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RESUMO 

 

A competição é elemento fundamental do esporte, dá sentido a sua existência e é 

por ela que a manifestação do esporte se realiza em sua plenitude. Porem, a 

competição que estamos falando não é qualquer tipo de competição. Sabe-se que 

um professor que enfatiza aspectos negativos como a ênfase na vitória, pode 

dificultar a adoção de hábitos saudáveis e o afastamento da atividade física. Para 

isso, realizamos uma análise sobre o tema competição escolar a partir de uma 

pesquisa bibliográfica, com levantamentos de artigos que dialogam com a 

competição na escola, identificando como vem sendo proposta a competição na 

escola, mais precisamente nas aulas de educação física, apontando aspectos 

positivos e negativos da competição, verificando se é possível julgá-la como boa ou 

ruim. Também verificamos a relação educação física, esporte e competição e 

apontamos possíveis propostas pedagógicas para a competição dentro do ambiente 

escolar. A partir da confrontação e comparação com os autores revisados podemos 

verificar que a competição deve estar engajada dentro de um projeto coletivo e maior 

englobando o máximo de disciplinas, devemos nos preocupar com o aluno 

protagonista da sua própria prática e vivência, o professor mediador dos conflitos, 

orientando para uma aprendizagem de comportamentos e atitudes. Foi também 

apontado que é preciso maximizar aspectos positivos como a cooperação, prática da 

autonomia, solidariedade entre os alunos e minimizar aspectos negativos, como a 

preocupação somente com o resultado e a busca da vitória a qualquer custo. Não 

existiria necessidade de que a competição seja trabalhada exclusivamente por meio 

do esporte e nem o esporte deve estar ligado à ideia de competição 

necessariamente, cabendo ao professor criar outras possibilidades. Assim, a 

competição que defendemos é como instrumento ou meio educativo, pois ela não é 

boa e nem ruim, e sim o que fazemos dela, portanto não pode ser excluída de 

maneira alguma de dentro da escola. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: 1) COMPETIÇÃO. 2) ESCOLA. 3) EDUCAÇÃO FÍSICA E 

PROCESSO EDUCACIONAL. 4) ESPORTE.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Revertido et al (2008), a competição é elemento fundamental do esporte, 

dando sentido a sua existência e é pela competição que a manifestação do esporte se 

realiza em sua plenitude. Porém, “não se trata de qualquer competição”, conforme cita 

Barbierie (2001).  

Segundo Sparkes (1987), 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” e se pensarmos no contexto escolar, o 

professor que enfatiza em suas aulas somente a vitória, estaria induzindo o 

distanciamento do aluno das práticas esportivas, pois os alunos mais habilidosos 

seriam os únicos beneficiados e os “poucos habilidosos” provavelmente desistiriam de 

tentar, o que vai do encontro ao pensamento de Matos e Graça (1990), o que 

consideramos trágico para o processo de formação educacional do aluno conforme 

explicado anteriormente: 

 

O confronto com uma tarefa antevista por si só como irrealizável cria no aluno 

uma sensação de incapacidade pessoal, o que de certa forma afeta a sua auto-

estima (p. 314). 

 

Segundo Ferreira (2000), a ênfase na vitória, por exemplo, pode dificultar a adoção de 

hábitos de vida ativa, já que não é difícil encontrar pessoas que atribuem o afastamento 

da prática de atividade física a experiências negativas na escola. 

A partir do exposto, torna-se importante identificar e problematizar como vem sendo 

trabalhada a competição na educação física escolar, se possui trato pedagógico ou se é 

somente mera cópia da competição fora da escola. Também é importante visualizarmos 

aspectos positivos para uma possível proposta pedagógica e os negativos, a fim de 

serem corrigidos. 
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Fundamental é sair do campo teórico e mostrar possíveis perspectivas práticas de 

propostas pedagógicas para a competição dentro da escola, verificando se a 

competição escolar deve ser sempre praticada necessariamente por meio do esporte, 

se existem alternativas e se o esporte está sempre ligado à concepção de competição. 

