as características do esporte de rendimento. 

 

O esporte brasileiro “ganhou” mais uma classificação em 2005, através da Lei 

n. 13.155, em que se complementou a “Lei Pelé”. Graças a Lei 13.155 surgiu o esporte 

de formação, caracterizado pelo fomento e aquisição inicial dos conhecimentos 

desportivos que garantem competência técnica na intervenção desportiva, com o 

objetivo de promover o aperfeiçoamento qualitativo e quantitativo da prática desportiva 

em termos recreativos, competitivos ou de alta competição. 

 

3- ESPORTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA BRASILEIRA 
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O esporte entrou como um conteúdo nas aulas de Educação Física a partir do 

fim a segunda guerra mundial. Segundo Bracht (2000, pag. 161): 

 

[...]vários foram os interesses que pressionaram neste sentido, entre eles os 
interesses do próprio sistema esportivo com o objetivo de socializar 
consumidores e produzir futuros e potenciais atletas. Aliado do sistema 
esportivo, na maioria dos casos, foram os Estados, o poder público, que se 
colocou como tarefa intervir no sentido de que a nação, o estado ou o 
município fosse bem representado nas disputas esportivas nos diferentes 
níveis. 

 

O Governo Militar brasileiro, a partir de 1964, fortalecer o esporte nas aulas de 

Educação Física escolar, tendo como meta a busca de resultados em competições 

internacionais(DARIDO, 2003). 

 

As aulas de Educação Física se tornaram a base da pirâmide para pinçar os 

atletas de rendimento, a fim de melhorar a equipe esportiva brasileira em eventos 

internacionais. E esse pensamento ainda não foi extinto da Educação Física brasileira, 

como podemos ver na figura a seguir, retirada do site oficial das Olimpíadas RIO 2016. 

 

Figura 1 - Pirâmide Esportiva COB 

 

Fonte: http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/pais-sede/investimentos-federais 

 

O Governo Federal, através do Ministério dos esportes, financia programas 

como o “Programa Atleta na Escola”, que visam selecionar os melhores “atletas” e 
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mandá-los para centros esportivos estruturados, dando algum tipo de ajuda de custo. 

A esse respeito, Junior(2006, pag. 20) argumenta: 

 

[...]não é mais possível justificar a existência do esporte no currículo escolar, 
como conteúdo nas aulas de Educação Física, com um discurso que 
argumenta em favor da descoberta e fomento do talento esportivo, muito 
menos quando este está atrelado a iniciativas para que este esporte escolar 
venha a se tornar a base de uma pirâmide esportiva olímpica. 

 

4 – COMPETIÇÃO ESCOLAR 

 

Reverdito e Scaglia(2007) destacam que a competição é própria da condição 

humana contudo, quanto às competições esportivas presentes no âmbito escolar, o 

Professor de Educação Física deve tomar alguns cuidados para não relacioná-las com 

o esporte rendimento. Bracht (2000), afirma que no esporte rendimento as ações são 

julgadas pelo seu resultado final. Ganhando você é bom, perdendo você é ruim. 

 

Não se deve valorizar demasiadamente apenas o resultado final, mas o todo o 

processo. Pensando o esporte dentro da Educação Física, Soares(2008, pag. 4) 

argumenta que: 

 

Sendo, portanto, o esporte um conteúdo da Educação Física acreditamos 

estar no ambiente escolar, o caminho para o resgate de valores sócio-

culturais, tais como; a cooperação, a convivência, a co-educação, a 

emancipação e a participação, visando buscar uma finalidade de ordem 

social, assim como, a educação de maneira geral. 

 

Deste modo, pretende-se que o aluno, assim como a comunidade escolar como 

um todo busque entender que o esporte praticado na escola é diferente do esporte 

praticado em clubes, por atletas profissionais. Pode existir algo muito rico 

pedagogicamente por trás do esporte, que é “apenas” um meio pedagógico de 

aprender e superar desafios pessoais e coletivos. 

