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JOGOS ESCOLARES DO ENSINO 
MÉDIO: uma proposta de ensino 
embasada no esporte educacional

SCHOOL GAMES OF 
HIGH SCHOOL: a based 

teaching proposal in 
educational sport

Abstract: The objective of 
this research was to present the 
proposal of a sporting and cultu-
ral event based on the principles 
of educational sport. The metho-
dology has a qualitative approa-
ch, outlined by action research, 
being described through the ex-
perience report. As a result, stu-
dents showed awareness of the 
importance of educational sport, 
breaking the paradigm about 
the performance sport model. It 
is concluded that the presented 
proposal expanded and diversi-

increased the knowledge of al-
ternative corporal practices and 
stimulated the creativity in the 
cultural presentations, besides 
contributing with the inclusion 
and the autonomy of the parti-
cipants in the choice of the ac-

-
gs correspond to the concept of 
educational sport, being revealed 
with a greater degree of impor-
tance: participation, emancipa-
tion, cooperation, coeducation, 
regionality and totality.

Keywords: Physical Educa-
tion; Sport; Interclass games.

Hudson Fabricius Peres Nunes2

Resumo: O objetivo desta 
pesquisa foi apresentar a proposi-
ção de um evento esportivo e cul-
tural fundamentado em princípios 
do esporte educacional. A meto-
dologia é de abordagem qualitati-
va, delineada pela pesquisa-ação, 
sendo descrita através do rela-
to de experiência. Como resulta-
dos os estudantes evidenciaram a 
conscientização sobre a importân-
cia do esporte educacional que-
brando o paradigma sobre o mo-
delo de esporte de rendimento. 
Conclui-se que a proposta apre-

formação das equipes, aumentou 
o conhecimento de práticas alter-
nativas e estimulou a criatividade 
nas apresentações culturais, além 
de contribuir com a inclusão e a 
autonomia dos participantes na 
escolha das atividades de interes-
se. Essas constatações são cor-
respondentes à concepção do es-
porte educacional, sendo revelado 
com maior grau de importância a: 
participação, emancipação, coo-
peração, coeducação, regionalida-
de e totalidade.

Palavras-chave: Educação Fí-
sica; Esporte; Jogos Interclasses.

2 Mestre e Doutorando em Ciências da Motricidade pela 
Unesp, Rio Claro. Professor de Educação Física do 
IFSP – Campus Votuporanga
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Introdução

A Educação Física está pre-
sente no currículo escolar bra-

XIX. Nessa época, a Educação 
-

ção europeia, apresentou como 
proposta o ensino da ginástica, 
tendo como base educacional os 
princípios higiênicos e eugenis-
tas, respaldados pela área mé-
dica e militar, respectivamen-
te. Nesse sentido, o objetivo da 
Educação Física era desenvolver 
a aptidão física, fundamentada 
em aspectos biológicos de pro-
moção à saúde (CUNHA JUNIOR, 
2009; SOARES et al., 1992).

-
da de 1960 e início da década de 
1970), a proposta de ensino es-
portivista passou a ser predomi-
nante no currículo escolar (BET-
TI, 1991). Essa mudança foi 

-
portivo dos Jogos Olímpicos que 
trouxe como pano de fundo a 
ética e o fair play como valores 
balizadores da prática esportiva 
(TUBINO, 2010).

Na década de 1980, a crise 
de identidade na Educação Físi-
ca fez gerar uma forte discus-
são acadêmica em torno de sua 

-
nhecimento (BETTI, 1996), des-
dobrando-se em outros questio-
namentos sobre qual deveria ser 
o objeto de estudo, os objetivos, 
as metodologias, as formas de 

-
ciando qual tipo de formação de-
veria ser oferecida nos currículos 
de Educação Física: licenciatura 

e/ou bacharelado e quais seriam 
os espaços de atuação como a 
área escolar e/ou extraescolar.

Nesse período, as discussões 
no contexto escolar tornaram-se 
mais intensas, tendo como um 
dos debates: o ensino dos espor-
tes nos espaços educacionais. A 
crítica sobre a abordagem espor-

-
xão de qual deveria ser o papel 
do esporte na formação dos alu-
nos. Um dos problemas aponta-
dos era como estava sendo en-
sinado o conteúdo esportivo 
(BETTI, 1991; BRACHT, 1996).