Com isso, não seria simplesmente seguir o modelo ou negar o esporte e a competição, 

mas sim problematizar, olhar de uma maneira diferente para o assunto proposto, pois 

não somos contra a competição, ao contrário, somos a favor da competição, porém com 

uma visão ou trato diferente. 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo deste trabalho é realizar uma análise sobre o tema competição escolar, a 

partir de uma pesquisa bibliográfica, com levantamentos de artigos de autores da área 

e também fazer possíveis apontamentos para uma proposta pedagógica para a 

competição dentro da escola ao longo do presente trabalho. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Analisar trabalhos que dialogam com a competição na escola, identificando como 

vem sendo proposta e trabalhada a competição dentro do âmbito da educação física 

escolar; 

 

b) Apontar aspectos positivos e negativos da competição na escola ou jogos escolares; 
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c) Identificar, a partir da visão dos autores, se nas aulas de educação física o esporte 

está sempre ligado necessariamente à ideia de competição e se as atividades 

competitivas devem ser sempre praticadas exclusivamente por meio do esporte; 

 

d) Identificar se é possível julgar a competição na escola como sendo ruim ou boa; 

 

e) Apontar propostas pedagógicas para a competição nas aulas de educação física 

dentro do ambiente escolar, se possível. 

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho se caracteriza como uma revisão de literatura, que busca obter pontos 

divergentes e convergentes de autores que tratam sobre o tema “competição escolar”. 

Foram estudados 10 artigos apresentados na Atividades Interativas de Formação 

(ATIF),  da disciplina Educação Física e Cultura Escolar I do Curso de Educação Física 

em Licenciatura da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES (ANDRADE et al ., 

2004; BARBIERI, 2001; COSTA, 2008; FERREIRA, 2000; LOVISOLO, 2001; 

PALAFOX,  et al., 1996; RESENDE et al., 2002; REVERDITO et al., 2008; SANTOS, 

2007; STIGGER, 2001). 

Foi feita a leitura de cada artigo, buscando compreendê-lo e esclarecer como os 

autores pensam sobre as indagações realizadas, assim, para chegar às respostas dos 

objetivos específicos. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Vários autores apontam que a competição pode repercutir em dois extremos na escola, 

dependendo de como ela é trabalhada (FERREIRA, 2000; STIGGER, 2001; BARBIERI, 

2001; SANTOS, 2007; PALAFOX et al., 1996; COSTA, 2008; RESENDE et al., 2002; 

REVERDITO et al., 2008; LOVISOLO, 2001; ANDRADE et al., 2004). Segundo Barbieri 

(2001), a competição escolar ou jogos escolares, sem princípios de uma Educação 

emancipadora, integral e integradora, corre o risco de tornar os jogos em “campos de 

guerra” trazendo consequências seletivas e discriminadoras, desunião entre membros 

da própria equipe, antagonismo, tensão, pressão psicológica, além da premissa que a 

existência humana se fundamenta em sermos sempre vencedores. Assim, a 

competição escolar deve ter um compromisso com a educabilidade do sujeito, tendo 

princípios pedagógicos, como afirma Revertido et al. (2008): 

 

Contudo, temos motivos suficientes para acreditar que a escola (ensino formal) 

ainda não conseguiu romper com a reprodução do modelo de competição na 

escola, pelo fato de ainda mantê-la por meio dos estereótipos das competições 

institucionalizadas, pela ausência de um tratamento pedagógico comprometido 

com a educabilidade do sujeito e pela falta de compromisso da escola com as 

competições no ambiente escolar. (p. 40) 

 

Portanto, se não for feita uma reflexão sobre a organização da competição com a 

Escola como um todo, inclusive com a inserção, realmente, do aluno protagonista de 

sua própria prática, pode apenas correr o risco de reproduzir eventos esportivos, 

trazendo somente aspectos negativos assim como critica Ferreira (2000): 

 

O que condenamos é a exacerbação da competição na escola. Criticamos a 

exacerbação que dissemina o individualismo, o preconceito, a 

inescrupulosidade, enfim, sentimentos que contribuem para forjar uma 

personalidade incompatível com a vida humana em sociedade. (p. 98) 

 

Trabalhos semelhantes (STIGGER, 2001; PALAFOX et al., 1996; COSTA, 2008; 

RESENDE et al., 2002; REVERTIDO et al., 2008),  aos citados acima também afirmam 

que se não houver um trabalho conjunto com os alunos, a competição na educação 
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física escolar pode trazer aspectos negativos, como a contribuição para uma prática 

individualista, preocupação somente com o resultado, busca pela vitória a qualquer 

custo, necessidade de sobrepujar o adversário, a seletividade e a eliminação dos 

menos aptos por privilegiar os melhores tecnicamente. 