 

Nesse sentido, os pais e/ou responsáveis estão englobados, pois são 

pertencentes da comunidade escolar, e também precisam ou ao menos deveriam 

entender sobre o tema, já que são elementos fundamentais na educação. E se estes 
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levam a competição apenas com o objetivo de ganhar, passam aos seus filhos a 

mesma imagem. Vencer na Educação Física escolar, por exemplo, é um aluno acertar 

um passe de manchete no voleibol, sendo que este jamais o mesmo houvera 

acertado. Isto sim deve ser tratado como vitória. 

 

Gostemos ou não, o resultado final também é parte do processo, não deixa de 

ser uma vitória. Mas não a mais importante delas. Portanto deve ser tratado de forma 

natural, como Bracht(1987, pag. 67) afirma: 

 

O esporte nos ensina a competir, já que a sociedade é extremamente 

competitiva, reflete uma série de valores de muita importância para a 

sociedade, ensinando a criança a conviver com a vitória e a derrota e a vencer 

através de seu esforço pessoal. 

 

Por esta razão, as regras são elementos fundamentais no jogo, no esporte e 

na vida. Sem regras não existiria o esporte. Portanto, deve ser papel do Professor 

fazer com que deus alunos tenham um entendimento sobre o porquê das regras, e, 

não simplesmente segui-las sem que haja um pensamento crítico. 

 

“...o aprender das regras significa reconhecer e aceitar as regras pré-

definidas, isto é, a capacidade dos alunos de entender e compreender as 

regras não é exigido nem desenvolvido. Portanto o professor de Educação 

Física preocupado e consciente da dimensão social de sua ação pedagógica 

não pode desconsiderar estas questões”. BRACHT (1983, pag. 56) 

 

De acordo com Capitano (2003), uma abordagem educativa pode contribuir 

para a formação integral e crítica do ser humano, devendo ser priorizado os aspectos 

de participação e cooperação. Quando estes aspectos não são priorizados é muito 

comum ouvir histórias de confusões e brigas durante os eventos esportivos na escola. 

Infelizmente, esta realidade acontece em muitas escolas e todos os Professores já 

tiveram alguma experiência ou ouviram falar sobre. É uma realidade que não pode ser 

negada, mas também pode se tornar natural. 

 

A ênfase na vitória fica muito nítida quando são realizados jogos entre escolas 

ou turmas. Não são raras as vezes em que esses jogos descambam para a 
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violência, envolvendo agressões verbais e até físicas por parte de atletas e 

torcidas, deixando de ser grandes momentos de confraternização para 

transformarem-se em verdadeiras “guerras.” FERREIRA(2000, pag. 97) 

 

5 – METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

No intuito de alcançarmos os objetivos propostos neste trabalho 

desenvolvemos um estudo de campo, o que se deu através de coleta de dados por 

meio de entrevistas de 03 Professores de Educação Física, e, aplicação de 

questionários que foram aplicados a 108 alunos. Foram contempladas escolas da 

região metropolitana do Espírito Santo.  

 

Para Lakatos e Marconi (2003), esta pesquisa pode ser classificada como uma 

pesquisa de campo. Uma pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de 

conseguir 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. 

 

O roteiro de entrevistas busca verificar dos Professores, suas experiências na 

vivência da escola, relacionados com a competição e a interclasse, valorizando as 

diferentes opiniões sobre os tema. 

 

O questionário será direcionado aos alunos dos Professores entrevistados, em 

que estes serão sujeitos essenciais do processo da pesquisa, visto que são sujeitos 

principais da escola, e por isso, do interclasse. 

 

5.1 Elaboração e realização das entrevistas 

 

O roteiro de entrevistas (Anexo A) foi baseado por questões  sobre: o papel 

pedagógico do interclasse; o esporte como conteúdo da Educação Física; competição 

escolar x cooperação escolar; violência nas aulas de Educação Física e/ou nos 

torneios escolares. 
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5.2 Elaboração e disponibilização dos questionários 

 

O questionário (Anexo B) foi elaborado para que o aluno conte sobre os temas: 

o grau importância da interclasse no cotidiano escolar; como deveria ser o interclasse 

na visão dele; se gosta de competir contra ou junto com as demais turmas; e como 

ele se comporta perante a competição esportiva.  

 

6- RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 

Os resultados e discussão serão realizados de modo que estejam mostrados e 

discutidos, tema por tema, para não interromper a atenção do leitor com muitos 

resultados, e, posteriormente, serem discutidos. 