Entre as críticas, que expres-
saram a discordância sobre a 
proposta de ensino esportivista 
estava relacionada ao tratamen-
to da disciplina Educação Física 
subordinada ao esporte. Portan-
to, a importância da Educação 

discurso utilitarista e naciona-
lista do Estado3, incumbindo ao 
professor detectar talentos, for-
mar equipes escolares e sus-
tentar a pirâmide esportiva pa-
ra desenvolver o esporte de alto 
rendimento, utilizando como jus-

e o bem-estar social (BRACHT, 
2003; SOARES et al., 1992).

Em síntese, autores co-
mo Betti (1991), Bracht (1986, 
1989; 1992), Castellani Filho 
(1988), Soares et al. (1992), 
Kunz (1994), Medina (1983) e 
Tubino (1987) concluíram que a 
abordagem do esporte na pers-
pectiva do alto rendimento no 
âmbito escolar, simbolizava uma 

3 Tal discurso estava relacionado ao período político de 
ditadura militar em que o Brasil se encontrava.
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concepção reducionista e míope, 
já que tal proposta não compro-

número de praticantes e não tor-
nou o país em uma nação olím-
pica, além de fomentar outros 
aspectos negativos como a ex-
clusão dos menos habilidosos ou 
de gênero, a transformação da 
aula em minissessões de treina-
mento esportivo de equipes pa-
ra representar a escola nos jogos 
escolares, o risco de especializa-
ção precoce, a hipercompetiti-

-
sumo esportivo associado ao 
alienante caráter mercadológi-
co e o incentivo indireto para au-
mentar o desempenho esportivo 
por meios não convencionais.

Em meio às críticas, diversos 
estudos da área da Educação Fí-

as propostas de ensino, sendo 
idealizadas a partir de diferen-
tes abordagens como: psicomo-
tora, desenvolvimentista, cons-
trutivista-interacionista, jogos 
cooperativos, sistêmica, saú-
de renovada, crítico-superadora, 
crítico-emancipatória e cultural 
(DARIDO, 2003).

No entanto, inicialmente as 
diferentes teorias sobre como 
deveria ser ensinado o espor-
te na escola se concentraram na 
crítica do que não deveria ser e 
na descrição de quais objetivos 
seriam os mais adequados de 
serem ensinados e compreen-
didos. Assim, outras formas de 
abordar o esporte na escola fo-
ram apresentadas baseadas em 
princípios educacionais (TUBI-
NO, 2010).

médio, outras propostas de en-
sino, além do conteúdo esporti-
vo foram apresentadas como: O 
planejamento participativo pa-
ra o ensino da Educação Física 
(CORREIA, 1996); Ensino mé-

-
CO. 1994); Educação Física no 

(DARIDO et al., 1999); Educação 
física no ensino médio: educação 
para um estilo de vida ativo no 
terceiro milênio (NAHAS, 1997).4

Paralelo às novas perspectivas 
de trabalho nas aulas de Educa-
ção Física sejam elas esportivas 
ou não, a promoção dos tradicio-
nais jogos escolares permane-
cem cativos e continuam em sua 
grande maioria, fundamentados 
no esporte de desempenho. É co-
mum essas competições segui-

como as etapas: locais, regionais, 
estaduais, nacionais e internacio-
nais5. Nesse formato competitivo, 
apenas os alunos com bom de-
sempenho esportivo são selecio-
nados pelo professor de Educação 
Física para representar a escola e 

4 Há diversas propostas na literatura, entretanto, essas 

5 Etapas local, regional e estadual: “Jogos Escolares 
e Paraescolares do Estado” – organizados pelas 
Secretárias de Esporte e Lazer de cada Unidade 
Federativa. Etapa nacional: “Jogos da Juventude” – 
organizados pelos Comitês Olímpicos e Paralímpicos 
Brasileiros. Etapa Internacional: “Jogos Olímpicos da 
Juventude” – organizados pelos Comitês Olímpico 
e Paralímpico Internacional. Além dessas, existem 
outras competições paralelas como as seletivas 
estaduais e nacionais organizadas pelas Federações 
de Desporto Escolar de cada Unidade Federativa ou 
pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar, que 
por sua vez, tem a responsabilidade de encaminhar as 
equipes para outras competições internacionais como 
campeonatos mundiais, Jogos Sul-Americanos, Jogos 
Pan-Americanos e Jogos da Comunidade dos Países 
da Língua Portuguesa.
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fazer parte de equipes de modali-
dades esportivas, coletivas ou in-
dividuais (NUNES, 2015).