Um trabalho levantado muito interessante foi o de Palafox et al. (1996). Uma equipe de 

professores de Educação Física-ESEBA/UFU descreveu a implementação de uma 

proposta político-pedagógica para Educação Física no 1° grau em que fala sobre a 

construção de competições esportivas na escola, considerando estas como “espaço de 

participação e resolução de problemas por parte dos alunos, capaz de contribuir com 

uma formação autônoma, criativa e solidária, necessária para o exercício de uma 

cidadania crítica e construtiva”. Este trabalho aponta para a valorização do 

planejamento do trabalho coletivo, propiciando espaços para reflexão e debate sobre 

questões referentes a princípios implícitos em jogos na escola como: respeito, 

participação, interesse, companheirismo, amizade, responsabilidade e solidariedade, 

bem como a construção de regras para convívio coletivo. Dois pontos que 

consideramos essenciais no trabalho desenvolvido por estes autores são o de sugerir a 

participação dos alunos na organização dos eventos e a criação de um fórum de 

decisões compostas pelos alunos representantes com direito a voto, que apontam o 

aluno como protagonista da sua prática.  

Outro trabalho que buscou fazer relações entre o esporte de rendimento e esporte na 

escola, trazendo uma profunda discussão em conceitos sobre esporte tanto fora como 

dentro da escola, lazer, o papel do professor e o espaço do aluno dentro de todo o 

contexto escolar que também aponta neste mesmo sentido é o do Stigger (2001): 

 

O grupo também estabeleceu os critérios e a responsabilidade de cada um no 

processo de formação das equipes e ainda debateu temas genéricos 

relacionados ao esporte em geral, e ao futebol, em particular. Tudo isto 

contribuiu para que, no momento da realização do jogo coletivo, já houvesse 

regras acordadas e também uma relativa segurança quanto às habilidades 

básicas de cada um para praticar o jogo. (p. 80) 
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Projetos desenvolvidos nos moldes citados acima, com um cunho mais preocupado 

com a formação dos alunos como um todo, minimizariam os aspectos negativos 

trazidos até agora e maximizariam os positivos, citados nos trabalhos revisados, como: 

cooperação, solidariedade entre os alunos, coletividade, respeito com o adversário 

mesmo durante jogos onde existem adversidades, jogar coletivamente, saúde, 

divertimento, convívio, prática de autonomia, convívio prazeroso, cooperativo e crítico, 

valores de humanização, fazendo com que os alunos se veem como agentes 

responsáveis pelo processo e motivação. 

Em outro ponto analisado buscou-se verificar se nas aulas de educação física o esporte 

está sempre ligado necessariamente à ideia de competição e identificar se as 

atividades competitivas devem ser sempre praticadas exclusivamente por meio do 

esporte.   

Todos os autores revisados apontaram que nas aulas de educação física o esporte não 

necessita exclusivamente estar ligado a competição, cabendo ao professor de 

educação física criar possibilidades para o trabalho do esporte de uma forma diferente. 

Na visão de Stigger (2001), o professor é visto como responsável por tematizar as 

atividades esportivas de uma forma diferente da habitual. Fica clara esta ideia quando o 

professor transforma o futebol oficial, adequando-o aos objetivos educacionais da 

escola: 

 

Em outras palavras, acredito que poderia ser dito que, ao investir esforços no 

sentido da escolarização do futebol, Molina propôs uma forma particular de 

praticar o futebol, o futebol da escola. Mais do que isto, acredito que - ao 

mostrar-se insatisfeito com a monocultura do futebol oficial - o professor tenha 

realizado a sua intervenção na perspectiva de uma educação esportiva 

multicultural. (p. 81) 

 

Nesta mesma corrente, trabalho do Lovisolo (2001), diz que temos que dar ao esporte 

da escola um sentido diferente do esporte de rendimento, ou seja, uma ressignificação: 
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Significa que temos que dar ao esporte da escola um sentido diferente daquele 

que possui o esporte rendimento e que não devemos nem podemos 

subordinarmos inconscientemente à técnica pelo seu valor. (p. 109) 

 

Caberia então ao professor criar mecanismos de mudanças para diminuir os aspectos 

negativos e maximizar os positivos, entretanto, concordamos com Ferreira (2000) em 

que não devemos deixar de lado a competição: 

 

Se pretendêssemos acabar com a competição na escola, estaríamos 

defendendo o fim do desporto como conteúdo de ensino, pois estaríamos 

negando sua própria essência. (p. 98) 

 

Todos os autores revisados apontaram que a competição não deve ser praticada, tão 

somente, por meio do esporte, podendo ser utilizados outros meios, como jogos 

tradicionais e populares, como o pular corda e elástico, queimada, amarelinha, jogo de 

taco, corridas de saco, dança da cadeira, corridas à fantasia, em formas de gincanas. 