6.1- Questionário dos alunos 

 

Os questionários foram respondidos por 108 alunos de 3 instituições 

educacionais, todos eles pertencentes ao 1º ano do Ensino Médio.  

 

O questionário aplicado aos alunos foi respondido de modo desejado, não 

resultando em invalidade.  

 

6.1.1 - O que é mais importante nos jogos interclasse? 

 

Tabela 1- Pergunta 1 

 

Competir
52%

Momento fora 
da sala de aula

22%

Vencer
26%

Competir Momento fora da sala de aula Vencer
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Fonte: O autor. 

 

Neste gráfico, os resultados mostraram que os alunos diferem muito sobre o 

que é mais importante nos jogos interclasse, aproximadamente ¼ dos alunos 

entendem que vencer é o fator mais importante dos jogos, o que mostra a visão dos 

jogos de não valorizar em si a participação no evento ,e, sim, a vitória. 

 

Ainda verificamos que quse ¼ dos alunos acham importante apenas sair do 

ambiente de sala de aula, mostrando que o importante não é participar do evento, mas 

ter uma fulga do cotiano escolar. 

 

Dirá o Barão Pierre de Coubertin, o idealizador dos Jogos Olímpicos Modernos: 

“O importante não é vencer, mas competir e com dignidade.”, esta ideia reforça o que 

aproximadamente metade dos alunos entendem que o importante é competir, isto 

mostra que esses alunos valorizam o evento com base na participação, se sentem 

pertencentes ao evento e não valorizam apenas o resultado final, pois o essencial não 

é haver conquistado, mas haver lutado. 

 

6.1.2 - Você gosta de jogar nos jogos interclasse? 

 

Tabela 2- Pergunta 2 

 

Fonte: O autor. 

 

Sim
69%

Não
31%

Sim Não
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Embora seja subjetivo, este questionamento evidencia que o aluno que está 

jogando, o qual pode ter relações diferentes com a prática. 1/3 dos alunos disseram 

que não gostam de jogar durante o interclasse, isto demostra uma interação ruim com 

a prática.  

 

Os sentimentos absorvidos durante a prática esportiva durante o interclasse, 

devem ser sempre positivos, alegres. Huizinga(1996, pg. 33) mostra a dimensão 

emocional jogo, como: 

uma atividade ou ocupação voluntária,exercida dentro de certos e 
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si 
mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma 
consciência de ser diferente da "vida quotidiana. 

 

6.1.3 - Já vivenciou um evento violento durante o interclasse? 

 

Tabela 3- Pergunta 3 

 

Fonte: O autor. 

 

A violência está presente na sociedade de diversas formas. Minayo (1994) 

afirma que é desconhecido relatos de alguma sociedade em que não esteja presente 

a violência. Gostemos ou não temos que saber lidar com este fenômeno cultural.  

 

A escola, uma instituição educacional dentro da sociedade, não está blindada 

em relação ao tema, inclusive vários autores se propõem a pesquisar sobre a violência 

Sim
37%

Não
63%

Sim Não
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no cotidiano escolar. Quanto a definição de Violência Escolar, Boneti e Priotto(2009) 

destacam que: 

 

São todos os atos ou ações de violência, comportamentos agressivos e 
antissociais, incluindo conflitos interpessoais, danos ao patrimônio, atos 
criminosos, marginalizações, discriminações, dentre outros praticados por, e 
entre a comunidade escolar (alunos,professores, funcionários, familiares e 
estranhos à escola) no ambiente escolar. BONETI e PRIOTTO(2009, p. 162). 

 

No cotidiano da Educação Física, durante o interclasse, aproximadamente 40% 

dos alunos responderam que já vivenciaram algum evento de violência durante os 

jogos. Um dado alarmante, visto que os jogos deveriam ser “apenas” um evento de 

interação entre toda a comunidade escolar. 

 

6.1.4 - Você se sente excluído durante os jogos interclasse? 

 

Tabela 4- Pergunta 4 

 

Fonte: O autor. 

