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“Como lidar com um fenômeno tão poderoso como o 

esporte sem sucumbir a ele?” 

Ricardo Lucena, 1999 



 

 

RESUMO 

 

Os jogos competitivos estão presentes nas escolas e destacam-se como conteúdo 

da disciplina Educação Física e como prática extracurricular. Em virtude dessa 

projeção, as secretarias de educação e esporte da cidade de Vitória têm incentivado 

a prática esportiva por meio de programas e atividades como Segundo Tempo, Mais 

Tempo na Escola, Escola Aberta e competições escolares como os Jogos Escolares 

Municipais de Vitória (JEMVI) e os Jogos Escolares de Vitória (JOEVI). A partir do 

momento em que as competições são inseridas nas escolas, faz-se necessário 

identificar o trato pedagógico que vem sendo dado aos jogos escolares a fim de 

problematizá-los. O objetivo deste trabalho é realizar uma análise do regulamento 

dos Jogos Escolares Municipais de Vitória (JEMVI) junto a um relato de experiência 

implementado por meio de uma proposta político pedagógica para a Educação 

Física, na Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia 

(ESEBA-UFU). Utiliza-se a pesquisa bibliográfica, com levantamentos de artigos 

acerca do tema “competição escolar” e análises dos documentos referência: 

Regulamento do 41º JEMVI e artigos sobre a experiência na ESEBA-UFU 

(PALAFOX et al, 1996) e (RESENDE et al, 2002). A partir de duas situações que se 

desenvolvem de formas distintas, percebemos o JEMVI como uma macroestrutura 

que envolve grande número de escolas participantes e, muitas vezes o 

esporte/competição escolar não é integrado ao projeto político pedagógico da 

escola, dificultando a criação de espaços para discussão e organização, de forma 

crítica, dos eventos esportivos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: 1) ESPORTES. 2) JOGOS ESCOLARES. 3) EDUCAÇÃO 

FÍSICA E TREINAMENTO. 4) ENSINO. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os jogos competitivos estão presentes nas escolas e destacam-se como conteúdo da 

disciplina Educação Física e como prática extracurricular. Em virtude dessa projeção, 

as secretarias de educação e esporte da cidade de Vitória têm incentivado a prática 

esportiva por meio de programas e atividades como Segundo Tempo, Mais Tempo na 

Escola, Escola Aberta e competições escolares como os Jogos Escolares Municipais de 

Vitória (JEMVI) e os Jogos Escolares de Vitória (JOEVI).  

A partir do momento em que as competições são inseridas nas escolas, precisamos 

identificar o trato pedagógico que vem sendo dado aos jogos escolares e problematizá-

los.  

Fazendo uma breve retrospectiva sobre a história de jogos escolares, Costa (2008) 

descreve que os Jogos Estudantis Brasileiros (JEBs), desde sua origem, configuraram-

se como uma cópia dos eventos esportivos sistematizados internacionalmente. 

Surgiram durante a ditadura militar instaurada nos anos 60 numa visão fundamentada 

na massificação como caminho para elitização.  

O ano 2000 marcou uma transformação estrutural desses jogos, que passam a ser 

organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), com participação da Rede Globo de 

Televisão na divulgação. O COB tem como objetivo promover a integração e 

identificação de novos talentos esportivos. Sobre estes eventos Neto, Faria e Trotte 

(2007) discorrem: 

Nesse contexto, os Jogos Estudantis seriam o locus onde os conhecimentos 
desenvolvidos nas aulas de EF escolar – as práticas esportivas 
institucionalizadas – poderiam ser avaliados. Assim, seguindo a lógica da 
pirâmide esportiva, a relação dos Jogos Estudantis com a EF na escola teria um 
duplo sentido. Significando um fim para os professores, já que este evento 
poderia ser considerado um marco no transcorrer do ano letivo. E um meio para 
promoção do esporte (de rendimento) nacional, pois caberia aos Jogos 
Estudantis constituir o segundo patamar da pirâmide esportiva. (p.2) 
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Bracht (1992, apud Neto, Faria e Trotte, 2007) afirma que a Educação Física se 

subordinou aos códigos da instituição esportiva, em que é reservada à Educação Física 

Escolar a tarefa de fornecer a base através da detecção de talentos para o esporte de 

rendimento, ou seja, a escola seria a base da pirâmide esportiva. 