Estabelecendo formatos de jogos diferentes, a probabilidade de atender a todos é maior 

como afirma Revertido et al.(2008): 

 

A intenção de se propor vários tipos de tarefas é permitir que o aluno vivencie 

diferentes situações problemas de caráter aberto, considerando que as 

características de uma prova individual diferem em muito de uma atividade de 

cooperação ou oposição. Por exemplo, alguns alunos não suportam, na 

competição, o fato de suas ações determinarem o resultado do jogo, ou seja, a 

derrota ou a vitória. Mas nas atividades individuais, tanto na vitória quanto na 

derrota, não existe sobre o aluno a pressão dos resultados dos demais colegas. 

Ou seja, a vitória ou a derrota foram apenas conseqüências de sua ação, não 

havendo responsabilidade sobre a resultante dos demais colegas. Nesse caso, 

o desafio e a busca pela auto-superação são os mecanismos referenciais de 

avaliação do aluno. (p. 43) 

 

Santos (2007) apresenta que a prática escolar esportiva não precisa estar ligada 

diretamente à competição, pois o esporte como conteúdo da aula de educação física 

poderia ter várias abordagens ou meios para se trabalhar: 
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Dentro da escola o esporte pode ter diferentes formas de organização e 

abordagens. As manifestações esportivas no período de vida escolar do 

adolescente são diversas, indo desde as orientações educativas das práticas 

escolares esportivas, passando pelas práticas esportivas escolares até a 

institucionalização dos jogos estudantis. (p. 28-29) 

 

Outra passagem importante também no trabalho de Santos (2007) é quando diferencia 

prática escolar esportiva de prática esportiva escolar, quando afirma que a prática 

esportiva escolar pode ser utilizada com finalidade de competição ou não:  

 

A prática escolar esportiva refere-se ao esporte enquanto um dos conteúdos a 

ser desenvolvido pela educação física dentro do currículo escolar, enquanto 

práticas esportivas escolares são actividades extracurriculares que podem ser 

denominadas turmas de treinamento esportivo, com finalidade de 

representação escolar em competições ou não. (p. 29) 

 

Acreditamos que o esporte depende mais da competição do que a competição depende 

do esporte, pois todos os trabalhos levantados afirmam que o esporte não necessita ser 

trabalhado exclusivamente por meio da competição, porém falam em competições 

pedagógicas, reflexões do modelo atual de competição, quebra do paradigma, e 

apontamentos nesses sentidos, contudo o caminho é mais longo para chegar a um 

consenso de que tipo de competição que queremos dentro da escola.  

Já a competição, é bem clara que podemos trabalhar com outros tipos de atividades, 

citadas ao longo do trabalho. Um dos únicos consensos é que a competição não deve 

ser excluída.  

Com isso, fica evidente que a competição não é boa nem ruim, e sim como ela é 

trabalhada. Assim, apoiando-se no trabalho de Ferreira (2000), se houvesse um resgate 

do papel educativo, a competição poderia maximizar os seus aspectos positivos.  

Em todos os trabalhos estudados, há um consenso em que a competição é boa se for 

trabalhada com um caráter mais reflexivo com os alunos, tentando diminuir os aspectos 

negativos e ressaltando os aspectos positivos. O mais importante que devemos nos 

preocupar é com o trato pedagógico que se faz com a competição. Daí, também a 
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importância que se tem para uma formação de um professor de educação física 

preocupado realmente com a educação dos seus alunos. O que foi exposto 

anteriormente fica evidente de acordo com Revertido et al (2008): 

 

O problema não está na competição esportiva, mas está nas mãos daqueles 

que a partir dela estabelecem seus fins, entendemos que, através dos eventos 

esportivos, é possível promover a restauração do humano, em face da 

necessidade de construirmos um mundo melhor, a partir das virtudes 

educativas existentes na competição pedagógica. (p. 39) 

 

Assim, nosso posicionamento é de apontar uma proposta pedagógica para as 

competições na educação física escolar. Contudo, o nosso objetivo não é passar uma 

receita de bolo, em que os ingredientes são os alunos, os professores, os jogos e a 

escola é o liquidificador em que se coloca tudo de qualquer jeito e nem que a escola 

viveria somente da competição e torne o centro de nossas aulas. 