Nessa direção, o regulamen-
to dos jogos escolares reproduz 
os objetivos do esporte de rendi-
mento e, ainda nos dias de hoje, 
é comum que entidades como o 
Ministério do Esporte (atualmen-
te transformada em Secretária 
de Esporte) e o Comitê Olímpi-
co e Paralímpico Brasileiro refe-
renciem equivocadamente, a es-
cola como local de detecção de 
talento e o professor como res-
ponsável pela formação do alu-
no-atleta, análogo a pirâmide 

década 1960 (NUNES, 2015).
Atualmente, ainda há mui-

tas críticas quanto aos objeti-
vos de rendimento esportivo no 
ambiente escolar. Na literatu-
ra encontram-se estudos sobre 
propostas de como abordar o es-
porte no ambiente escolar, rom-
pendo com a lógica da seletivi-
dade e de desempenho, como: 
“Estudos brasileiros sobre o es-
porte: ênfase no esporte-edu-
cação” (TUBINO, 2010); “Edu-
cação pelo esporte: algumas 
considerações para a realização 
dos Jogos do Esporte Educacio-
nal” (BARBIERI, 1999); “La com-
petición en el ámbito escolar: um 
programa de intervención so-
cial (TURPIN, 2002); “Competi-
ções pedagógicas e festivais es-
portivos” (SCAGLIA; MEDEIROS; 
SADI, 2006); “Competições es-

-
dagogia do esporte para fazer a 
diferença na escola” (REVERDI-
TO et al., 2008).

É fato que os tradicionais jo-
gos escolares (internos ou ex-
ternos) podem estimular a so-
cialização, o desenvolvimento 
esportivo e a formação cidadã 
para àqueles alunos mais habili-
dosos. Entretanto, os estudantes 
que não têm experiências positi-
vas pouco se interessam em par-
ticipar deste tipo de evento e se 
autoexcluem ou são excluídos 
pelos pares e pelo processo de 
seletividade. Assim, pergunta-
-se: como o esporte no contex-
to escolar pode contribuir para 

-
cas de pensamento dos estudan-
tes do ensino médio no que se 
refere à reprodução, seletividade 
e desempenho esportivo? Como 
é possível contemplar a inclusão 
de todos os alunos em competi-
ções esportivas escolares?

Na perspectiva de apresentar 
possibilidades inclusivas e signi-

objetivo apresentar a proposição 
de um evento fundamentado em 
princípios do esporte educacio-
nal (BARBIERI, 1999; CAGIGAL, 
1979; TUBINO, 2010)

Orientações metodológicas

A natureza qualitativa da pes-
quisa e os objetivos elencados 
necessitaram de uma metodo-
logia descritiva e interpretativa, 
que possibilitasse o diálogo com 
os fundamentos teóricos, críti-

-
cação social do esporte para for-
mação humana.

Nessa direção, optou-se pe-
la pesquisa-ação, que visou à 



22

mecatrônica – integrados ao en-
sino médio. Esse instrumento foi 
escolhido por ser gratuito, de fá-
cil acesso, por contribuir no auxí-
lio da pré-tabulação e análise dos 
dados. Para análise qualitativa 
das informações, a técnica utili-
zada foi a de análise do conteúdo 
descrita por Bardin (2011), tendo 

-
formações em unidades textuais 

-
ção, categorização e inferência.

Contextualização da 
realidade escolar

Desde 2010, ano de inaugura-
ção do Instituto Federal de Votu-
poranga (2010), todos os eventos 
esportivos direcionados ao ensino 
médio foram baseados nos tradi-
cionais jogos interclasses e envol-
veram os quatro esportes mais 
populares da escola (futsal, vô-
lei, basquete e handebol). A partir 
de 2016 e 2017 observou-se que 
uma parte considerável de estu-
dantes não participou das compe-
tições. Em ambos os anos, após 
o encerramento dos jogos inter-
classes foram realizados levanta-
mentos e registros por meio de 
rodas de conversas sobre a per-
cepção dos estudantes sobre o in-
teresse e o desinteresse em parti-
cipar deste tipo de evento.