Por meio das práticas esportivas institucionalizadas e efetivadas nas escolas, 

estabelece-se uma relação de duplo sentido entre a EF Escolar e os Jogos Estudantis, 

seguindo essa lógica da pirâmide esportiva. 

Barbieri (1999) defende que este tipo de evento esportivo de caráter nacional, isolado 

da vida das escolas e de seus currículos, gerou distorções significativas no âmbito dos 

Sistemas Estaduais de Educação. 

Atualmente, no campo da Educação Física, os autores divergem sobre as opiniões em 

relação ao esporte e Educação Física. Kunz (2006) preocupa-se com o 

desenvolvimento da sensibilidade, da percepção e da intuição. “O conceito de esporte 

que se vincula à Educação Física é um conceito restrito, pois se refere ao esporte que 

tem como conteúdo o treino, a competição, o atleta e o rendimento esportivo” (KUNZ, 

2006, p. 63). Stigger (2001) compreende a prática esportiva como elemento da cultura 

que desempenha uma ou várias funções na sociedade, passível de ser apropriada de 

forma diferente em diversas realidades específicas, na medida em que é praticada por 

grupos particulares. Taffarel apud Caparroz (2001) corrobora afirmando que o esporte 

da forma como, histórica e culturalmente, vem se desenvolvendo não faz dele um 

elemento que se caracterize como possibilidades de maior potencial humanizador, 

contribuindo na formação do ser humano pleno e íntegro que acesse de forma crítica e 

reflexiva a cultura.  

Palafox (1996), propõe a implementação de uma proposta político-pedagógica para a 

Educação Física tomando como referência a valorização do trabalho coletivo, que 

possa promover uma formação de cidadania crítica, solidária e participativa. Assim 

como Bracht e Almeida (2003), que afirmam que não se consiste em negar o esporte, 

mas sim tratá-lo pedagogicamente, para que se torne educativo numa determinada 

perspectiva (crítica) de educação. Sendo assim, este elemento da cultura corporal 
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precisa ser reformulado, ressignificado, refletido, contextualizado, para que o esporte se 

torne um saber característico da escola.  

Por ter sido um projeto descrito à luz de um processo reflexivo, implementado por meio 

de uma proposta político pedagógica para a Educação Física e ter se sustentado até os 

dias atuais, escolhemos como referência o relato de experiência aplicado na 

Universidade Federal de Uberlândia, envolvendo o professor Gabriel Palafox. O 

trabalho tinha como base descrever o processo reflexivo sobre a competição esportiva 

na escola e a implementação de uma proposta político-pedagógica para Educação 

Física no 1º grau, tomando como referência a valorização do trabalho coletivo entre 

docentes envolvidos na experiência. Este projeto foi desenvolvido na Escola de 

Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia (ESEBA-UFU). A equipe 

compreendeu que a competição esportiva deveria ser precedida por atividades que 

levassem os alunos de primeira à oitava série a refletir, promovendo o evento dentro de 

um espaço pedagógico de formação para a cidadania, numa tentativa de contribuir para 

superação de representações sociais relacionadas à procura da performance física, 

valorização dos mais aptos em detrimento da maioria, vitória a qualquer custo e reforço 

do individualismo (PALAFOX et al., 1996). 

Nosso objetivo é fazer uma análise do regulamento dos Jogos Escolares Municipais de 

Vitória (JEMVI) a partir da perspectiva apresentada neste relato de experiência. 

Os Jogos Escolares Municipais de Vitória (JEMVI) são organizados anualmente pela 

Secretaria Municipal de Educação de Vitória(SEME) e ocorrem desde o ano de 1971. 

Foram idealizados pelo professor Mauro Marques, que possuía o desejo de realizar 

uma competição esportiva entre duas unidades de ensino a EMEF Ceciliano Abel de 

Almeida (antigamente situada na praça da catedral, no Centro de Vitória, na qual Mauro 

Marques atuava como professor) e a EMEF Alvimar Silva (situada ainda hoje no bairro 

Santo Antônio). A proposta foi apresentada pela extinta Coordenação de Educação 

Física, Desportos e Recreação (atualmente denominada Coordenação de Desporto 

Escolar) ao Diretor do extinto Departamento de Educação e Cultura (atualmente 

Secretaria de Educação), que colocou o desafio para a Coordenação de realizar os 
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jogos entre todas as escolas da rede municipal de Vitória (na época, um total de nove 

escolas). Atualmente, existem 53 unidades de ensino fundamental (REGULAMENTO 

GERAL 41º JEMVI, p. 2).  