 

O papel do esporte na escola é de valorizar o processo, o jogo, as atividades 

lúdicas, e principalmente a participação. Todos os alunos têm o direito de participar 

das atividades esportivas durante o Interclasse, e, infelizmente, 22% dos alunos 

entrevistados se sentiram excluídos dos jogos. Deve-se buscar maneiras de incluir 

Sim
22%

Não
78%

Sim Não
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todos os alunos nos jogos, delegando funções, responsabilidades para que se sintam 

pertencentes ao processo. 

 

Este é um dado que deve ser trabalhado com os Professores, pois a aplicação 

de uma avaliação do interclasse, um questionário simples de fatos positivos e 

negativos norteariam os olhares para um próximo evento. A preocupação tende a 

acabar quando as medalhas são entregues. 

 

6.1.5 - É importante ter os jogos interclasse na escola? 

Tabela 5- Pergunta 5 

 

Fonte: O autor. 

 

Neste questionamento, houve ampla maioria mostrando que o interclasse é 

importante no cotidiano escolar. Ou seja, mesmo as pessoas que se sentem excluídas 

e que não gostam de jogar acham que o evento tem grande relevância. Este dado 

indica que mesmo aqueles que não participam, gostariam de participar. O Professor 

deve ao máximo zelar para que todos tenham o direito de participação durante as 

competições.  

 

6.1.6 - Qual modalidade dos jogos interclasse você prefere? 

 

Sim
98%

Não
2%

Sim Não
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Tabela 6- Pergunta 6 

 

Fonte: O autor. 

 

Esta pergunta foi livre e os alunos puderam escrever qual a modalidade favorita 

do interclasse. Não é nenhuma novidade que a principal escolha foi o Futebol, a 

paixão nacional, seguido por Voleibol.  

 

A escolha dos alunos são pertinentes, pois nos jogos são ofertadas as 

principais modalidades esportivas. Poderia ser ofertadas algumas outras modalidades 

não convencionais, de modo que, estimule a participação dos alunos. 

 

6.2- Entrevista com Professores de Educação Física 

 

As entrevistas se deram com três Professores de escolas da grande Vitória. 

Vale esclarecer que Professores lecionam para os alunos que participaram do 

questionário. 

  

6.2.1- O Esporte na Educação Física Escolar 

 

Os Professores I, II e III direcionaram suas falas para uma mesma 

concepção/entendimento. Todos trabalham com o esporte nas aulas de forma que 

propõem atividades lúdicas que valorizem a socialização entre os alunos.  

 

Futebol
52%

Basquete
11%

Queimada
3%

Handbol
4%

Volei
27%

Nenhum
3%

Futebol Basquete Queimada Handbol Volei Nenhum
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Fialho (2007) defende que explorar o lado lúdico dos jogos torna-se uma 

metodologia facilitadora na elaboração de conceitos, no reforço de conteúdos, na 

sociabilidade entre os alunos, na criatividade e no espírito de competição e 

cooperação, desde que os objetivos pedagógicos sejam contemplados. 

 

Para assegurar a participação de todos, o Professor III usa o método de 

avaliação como aliado, pois quem participa das atividades está assegurando uma 

pontuação parcial. O Professor I informou que não tinha espaço físico e nem material 

para trabalhar os principais esportes com seus alunos, mas que se tivesse, buscaria 

ensinar aos seus alunos, as regras, mas nunca levando a perspectiva de treinamento 

esportivo. 

 

6.2.2- Papel Pedagógico dos jogos Interclasse 

 

Todos os Professores foram unânimes em afirmar que os alunos participam dos 

jogos, considerando como um dos principais fatores pedagógicos, a participação.  

 

Na escola I e II, os alunos têm a possibilidade de organizar os jogos, criando 

regras, sorteando o chaveamento, e, até participando da arbitragem, ou seja, colocam 

os alunos como autores da sua própria prática. Este método de organização não está 

presente na escola do Professor III, pois o interclasse já vem definido pela direção há 

muitos anos, mas ele afirma que todos os alunos participam dos jogos, visto que no 

regulamento existe uma troca obrigatória nos intervalos das partidas, 

independentemente do resultado parcial.  