Como resultados, o interesse 
em participar estava relacionado 

amigos(as) da sala e a supera-
-

se, na maioria das vezes, era o 
oposto: exclusão por não ter ha-
bilidade, vergonha de se expor e 

mudança de atitudes e o compor-
tamento dos estudantes por meio 
da intervenção / mediação peda-
gógica do professor baseada em 
ações planejadas e descrição si-
multânea do processo (ANDRE, 
1995). Para Thiollent (1986) a 
pesquisa-ação é uma investiga-
ção social empírica que busca re-
solver um problema coletivo por 
meio da ação cooperativa ou par-
ticipativa. Enquanto Elliott (1990) 

-
vidade prática, investigativa e re-

circunstâncias sociais a partir de 
valores compartilhados.

Para elucidação da propos-
ta foi escolhido o relato de ex-
periência para detalhar como 
aconteceu o processo. O relato 
de experiência tem como objeti-
vo descrever o planejamento, as 

de aperfeiçoar a prática pedagó-
gica e compartilhar experiências 
com outros professores (DEL-
MANTO; FAUSTIONI, 2009).

Após a realização do evento 
foi planejado a aplicação de um 
questionário aos participantes 
por meio do googleforms (formu-
lário on-line) para avaliar a per-
cepção dos estudantes sobre o 
formato do evento e os objeti-
vos da proposta6. Os participan-
tes compreendem nove turmas, 
sendo que a quantidade de es-
tudantes de cada turma variou 
entre 30 e 40 alunos, totalizan-
do aproximadamente 320 es-
tudantes distribuídos nos cur-

6 Os estudantes foram levados pelo professor de Educação 
Física para o laboratório de informática para acessarem o 
questionário e responderem o formulário on-line.
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aversão à rivalidade gerada pela 
competição exagerada.

Diante desse mapeamento foi 
tomada a decisão de pensar em 
uma proposta que fosse capaz 
de resolver ou de amenizar os 
problemas encontrados. A pro-
posta a ser apresentada contou 
com a participação de nove tur-
mas do ensino médio do Institu-
to Federal de Votuporanga, sen-
do três do primeiro ano, três do 
segundo ano e três do terceiro 
ano, durante o ano de 2018.

Os bastidores da proposta

A organização de um evento 
esportivo demanda muito traba-
lho, sendo praticamente impos-
sível que somente o professor de 
Educação Física dê conta de fa-
zê-lo solitariamente. Após os re-
sultados da avaliação de 2016, a 
equipe gestora e o corpo docente 
tomaram conhecimento de como 
os jogos interclasses eram per-
cebidos pelos estudantes.

No decorrer de 2017, a forma 
tradicional como havia sido rea-
lizada os jogos interclasses oca-
sionou outros problemas como: 
a retirada dos estudantes em ho-
rários de aula, a coincidência dos 
estudantes saírem para jogar 
sempre no horário da mesma dis-
ciplina, a liberação parcial da sa-
la, a interrupção do planejamento 
e da sequência didática das aulas 
programadas etc. Os problemas 
apontados em 2016, repetidos 
em 2017, somados aos proble-
mas curriculares endossados pe-
los professores foram convincen-
tes para colocar o tema dos jogos 
interclasses em debate.

Diante dos problemas consta-
tados foi sugerido pelo professor 
de Educação Física que houvesse 
a reserva de uma semana no ca-
lendário acadêmico para a realiza-
ção do evento, a partir de 2018, 
abarcando os períodos da manhã 
e da tarde durante uma sema-
na letiva. Na sequência foi expla-
nado o conceito do esporte edu-
cacional, sua importância para a 
formação dos estudantes e como 
seria o formato e a organização 
do evento.