A competição abrange alunos da rede de ensino fundamental do município de Vitória e 

há disputas de modalidades de quadra, como futsal, handebol, basquetebol e voleibol, 

e modalidades individuais, como atletismo (corrida, salto e arremesso), xadrez e tênis 

de mesa. 

Segundo o regulamento, os jogos caracterizam-se como uma potente ferramenta 

pedagógica para a formação dos estudantes e garantia de direito a acesso ao desporto 

educacional. 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo deste trabalho é realizar uma análise do regulamento dos Jogos Escolares 

Municipais de Vitória (JEMVI) a partir da perspectiva apresentada pela Universidade 

Federal de Uberlândia em sua Escola de Educação Básica, por meio de pesquisa 

bibliográfica, com levantamentos de documentos e artigos acerca do tema “competição 

escolar” e exames junto aos documentos referência: Regulamento do 41º JEMVI e 

artigos sobre a experiência na ESEBA-UFU (PALAFOX et al, 1996) e (RESENDE et al, 

2002). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Analisar os regulamentos dos jogos; 
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b) Identificar os objetivos, os princípios e as regras em cada regulamento; 

 

c) Identificar se a forma de execução dos jogos propicia o alcance dos objetivos 

definidos pelos regulamentos.  

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este artigo se caracteriza por uma pesquisa bibliográfica desenvolvida em material já 

elaborado (GIL, 2002), e tem por objetivo realizar uma análise do Regulamento do 41º 

JEMVI. 

Foram realizados levantamentos de artigos acerca do tema “competição escolar” e 

analisados juntamente aos documentos referência: Regulamento do 41º JEMVI e 

artigos sobre a experiência na ESEBA-UFU (PALAFOX et al., 1996) e (RESENDE et al., 

2002). 

 

 

4 RESULTADOS 

 

Na ESEBA-UFU, a intenção é envolver toda a comunidade escolar no evento esportivo, 

desde o seu desenvolvimento até sua avaliação. A competição é pensada pela e para a 

escola.  A Educação Física relaciona-se com a competição esportiva de maneira 

diferente do tradicional, visando à promoção de uma educação voltada para a formação 

de uma cidadania crítica, solidária e participativa, aspectos fundamentais na luta por 

uma sociedade mais digna e democrática (RESENDE et al., 2002). 

O Colégio de Aplicação, como também é conhecido, objetiva discutir as bases 

científicas que procuram explicar a origem, sentido e significado da competição e seus 

respectivos mecanismos de organização social; subsidiar o aprofundamento teórico-
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prático do sentido e significado da competição, enquanto elemento motivador da prática 

da educação física escolar; analisar e avaliar o impacto político-pedagógico de uma 

experiência cotidiana de competição esportiva na escola, resultante de uma ação 

participativa entre professores de educação física e comunidade discente, e apresentar 

fundamentação político-pedagógica para construção de competições esportivas.  

No JEMVI, o primeiro elemento a ser identificado é a sua macroestrutura. A proposta 

elaborada para o Colégio de Aplicação em Uberlândia é direcionada para uma estrutura 

e um grupo muito menor quando comparado aos jogos de Vitória. O JEMVI é 

organizado pela SEME e Coordenação de Desporto Escolar e. elaborado por agentes 

não participantes do processo. Seu regulamento atém-se aos termos técnicos da 

competição e do evento em geral, tais como: categorias, condições de participação e 

inscrição, cerimônia de abertura, arbitragem, classificação, etc. Não há discussão sobre 

o conceito de competição a ser apropriado, nem possibilidades de propostas para que 

todos os alunos possam participar do evento ou de qualquer outro momento do 

processo, assim como conseguiu realizar a ESEBA-UFU. Os jogos municipais de Vitória 

justificam-se: 

O JEMVI assume grande relevância para a formação dos estudantes da Rede 
Municipal de Vitória, pois busca valorizar o esforço de trabalho de estudantes e 
professoras/es nas aulas de Educação Física e nos projetos de Desporto 
Educacional, situando o JEMVI como construção coletiva voltada para a 
exposição e a partilha dos conhecimentos produzidos por esses sujeitos nas 
aulas de Educação Física e projetos, destacando as experiências no âmbito da 
cultura corporal de movimento, de maneira a incentivar a construção de uma 
cultura de aproximação intencional dessas produções, ocorridas no interior das 
unidades de ensino, e nas comunidades, evidenciando as possibilidades 
formativas de uma educação estética e para o lazer, que visam a formação de 
um cidadão capaz de intervir no meio social de maneira autônoma e 
emancipada, capaz de aproveitar os bens culturais construídos historicamente 
pela humanidade (Regulamento do 41º JEMVI, p. 4). 