Concordamos com Revertido et al. (2008) que para se ter sucesso na competição 

dentro da escola nas aulas de educação física devemos nos pautar na responsabilidade 

com o sujeito aluno, e este aluno faria parte de um projeto maior pautado em temas, 

permitindo o englobamento do maior número de disciplinas, fazendo com que não só o 

professor de educação física fosse o único e exclusivo responsável pelo processo: 

 

Portanto, as competições ou eventos esportivos estarão integrados no 

programa curricular, como produto do Projeto Político-Pedagógico da escola, 

desenvolvido na área de conhecimento e objeto de estudo da disciplina de 

Educação Física, de forma interdisciplinar ou transdisciplinar, pautado nos 

ideários filosóficos educacionais da escola. Um projeto contextualizado e 

referenciado pelo tema central da escola, permitindo ser abordado por 

diferentes disciplinas e conteúdos. (p. 40) 

 

Pensando no aluno protagonista que sempre defendemos neste trabalho, acreditamos 

que o aluno deve fazer parte de todas as etapas da competição dentro da escola, 

desde a preparação do evento até o momento que o árbitro apita encerrando o jogo. 
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Um exemplo disto é, inclusive, os próprios alunos sendo árbitros nos jogos, conforme 

trabalho de Ferreira (2000): 

 

Após atuar como árbitros, em geral, os alunos passam a respeitar mais a 

arbitragem de seus colegas e também a do professor, pois sentiram por eles 

mesmos a dificuldade e a responsabilidade da função. (p.100) 

 

Pensando no professor mediador da competição, concordamos que o professor deve 

ensinar além do competir para que o aluno se depare com algumas situações, tanto no 

jogo como no seu cotidiano, e possa escolher caminhos a seguir. Assim, o professor 

teria influência positiva sobre comportamentos e atitudes de seus alunos. Nesta 

corrente, Reverdito et al (2008) fala:  

 

Na condição de mediador, o professor deve ensinar mais que competir, 

facilitando um ambiente em que o aluno possa deparar com situações que irão 

guiá-lo para uma aprendizagem de comportamentos e atitudes. (p. 41) 

 

Para tornar a competição um meio para a educação e aprendizagem, é importante 

discutir sobre como minimizar os aspectos negativos da competição com exemplos 

palpáveis para a prática do professor e não somente com exemplos teóricos sem o 

escopo de tornar mais fácil a prática docente, tornando a prática mais distante da teoria. 

Se refletirmos a fundo todos os aspectos negativos citados ao longo do texto fica 

evidente a total relação entre eles. A busca pela vitória a qualquer custo e a 

preocupação com o resultado são os dois pilares negativos da competição que 

desencadeia todos os outros aspectos negativos, como o individualismo, a necessidade 

de sobrepujar o adversário, a seletividade e eliminação dos menos aptos.  

Para diminuir a ênfase na vitória, propomos a referência que as pessoas possam fazer 

comparações com a sua própria evolução e com a do grupo, quando for esporte ou jogo 

coletivo. Seria, segundo a ideia de Sparkes (1987), “a busca pela excelência”, em que o 

esforço está voltado para o alcance de objetivos pessoais sem referência ao 

desempenho de outros.  Assim, o menos habilidoso teria estímulo para vencer etapas 

próprias, fazendo com que não desanime e continue participando e vendo sentido na 
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sua prática. Neste contexto, entra o papel do professor no processo educacional que é 

valorizar o aluno ou a equipe, mesmo não sendo os vencedores. Cabe ao professor 

fazer reflexões junto com os alunos para que tenham influências atitudinais positivas, 

conforme explica Ferreira (2000), 

 

Ao final de um jogo, por exemplo, o professor estaria mais interessado em 

discutir com seus alunos os fatores que contribuíram para o resultado final 

(tática utilizada pelas equipes, falhas, acertos etc.) do que bradar aos sete 

ventos o nome do vencedor ou da equipe vencedora. (p. 99) 

 