 

6.2.3- Como o esporte é reconhecido na Competição Escolar 

 

Neste questionamento, os Professores foram indagados sobre qual era o seu 

reconhecimento de esporte dentro da competição escola, dentre Rendimento, 

Educação, Formação e Participação. 
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Todos os Professores direcionaram suas falas relacionando a competição 

escolar com o esporte educação e participação. O Professor I informou que trabalha 

a formação do aluno com menos viés competitivo, voltado para a saúde. 

Durante a entrevista, o Professor II disse que se coloca em situação vulnerável quando 

o esporte rendimento entra na sua escola, conforme relata abaixo:  

 

Já nos jogos entre escolas, é voltado para o alto rendimento, pois espera-se que as 
escolas selecionem os alunos mais habilidosos para estarem competido, o que nos 
coloca de certa forma em situação paradoxal, pois tudo que você trabalha ao longo 
do ano, pautando que cada um tem suas limitações, que devemos respeitar, ajudar 
o próximo, para que todos possam participar. Isto tudo vai por água abaixo quando 
você se depara com a situação onde tem 40 alunos querendo disputar uma 
modalidade que tem uma grande adesão e você vai ter que excluir uns 20 alunos 
deste processo, que é constrangedor.(Professor II) 

 

 Neste caso, o esporte rendimento, vestido de esporte institucionalizado dita 

as regras para o Professor. No caso do relato do Professor II, que também é parecido 

com o do Professor I, o próprio sistema esportivo faz com que eles mudem as práticas, 

visando atender ao interesse da sociedade. 

 

6.2.4- Interclasse competitivo x cooperativo 

 

Foi discutido com os Professores, uma hipótese de que os Jogos Interclasse 

fossem menos voltados a competição, e com mais jogos cooperativos.  

 

O Professor III disse que na sua visão, os jogos Interclasse estão mais ligados 

a competição. Ele ainda informou que apenas a equipe campeã ganha um churrasco, 

fazendo com que os alunos se esforcem para vencer. O docente ainda argumentou 

dizendo que premiações mais igualitárias seriam o caminho para evitar a rivalidade 

entre as turmas. 

 

Os Professores I e II concordam em ter mais jogos cooperativos durante os 

jogos. Porém, os alunos do Professor I não recebem de forma amigável, pois não têm 

a visão da importância. Já o Professor II diz que no ano letivo existe uma Gincana em 

que há grande incidência de jogos cooperativos, com modalidades diferenciadas, 

além de uma adesão maior dos alunos do que em jogos interclasse. 
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6.2.5- Violência nos Jogos Interclasse 

 

Foi questionado aos Professores, se eles já presenciaram eventos de violência 

durante os Jogos interclasse. 

O Professor II disse que em sete anos de escola, nunca aconteceu nenhum evento 

violento durante a interclasse, e, informou que trabalha durante as aulas questões de 

participação e repeito ao próximo, e, principalmente, anterior aos inícios dos jogos 

comunica a cada turma/sala que não será aceito nenhum ato de indisciplina e 

violência, nem mesmo xingamento em quadra, sob pena de cancelar o evento. Isto 

faz com que os alunos se cobrem para haja mais respeito com o próximo e com a 

competição. 

Com 20 anos de escola, o Professor III informou que já passou por diversas 

situações de violência em aulas de Educação Física, e, também, no interclasse. 

Informou que a rivalidade das turmas pode se tornar um combustível durante a 

competição, ocasionando violência. Ele ainda diz que toma cuidados para evitar a 

violência, conversando com os alunos sobre a importância de participar, e, não 

necessariamente, de vencer. 

O Professor III informou que sempre acontece alguma situação de estresse e 

nervosismo, mas que os próprios alunos fazem regras de punir com a exclusão do 

aluno envolvido dos jogos. Quando acontece uma briga durante os jogos, o Professor 

evita intervir fisicamente para não ser penalizado por alguma possível lesão dos 

alunos. 

 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há um consenso entre Professores sobre a importância dos Jogos Interclasse, 

de ser um evento competitivo com objetivos de socialização entre alunos e a 

comunidade escolar, visando a participação de todos. Porém os alunos não absorvem 

da mesma maneira, visto que 33% deles não gostam de jogar o interclasse e 22% se 

sentem excluídos. Desta maneira, os objetivos propostos pelos Professores de 
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Educação Física não estão sendo contemplados satisfatoriamente. Entende-se que 

poderia ser realizada uma pesquisa de opinião pós-evento, para que sirva de 

direcionamento para a edição posterior. Freire e Scaglia (2003) alerta que a 

competição é um conteúdo que deve ser aprendido por todos alunos, através de 

participação nos jogos, organização, discussão e avaliação. 