 

Ainda segundo o Regulamento Geral dos Jogos Escolares Municipais de Vitória 2011, 

seu objetivo é oportunizar aos estudantes do Sistema Municipal de Ensino vivências de 

atividades esportivas que, entendidas como elementos culturais, proporcionam a 

integração e socialização das comunidades escolares, buscando valorizar as vivências 
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que esses estudantes constroem (experimentam) nas escolas da rede municipal de 

ensino. 

No JEMVI, são encontradas modalidades individuais como atletismo, tênis de mesa e 

xadrez nos naipes feminino, masculino e misto, e modalidades coletivas: basquetebol, 

futsal, handebol e voleibol nos naipes feminino, masculino e misto.  

Segundo o Regulamento do 41º JEMVI, as categorias são divididas por idade: 

MINI (SUB 11) - 9, 10 e 11 anos. 

Nascidos em 2000, 2001 e 2002. 

- Festival de Atletismo 

-Festival de jogos e atividades esportivas 

MIRIM (SUB 13) - 11, 12 e 13 anos. 

Nascidos em 1998, 1999 e 2000. 

- Modalidades Individuais 

- Modalidades Coletivas 

INFANTIL (SUB 15) - 14 e 15 anos. 

Nascidos em 1996 e 1997. 

- Modalidades Individuais 

- Modalidades Coletivas 

 

A ESEBA-UFU tem como objetivo do projeto de competição elaborado por Resende e 
outros (2002): 

Possibilitar o aprendizado das competências educacionais, ampliando o 
conhecimento sobre a Competição Esportiva (sua organização, participação e 
avaliação), dentro de um contexto pedagógico, em que os/as alunos/as possam 
refletir e discutir em grupos sua importância, trocar informações e opiniões, 
analisando coletivamente os problemas relacionados com sua participação e 
resolvê-los de forma autônoma e responsável, e buscando a construção de 
novas ideias e uma melhor convivência entre todos. Por meio dessa interação 
social, procura-se durante a organização e execução dos Jogos Internos, criar 
um ambiente de convivências prazerosa, participativa, cooperativa e crítica que 
possa contribuir para superação de representações sociais e práticas 
relacionadas com a performance física, valorização dos mais hábitos em 
detrimento da maioria, vitória a qualquer custo e o reforço do individualismo 
(p.159). 

 

Após a elaboração dos objetivos do projeto, foram traçados princípios ético-políticos 

para direcionar o trabalho pedagógico e identificados os problemas subjacentes à 

atividade em desenvolvimento. A partir dessas verificações, elaborou-se um quadro de 

práticas docentes e estabeleceram-se os caminhos que desencadeariam o processo 

frente aos estudantes. 
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O regulamento básico dos Jogos Internos da ESEBA-UFU foi elaborado pelos 

professores e apresentado em cada turma, convidando-os a se organizarem e 

formarem suas equipes de acordo com as seguintes considerações: 

 Devido à existência de alto índice de desmotivação para prática da aula de 

Educação Física, a participação dos alunos deveria ser obrigatória; 

 Com a finalidade de minimizar a participação e domínio das “estrelas” de cada 

turma, os alunos somente poderiam participar, no máximo, em duas 

modalidades; 

 Pensando na valorização do “esforço coletivo”, a premiação do evento seria por 

sala de aula, através de pontos alcançados por cada participante e as equipes 

da turma em diferentes modalidades (PALAFOX et al.,1996, p. 282). 

 

A competição foi organizada por níveis de escolaridade entre alunos de primeira à 

oitava série. O evento teve duração de uma semana, ocorrendo nos horários de aula e 

com um sistema de eliminatória simples. 

No Colégio de Aplicação, as modalidades foram escolhidas entre professores e alunos. 

Dentre elas futebol, carimbada, uma gincana, atletismo, basquete, peteca e outras. 