Considerando a magnitu-
de do evento, professores e de-
mais servidores foram convida-
dos a participar da organização, 
estabelecendo naquela ocasião, 
que a comissão esportiva7 fos-
se a responsável pelos assun-
tos pertinentes ao tema, embo-
ra o evento continuasse atrelado 
ao trabalho colaborativo e inter-
disciplinar. Após o consenso, a 
proposta passou a fazer efetiva-
mente parte do calendário esco-
lar para o ano de 2018.

Apresentando a proposta

Desde 2016, no início de ca-
da ano letivo são apresentados os 
conteúdos, os objetivos, as me-
todologias de ensino, os tipos de 
avaliação da Educação Física, sen-
do oportunizado aos estudantes 
que contribuam com a construção 
do planejamento anual. Em 2018 
foi apresentado às turmas que os 
jogos interclasses seriam diferen-
tes dos anos anteriores e que es-
tariam embasados na concepção 
do esporte educacional.

7 Composta por quatro professores do ensino médio 
integrado e quatro técnicos administrativos.
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Parte dos estudantes inicial-
mente resistiu a essa ideia, por se 
tratar de uma proposta diferen-
te daquilo em que estavam habi-
tuados. Em seguida foram expli-
cados os motivos pela decisão da 
mudança e como seria o formato 

-
tudantes que a organização, a re-
alização e o desenvolvimento do 
evento dependeriam da colabora-
ção de todos os envolvidos. Após 
sanar as dúvidas, a maioria dos 
estudantes entendeu os objeti-
vos da proposta e se comprome-
teu em participar efetivamente do 
evento.

A elaboração da proposta: Fes-
tival Esportivo e Cultural do Insti-
tuto Federal (IFFEC)

A ideia de festival procurou dar 
-

dicionais jogos interclasses ao 

Quadro 1 – Proposta do IFFEC

Planejamento IFFEC

Metodologia Proposta aberta e participativa

Objetivo 
principal do 
IFFEC: Con-
tribuir pa-

ra a formação 
e desenvolvi-
mento huma-
no embasa-

do no esporte 
educacional

• Aumentar o interesse e a motivação;
• Possibilitar a inclusão de todos;
• Valorizar o protagonismo juvenil;
• Promover a socialização, a integração e o lazer;
• Promover a diversidade esportiva e cultural;
• Fomentar a autonomia na escolha das atividades;
• Propiciar a participação democrática;
• Estimular a corresponsabilidade, a coeducação, a cogestão e a cooperação;
• Internalizar valores como respeito, tolerância e solidariedade;
• Favorecer os valores culturais locais;
• Conscientizar os estudantes sobre o esporte no contexto educacional.

Formato do 
Evento

• Critério de inscrição: livre escolha;
• Critério de participação: sem limitação;
• Formação das equipes: compostas por estudantes de diferentes anos, tur-

mas e gênero;
• Distribuição dos participantes: por nível de habilidade e sorteio;
• Atividades / modalidades: jogos coletivos; práticas corporais e apresenta-

ções culturais;
• Regras e adaptações didático-pedagógicas.

Avaliação • Observações e registros sistematizados realizados pela comissão esportiva;
• Aplicação de questionário semiestruturado aos participantes.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

retirar o peso da hipercompetição, 
enquanto a palavra cultural bus-
cou denotar a realização de outras 
atividades, além das esportivas.

A idealização do IFFEC propos-
ta pelo professor de Educação Fí-
sica surgiu em detrimento de pro-
blemas encontrados durante a 
realização dos tradicionais jogos 
interclasses como a autoexclusão 
(vergonha de errar ou se expor), 
a exclusão dos estudantes menos 
habilidosos e a aversão à compe-
tição causada pelo clima de riva-
lidade entre os participantes du-
rante os jogos.

IFFEC foi despertar o interesse, a 
motivação, a inclusão e a valoriza-
ção de todos os estudantes. A se-
guir, o quadro 1 demonstra o pla-
nejamento da proposta de forma 
sintetizada.
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A primeira estratégia foi am-

das equipes, sendo as equipes 
compostas por estudantes de di-
ferentes anos, turmas e gêne-
ros8. Na perspectiva de aumentar 
a motivação e o protagonismo 
juvenil foi realizado um levanta-
mento com as turmas para iden-

-
lidades seriam ofertadas, sendo 
apresentadas a partir de três 
conjuntos:

1. Conjunto de jogos coleti-
vos (queimada, futsal, vô-
lei, basquete, handebol), 
de duplas (tênis de mesa, 
pebolim, bets) e individuais 
(tênis de mesa e xadrez);

2. Conjunto de práticas alter-

capoeira, taekwondo, vôlei, 
avaliação física e recupera-
ção de lesão esportiva;

3. Conjunto de apresentações 
culturais (show de talen-
tos): danças, sapateado, 
performance the leaders, 
interpretações de poemas 
/ poesias / musicais / com 
instrumentos musicais e 
stand up.