 

A partir da discussão sobre competição escolar e esporte, existe uma 

contradição em relação a qual esporte está presente na escola. O Esporte Educação 

e Participação são vistos como adequados para o ambiente escolar, durante os Jogos 

de Interclasse. Devido ao sistema esportivo, existe um grande evento 

institucionalizado, em que as escolas jogam uma contra a outra buscando vencer, ou 

seja, os alunos estão sujeitos ao esporte Rendimento, em que se valoriza o resultado 

final, a aquisição de habilidades, e o treinamento esportivo, um paradoxo para os 

Professores de Educação Física.  

 

Verificamos ainda que os Jogos Interclasse também são alvos de ações de 

violência dentro da escola, durante as partidas esportivas, todos os Professores 

entrevistados demonstraram preocupação com o tema. Para tentar controlar a 

violência, buscam conversar com seus alunos sobre respeitar a equipe adversária, 

criar regras de punição para brigas, desentendimentos e xingamentos. 

 

Por fim, mm caminho para diminuir a competição na escola, é fazendo o uso 

de jogos cooperativos e lúdicos para a Interclasse. Estes jogos tendem a unir a 

comunidade escolar, pois todos buscam vencer juntos. Portanto, é uma possibilidade 

que deve ser levada em conta pelo Professor de Educação Física, assim como utilizar 

modalidades não convencionais para aumentar o interesse do aluno pela prática 

esportiva. 
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ANEXO A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

Entrevista: Professores de Educação Física sobre competição escolar e os jogos 

interclasse. 

A entrevista de dará por captação de áudio e depois descritas. 

1- Como você avalia o Esporte como conteúdo da Educação Física Escolar? 

2- Qual o papel pedagógico do interclasse? 

3- O esporte no Brasil é reconhecido como participação, educacional, formação 

e rendimento. Em qual a você acha que melhor adéqua a competição escolar? 

4- Seria uma possibilidade viável um interclasse com mais jogos cooperativos 

e menos jogos competitivos? Como os alunos reagiriam? 

5- Já presenciou casos de violência durante os jogos interclasse? Como pode 

ser evitado? 
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ANEXO B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

Questionário: Visão dos alunos de Ensino Médio sobre competição escolar e 

interclasse. 

1. O que é mais importante nos jogos interclasse? 

(a) competir. 

(b) momento fora da sala de aula. 

(c) vencer. 

2. Você gosta de jogar nos jogos interclasse? 

(a) sim. 

(b) não. 

3. Já vivenciou um evento violento durante o interclasse? 

(a) sim. 

(b) não. 

4. Você se sente excluído durante o interclasse? 

(a) sim. 

(b) não. 

5. É IMPORTANTE ter o interclasse na escola? 

(a) sim. 

(b) não. 

6. Qual modalidade dos jogos interclasse você prefere? (Apenas uma) 
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ANEXO C 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 

Entrevista com Professor I 

 

1- Como você avalia o Esporte como conteúdo da Educação Física Escolar? 

 

Eu acho interessante, mas como uma maneira lúdica. Eu sou contra o treinamento 

desportiva durante a aula de Educação Física, um dos motivos é a quantidade de 

aulas, pois tenho apenas uma aula por semana e em nível de treinamento é inviável 

para a questão de esporte. Se eu tivesse espaço físico para trabalhar o esporte eu 

trabalharia as principais modalidades com relação a regra, mas eu nunca levaria num 

lado de treinamento. Seria a questão lúdica, do brincar com o esporte. 

 

2-Qual o papel pedagógico do interclasse? 

 

Os jogos interclasse tem uma característica bem interessante, eu uso isso para que 

eles se relacionem entre si, porque eu construo um projeto na escola onde os próprios 

alunos constroem regras próprias para o interclasse, como por exemplo: alunos de 

salas diferentes jogarem na mesma equipe. Eu uso esse momento para os aluno se 

conscientizarem da importância de se ter regra, pois eles não usam apenas as regras 

da modalidade esportiva, eles colocam a regras para o bom andamentos dos jogos. 