Ao fim dos jogos, a equipe teve a preocupação de realizar uma avaliação do evento. Foi 

utilizado um questionário semiaberto onde os alunos participantes de quinta à oitava 

série deram sua opinião considerando os aspectos positivos e negativos das seguintes 

questões: 1. Organização (forma como foi organizada a competição); 2. Execução 

(forma como a competição se desenvolveu); 3. Premiação (forma de distribuição da 

premiação); 4. Participação (alunos, professores, árbitros e auxiliares) e 5. Sugestões 

(para os próximos jogos internos). 

Os I Jogos Internos da ESEBA-UFU, realizados em 1993, foram uma experiência 

entendida como campo de vivência pedagógica sujeita à avaliação permanente, onde 

os alunos participariam do processo de reflexão, organização e execução do referido 

evento (PALAFOX et al., 1996).  
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Quadro de resultados: 

Quanto aos regulamentos: 

ESEBA-UFU Projeto descrito à luz de um processo reflexivo, implementado 

por meio de uma proposta político pedagógica para a EF, 

resultado de uma ação participativa entre professores de EF e 

comunidade discente. 

JEMVI Projeto organizado pela SEME e Coordenação de Desporto 

Escolar. Elaborado por agentes não participantes seguindo 

modelo de grandes eventos esportivos. 

 

Quanto aos objetivos, princípios e regras: 

ESEBA-UFU Possibilitar o aprendizado das competências educacionais, 

ampliando o conhecimento sobre competição esportiva 

(organização, participação e avaliação), dentro de um 

contexto pedagógico, com possibilidade de discussão, 

reflexão e superação de representações relacionadas à 

performance física . 

Algumas regras foram pensadas exclusivamente para atender 

às necessidades do grupo. 

JEMVI Oportunizar aos estudantes do Sistema Municipal de Ensino 

vivências de atividades esportivas que, entendidas como 

elementos culturais, proporcionam a integração e socialização 

das comunidades escolares, buscando valorizar as vivências 

que esses/as estudantes constroem (experimentam) nas 

escolas da rede municipal de ensino.   

Os jogos seguem as regras oficiais das confederações de 

cada modalidade esportiva. 
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Quanto ao alcance dos objetivos: 

ESEBA-UFU Por ser uma experiência entendida como campo de vivência 

pedagógica sujeita à avaliação permanente, onde os alunos 

participam do processo de reflexão, organização e execução 

do evento, facilita a correção dos erros e chegar mais próximo 

dos objetivos. 

JEMVI Por envolver grande número de escolas participantes, muitas 

vezes o esporte/competição escolar não é integrado ao 

projeto político pedagógico da escola, dificultando a criação 

de espaços para discussão e organização, de forma crítica, 

dos eventos esportivos. O aluno é responsável apenas pela 

sua presença na competição, o que não contribui para uma 

formação autônoma e emancipada. 

 

 

5 DISCUSSÃO 

 

As competições necessitam caracterizar uma proposta pedagógica delimitada por 

objetivos claros. Através de uma seleção cultural, ocorrida ao longo dos tempos, os 

esportes e, consequentemente, a competição, tornarm-se conteúdo indispensável no 

currículo da disciplina Educação Física. Como afirmaram Bracht e Almeida (2003), a 

intenção não é negar a atividade esportiva, mas sim repensar a sua prática de forma 

pedagógica. Entendendo os esportes como elemento cultural (STIGGER, 2001), é 

obrigação dos professores de Educação Física incluir estes saberes e seus 

desdobramentos no currículo a partir de uma reflexão e possibilidade de reinvenção de 

sentidos, valores e significados (Orientações Curriculares para o Ensino Médio-

Educação Física, 2006). 
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Ao reunir artigos sobre o tema, vislumbra-se direções distintas. Contudo, a ideia central 

a ser transmitida é a mesma: uma reconstrução da prática esportiva escolar. No 

contexto atual de educação, não existe mais espaço para o modelo hegemônico, o 

esporte é multicultural e se expressa em uma diversidade de manifestações (STIGGER, 

2001). As formas de apropriação de práticas corporais pelos sujeitos são individuais, 

assim como serão a sua forma de manifestação, particulares. Assim, uma competição 

deve ser característica de um grupo, de uma região ou comunidade escolar, e sua 

forma de execução não pode apenas ser reproduzida, deve conter significado. 