Após a apresentação do pla-
nejamento do IFFEC, a comissão 
esportiva estabeleceu os proce-
dimentos de inscrição. É impor-
tante salientar que os estudantes 

8 A formação das equipes por estudantes de diferentes 
anos e turmas foi um critério preestabelecido. Enquanto 
a distribuição de gênero foi realizada conforme a 
aceitação dos estudantes. As modalidades separadas 
por gênero foram futsal, basquete e handebol.

foram orientados a escolherem 
as atividades/modalidades de 
interesse sem que houvesse li-
mite de participação quanto à 
quantidade de escolhas. Como o 
critério foi mesclar os anos, as 
turmas e os gêneros, o profes-
sor de Educação Física questio-
nou como seria possível fazer 
uma distribuição dos participan-
tes de maneira equilibrada? De-
pois de dialogar com os estu-
dantes, chegou-se no consenso 
de que o melhor caminho, após 
escolherem as modalidades per-
tencentes ao grupo de jogos, 
era agir honestamente conforme 
a percepção individual e assina-
lar em qual nível de habilidade 
cada estudante se encontrava: 
nível iniciante (1); nível básico 
(2); nível avançado (3). 

As inscrições inicialmente fo-
ram organizadas em uma plani-
lha do Excel para facilitar à for-
mação das equipes por meio do 
sorteio e distribuição nivelada 
dos estudantes de forma equi-
librada, segundo a percepção 
subjetiva de cada um. O quadro 

adotados durante as inscrições 
das modalidades/inscrições:
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Quadro 2 – Fichas de inscrição das modalidades / atividades

Alunos
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Quadro 3 – Apresentação Cultural
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Quadro 4 – Práticas Alternativas

Alunos

Cccccc Y F X X X X

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

A próxima ação da comissão 
esportiva foi organizar o crono-
grama indicando os locais e os 
horários das atividades/modali-
dades, a divulgação das equipes, 
das tabelas dos jogos, das regras 
de cada atividade/modalidade e a 

distribuição de responsabilidades 
entre os estudantes, os membros 
da comissão esportiva e a comu-
nidade escolar quanto à postu-
ra no evento e acompanhamen-
to dos espaços, dos estudantes e 
das atividades/modalidades.

As marcações das colunas re-
ferentes à apresentação cultural 

-
ram utilizadas para um levanta-
mento prévio. Em seguida, quem 

havia assinalado o interesse por 
essas atividades teria que preen-

-
cas, demonstradas no quadro 3 
e 4.
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Quadro 5 – Cronograma

Horário Local Segunda - 06/08 Terça - 07/08 Quinta - 09/08 Sexta - 10/08 Responsáveis

07:00 às 
11:30 h Queimada Handebol

Finais - modalidades 
coletivas

13:30 às 
17:00 h Basquete Vôlei ....................

07:00 às 
12:30 h                                                                                 Tênis de Mesa Tênis de Mesa Tênis de Mesa ....................

13:30 às 
15:00 h 

Pebolim Pebolim Pebolim ....................

09 às 
11:00 h Anfiteatro ou Pátio

Oficinas: Pilates,  
Fotografia

Oficinas:  Av. 
Física  

Oficina: Pilates e Yoga ...................

15:00 às 
17:00 h Anfiteatro ou Pátio

Oficinas:  Capoeira e 
Yoga

Oficinas: 
Taekwondo                          

Oficinas: Capoeira e 
Taekwondo

...................