Para diminuir o individualismo, a necessidade de sobrepujar o adversário e a 

eliminação dos menos aptos, o professor teria o objetivo de fazer um contraponto com 

aspectos positivos como cooperação, solidariedade, respeito com o adversário, jogar 

coletivamente. O adversário é visto também como companheiro, se for pensado neste 

sentido. O professor poderia propor alternativas durante o jogo, como no basquetebol, 

mudando os jogadores entre equipes, de funções dentro da sua equipe, tornando o 

aluno jogador em aluno árbitro, assim a cooperação seria mais vista entre os alunos, 

tornando o jogo mais prazeroso, divertido e o convívio mais harmônico. O aluno, por 

exemplo, que sinta dificuldade em uma equipe, não seria simplesmente eliminado, e o 

objetivo de todos seria tornar o ambiente solidário a este aluno, pois a vitória não seria 

o objetivo principal e único de uma equipe, pois todos serão vencedores num jogo 

praticado deste modo. 

Alternativa que poderia minimizar esta ideia de individualismo e eliminação dos menos 

aptos seria o trabalho feito pelo professor para acabar com equipes somente 

masculinas e femininas, ampliando o papel educativo da competição, mostrando as 

diferenças e semelhanças, dificuldades e facilidades se meninos e meninas 

trabalhassem coletivamente, conforme trabalho de Ferreira (2000),  

 

Uma menor preocupação com os rótulos masculino e feminino também estaria 

no rol das adequações propostas. Sendo assim, haveria turmas e equipes de 

ambos os sexos nas aulas e atividades da EF escolar. Além do distanciamento 

do desporto oficial, a idéia aqui é ampliar o potencial educativo do desporto, 
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criando um espaço para o trabalho conjunto entre meninos e meninas. Os 

possíveis conflitos daí advindos, muitas vezes frutos de estereótipos e 

condicionantes culturais, devem ser trabalhados pedagogicamente pelo 

professor de EF. (p. 100) 

 

A partir de tudo que foi exposto até o momento, acreditamos que a competição seria um 

meio educativo, em que é possível realmente que o aluno possa aprender pela 

competição, entretanto, com o cuidado com o que se faz da competição, o respeito com 

o aluno, o diálogo e o objetivo que queremos alcançar com os nossos alunos. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Este estudo buscou compreender como vem sendo trabalhada a competição dentro da 

escola e como pode ser mais bem desenvolvida sob um novo olhar diante dos trabalhos 

revisados. A competição que estamos falando não é qualquer tipo de competição. É a 

competição que deve estar engajada em um projeto coletivo maior englobando o 

máximo de disciplinas, para que também o professor de educação física não seja o 

único responsável em “colocar a mão na massa”. Chamamos a atenção, também, para 

o aluno protagonista dentro desse projeto, para que crie, opine, enfim, para que deem 

voz a este sujeito que de fato é o mais importante dentro deste processo. 

Aspectos positivos e negativos mais citados nos trabalhos revisados foram 

apresentados, dando maior ênfase a minimização dos pontos negativos, com exemplos 

e sugestões práticas de como contrapô-los, pois deve haver realmente uma 

aproximação entre o que desejamos na teoria e o que podemos alcançar na prática, 

algo que em alguns trabalhos ficaram a desejar. 

Dentro deste contexto, colocamos a importância do professor mediador para que a 

partir de situações na competição, ele possa contribuir e/ou influenciar positivamente 

nas atitudes e comportamentos dos seus alunos. 
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Outro ponto analisado e relevante nos artigos estudados foi o consenso que não há 

necessidade de que a competição seja trabalhada exclusivamente por meio do esporte, 

tendo alternativas, como jogos populares, brincadeiras, entre outras. Também foi 

constatado que o esporte não deve estar ligado a ideia de competição 

necessariamente, cabendo ao professor criar outras possibilidades, junto com os 

alunos, como por exemplo, a mudança das regras do esporte, propor alternativas 

durante o jogo, como no voleibol, em que o rodízio poderia ser de todas as pessoas do 

jogo e não somente de uma equipe só, diminuindo assim, a ideia de vitória como único 

objetivo. 

Diante de tudo que foi exposto, o nosso posicionamento é de que a competição tenha 

uma proposta pedagógica preocupada e centrada com a educabilidade do aluno, e que, 

portanto não podemos afirmar que a competição é boa ou ruim, e sim o que fazemos 

dela. Se tomarmos a competição como um meio e/ou instrumento educativo e houver 

um trabalho sério, ela pode tornar-se uma ferramenta forte para educação dos alunos. 

Assim, seria totalmente possível aprender pela competição e derrubaríamos a ideia que 

ela seria um mal a ser excluído da escola. 
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