Seguindo esta lógica, Palafox e outros (1996) apontam que desde que se possa: 

Discutir as bases científicas que procuram explicar o sentido e significado da 
competição (e da competição esportiva) e seus mecanismos de organização 
social, considerando que esta faz parte do universo ou sistema de 
representações sociais cotidianas, onde se reproduzem e/ou modificam as 
condições de vida social e se constrói a consciência dos homens (p. 280). 

 

A competição esportiva na Escola de Educação Básica da Universidade Federal de 

Uberlândia (ESEBA-UFU), à luz de um processo reflexivo, foi implementada por meio 

de uma proposta político pedagógica para a Educação Física. Foram definidos 

objetivos, princípios ético-políticos e os problemas que poderiam surgir. Os I Jogos 

Internos da ESEBA/UFU: 

Assumiram uma característica de campo de vivência pedagógica sujeita a 
avaliação permanente, onde, os alunos participariam do processo de reflexão, 
organização e execução do referido evento, para fomentar, além das 
habilidades esportivas, a prática da autonomia, da cooperação e da 
solidariedade (PALAFOX et al., 1996, p. 281). 

 

As estratégias elaboradas pela equipe pedagógica do Colégio de Aplicação propiciam o 

alcance dos objetivos determinados devido as suas constantes reflexões sobre a 

prática e à tomada de consciência sobre a importância do projeto político-pedagógico.  

Os Jogos Escolares Municipais de Vitória se propõem a valorizar as atividades 

exercidas dentro dos espaços escolares por meio de vivências de atividades esportivas, 

entendidas como elementos da cultura corporal. Este evento é promovido baseando-se 



 

   20 

    

 

 

 

na Constituição Federal de 1988, Seção III - Do Desporto, na LDBEN 9.394/96, art. 27, 

no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90 Art. 16, na Lei Pelé 9.615/98 e 

na Lei municipal 5.429/2001, que autoriza a Secretaria Municipal de Educação a incluir 

nas atividades extracurriculares os Jogos Escolares Municipais de Vitória.  

A partir do relato de experiência utilizado como base, podemos fazer algumas 

considerações. Na justificativa e objetivo do JEMVI realizo dois destaques. Ambos 

referem-se aos jogos como instrumento de valorização das vivências e de construção 

de conhecimentos das aulas de Educação Física. Esses elementos ampliam as 

possibilidades para, por exemplo, introduzir outras práticas, talvez até mais próximas 

dos alunos, aos jogos de Vitória. O xadrez é um exemplo, assim como a inserção da 

categoria mista. A proposta do regulamento traz um discurso crítico, porém, as decisões 

sobre as práticas esportivas a serem escolhidas vem de cima para baixo, ou seja, são 

impostas. Essas modalidades nem sempre representam a realidade das aulas de 

Educação Física e nem o interesse dos alunos. 

Diante dos objetivos e justificativas do JEMVI, compreendemos que o Regulamento 

poderia se encaixar dentro da proposta pedagógica do município, bem como resignificar 

e introduzir novas modalidades. Além disso, criar formas de inserir a comunidade 

docente e discente no processo de organização e avaliação. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

O trabalho apresentou e comparou duas propostas para competição escolar aplicadas 

em situações distintas. Os Jogos Escolares do Município de Vitória (JEMVI), por 

envolver grande número de escolas participantes, muitas vezes o esporte/competição 

escolar não é integrado ao projeto político pedagógico da escola, dificultando a criação 

de espaços para discussão e organização, de forma crítica, dos eventos esportivos.  
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O esporte/competição escolar só se justifica quando integrado ao projeto pedagógico 

da escola, de forma a possibilitar a criação de espaços para discussão, organização e 

participação de competições esportivas, de forma crítica, participativa, autônoma, 

cooperativa e prazerosa dos alunos. Necessita-se resgatar, assim como fizeram os 

professores de educação física da ESEBA-UFU, a competição dentro de um contexto 

de reflexão e avaliação permanente. 

Não existem receitas prontas que garantam o sucesso aos professores de educação 

física, mas existe a busca pelo conhecimento, a reflexão da prática cotidiana e a 

incorporação de novas práticas pedagógicas, uma reconstrução da cultura escolar em 

Educação Física.  

Por fim, resta a percepção de que o fenômeno esportivo deve ser estudado, ensinado e 

assimilado como elemento significativo da cultura corporal do movimento humano e de 

seu papel formador da subjetividade do cidadão. 
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