Eu vou mostrando neste momento de interclasse a importância da socialização, do 

relacionamento, do respeito ao outro. Eu uso esse momento para dar protagonismo 

aos alunos, pois são sujeitos de direito, eles não apenas executam uma tarefa, eles 

criam também. 

 

3-O esporte no Brasil é reconhecido como participação, educacional, formação 

e rendimento. Em qual a você acha que melhor adéqua a competição escolar? 

 

Eu trabalharia na questão da participação e da educação, do rendimento, não. O 

estado promove os jogos na rede, que são jogos focados no rendimento, são as 
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modalidades básicos, junto do xadrez, atletismo, e visa isso. Eu não tenho condições 

e vontade de treinar o aluno na minha aula. Então a gente seleciona os alunos com 

base nas suas habilidades, a gente acaba fazendo isso por causa de um sistema, mas 

eu não sou a favor. Eu trabalho o esporte na questão de saúde, pois todos precisam 

fazer atividade física par viver melhor, e isso não quer dizer que tenha que executar 

um fundamento desportivo de maneira perfeita. 

 

4- Seria uma possibilidade viável um interclasse com mais jogos cooperativos 

e menos jogos competitivos? Como os alunos reagiriam? 

 

Eu acho que é possível o trabalho de cooperação, mas os alunos não tem esta visão. 

Eu tento levar a eles a importância, fazemos muitas brincadeiras cooperativas. 

Quando construirmos as regras dos interclasse, muitos alunos já tem esta visão, pois 

as salas que não tem quantidade suficiente para formar uma equipe, eles se 

prontificam a arrumar uma solução para que ninguém fique de fora dos jogos. 

5- Já presenciou casos de violência durante os jogos interclasse? Como pode 

ser evitado? 

 

Sim, sempre acontece alguma situação de stress e nervosismo. Os próprios alunos 

percebem que isto pode acontecer e colocam na regra que se começar algum 

movimento que não tenha relação com o jogo, que os alunos envolvidos serão 

retirados da quadra e da competição. Mas quando acontece, eu evito intervir 

fisicamente, inclusive em jogos na rede eu já presencie ao final da partida meus alunos 

e da equipe adversário brigando em quadra, e os próprios alunos separam e chamam 

a atenção um do outro. Nós podemos encostar no aluno, pois qualquer acidente mais 

grave acaba nos colocando até como agressores. 
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ANEXO D 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 

A entrevista com Professor II 

 

1- Como você avalia o Esporte como conteúdo da Educação Física Escolar? 

Para mim, eu avalio dentro de uma perspectiva voltada para a diversidade das 

práticas, enfatizo com meu aluno a questão do lime, do respeito a próximo, da 

socialização. Tento trabalhar também questões, como: a inclusão; reflexões criticas a 

questões pertinentes a área; esporte e saúde. 

 

2-Qual o papel pedagógico do interclasse? 

 

Os alunos participam dando sugestões das atividades, e também na parte 

organizacional do evento. Além disso contribuem também na parte de arbitragem, 

como cronometrista e uma série de outras contribuições que acabam auxiliando no 

processo. O interclasse, tento enfatizar a questão da cooperação, do respeito, do “fair 

play”, por exemplo. Eu crio regras e adaptações buscando a participação do maior 

número de alunos nas atividades, e tem dado certo pois temos uma boa adesão, os 

alunos ficam ansiosos para o evento. 

 

3-O esporte no Brasil é reconhecido como participação, educacional, formação 

e rendimento. Em qual a você acha que melhor adéqua a competição escolar? 

 

Para quem atua na rede estadual, temos duas possibilidades, tem os jogos interclasse 

que fica a cargo do Professor a organização e tem também a possibilidade dos jogos 

na rede, onde a secretaria de educação acaba impondo aos Professores de Educação 

Física a seleção de alguns alunos para que possam competir com outras escolas.  

Na primeira opção fica a cargo do Professor, se vai focar na parte de formação do 

aluno, na parte educativa, da participação, que é o meu caso. Já nos jogos entre 

escolas, é voltado para o alto rendimento, pois espera-se que as escolas selecionem 

os alunos mais habilidosos para estarem competido, o que nos coloca de certa forma 
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em situação paradoxal, pois tudo que você trabalha ao longo do ano, pautando que 

cada um tem suas limitações, que devemos respeitar, ajudar o próximo, para que 

todos possam participar. Isto tudo vai por água abaixo quando você se depara com a 

situação onde tem 40 alunos querendo disputar uma modalidade que tem uma grande 

adesão e você vai ter que excluir uns 20 alunos deste processo, que é constrangedor.  

 

4- Seria uma possibilidade viável um interclasse com mais jogos cooperativos 

e menos jogos competitivos? Como os alunos reagiriam? 

 

Com certeza, até porque em virtude do evento paralelo que realizamos na escola, 

uma gincana, a adesão é muito alta justamente por incluir modalidades diferenciadas, 

atividades voltadas a cooperação. Deixamos as atividades voltadas aos jogos 

cooperativos para a gincana. 

 

5- Já presenciou casos de violência durante os jogos interclasse? Como pode 

ser evitado? 

 

Eu trabalho há sete anos nesta escola, e até hoje nunca aconteceu nenhum evento 

envolvendo violência, até porque antes mesmo do evento eu sempre passo de turma 

em turma, reforçando que se por ventura houver qualquer ameaça de violência ou até 

mesmo de xingamento em quadra, o evento é cancelado. E aí os alunos acabam 

ficando apreensivos sabendo que se não tiverem respeito com o próximo e com a 

competição, acabaram sem o evento. Os alunos têm um perfil muito tranquilo, 

felizmente não tenho problema neste sentido. 
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ANEXO E 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 

Entrevista com Professor III 

 

1- Como você avalia o Esporte como conteúdo da Educação Física Escolar? 

 

O esporte é o conteúdo mais abordado durante as aulas de Educação Física .procuro 

que todos participem das atividades, independente da modalidade. Nas minhas aulas 

não tem alunos sem fazer a atividade, até porque a participação vale ponto.  

 

2-Qual o papel pedagógico do interclasse? 

 

Somos uma rede de escola que todos os anos fazemos os jogos interclasse, temo 

como principal foco dos jogos o respeito a competição e aos outros alunos. Também 

fazemos um rodízio de forma que todos os alunos participem de ao menos uma 

modalidade. Nos jogos também fazemos os rodízios, ou seja, ninguém fica de fora. É 

claro que tem alunos que se sentem mais à vontade com a prática e vão participar 

mais, porém, eles sabem que não jogaram o tempo, o regulamento não permite. 

 

3-O esporte no Brasil é reconhecido como participação, educacional, formação 

e rendimento. Em qual a você acha que melhor adéqua a competição escolar? 

 

Dentro das aulas de Educação Física, entendo como participação e educação, as 

atividades são lúdicas e não julgo a técnica do aluno, mas seu esforço e participação. 

Mas temos na escola, nos contra turnos, as equipes de treinamento, lá é cobrado o 

esporte formação, pois cobramos dos alunos empenho nas atividades para terem o 

rendimento desejável para as competições escolares. 

 

4- Seria uma possibilidade viável um interclasse com mais jogos cooperativos 

e menos jogos competitivos? Como os alunos reagiriam? 
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Na minha visão, a interclasse está mais ligado a jogos competitivos, até porque a serie 

campeã ganha um churrasco, isto faz com que os alunos se dediquem para ganhar. 

Temos regras para evitar a competição demasiada, mas acredito que uma maneira de 

melhorar o interclasse é ter premiações mais igualitárias. 

 

5- Já presenciou casos de violência durante os jogos interclasse? Como pode 

ser evitado? 

 

Nesses 20 anos de escola, já vi muitas situações de violência que são geradas nas 

aulas de Educação Física, e no decorrer do jogos interclasse. Um dos fatores da 

violência é a relação de rivalidade entre as turmas, que influenciam nos jogos. Para 

evitar, há muita conversa com os alunos antes dos jogos para discutir com eles as 

punições e a importância do jogar para se divertir, e não apenas para ganhar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