07:00 às 
12:30 h

Estacionamento Bets .................... .................... .................... G/H

11:30 às 
12:30 h Anfiteatro

Apresentações 
Culturais

Apresentações 
Culturais

Apresentações 
Culturais

.................... K/L

08:30 às 
11:30 h

Auditório Xadrez Xadrez Xadrez .................... K/L

Pátio C/D

E/F

FESTIVAL ESPORTIVO E CULTURAL -  06 A 10 DE AGOSTO DE 2018 *

Quadra Futsal A/B

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Nota: No dia 8 de agosto não 
foi realizada nenhuma ativida-
de por ser feriado municipal. 

por docentes do próprio Institu-
to Federal de Votuporanga e por 
convidados externos ao campus.

Discussão dos resultados

Após a realização do IFFEC foi 
aplicado um questionário por meio 
de um formulário on-line elabora-
do no googleforms para avaliar a 
percepção dos estudantes sobre o 
formato do evento e os objetivos 
da proposta, sendo apresentadas 
nos próximos tópicos.

1. Percepção dos estudantes 
sobre o formato do IFFEC

Quanto ao formato do even-
to, aproximadamente a metade 

dos estudantes considerou ótimo 
e gostaria que os próximos even-
tos continuassem nesse modelo. 
A outra metade avaliou o even-
to como bom e apontou que além 
desse modelo, gostaria que hou-
vesse os tradicionais jogos inter-
classes em outros momentos. 
Essa representação evidencia a 
motivação e o interesse mapeado 
nos anos anteriores. De um lado 
estudantes que aceitam outras 
formas de participação, mas pre-
ferem os tradicionais jogos inter-
classes e, de outro lado, estudan-
tes que despertaram interesse e 
motivação em participar, propor-
cionados pela proposta aplicada.

A distribuição das atividades/
modalidades em linhas gerais foi 
muito bem aceita e avaliada, ten-
do como principais apontamentos 

de participar de tudo ao mesmo 

-
ponsabilidade da comissão es-
portiva e de estudantes colabo-
radores. O quadro 5 apresenta o 

cronograma de como foram dis-
tribuídos os grupos de modalida-
des / atividades, horários e lo-
cais de participação.
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tempo. Embora tivesse sido pre-
visto durante o planejamento do 
evento e explicado aos estudan-
tes sobre a coincidência de horá-
rios em relação à participação de 
algumas atividades/modalidades 

solução o “empréstimo” de parti-
cipantes de outras equipes com a 
prévia autorização da equipe opo-
nente, já que o cronograma ela-
borado não permitia isolar todas 
as modalidades/atividades em 
horários diferentes por não haver 
tempo hábil para a realização do 
evento. 

No entanto, alguns partici-
pantes criticaram a coincidência 
de horários de algumas ativida-

não conseguiram participar efe-
tivamente de todas as modalida-
des inscritas. Procurando manter 
a autonomia e a liberdade de es-
colha das atividades/modalidades 
que os participantes se inscreve-
ram, como alternativa para mi-
nimizar os horários coincidentes, 
a comissão esportiva orientou 
que os participantes e responsá-
veis (árbitros) mantivessem o 
bom senso e conversassem pa-
ra adiantar ou atrasar alguns jo-
gos ou atividades para garantir a 
maior participação possível dos 
inscritos. Também foi enfatizado 
que era responsabilidade do par-

na atividade/modalidade que ha-
via sido inscrito no momento da 
chegada à escola assinando a lis-
ta de presença que estava com os 
responsáveis para dirimir quais-
quer problemas.

A organização do IFFEC foi 
avaliada sob diversos aspectos 
como espaço (85% consideraram 

como bom e ótimo), local (80% 
consideraram como bom e óti-
mo), duração das atividades/mo-
dalidades (70% consideraram co-
mo bom e ótimo), distribuição e 
quantidade das modalidades/ati-
vidades ofertadas (90% conside-
raram entre bom e ótimo).

Sobre o formato, os participan-
tes elogiaram bastante a inciativa 
de proporcionar múltiplas ativi-
dades ao mesmo tempo, pois na 
perspectiva dos estudantes o am-
biente escolar carece de eventos 
que promovam a socialização e o 
lazer. Uma estratégia que agradou 
os participantes foi a livre escolha 
e a possibilidade ilimitada de par-
ticipação. Essa novidade gerou 
sentimentos de pertencimento ao 
ser garantido a participação de 

-
nismos de inclusão, além de esti-
mular a autonomia e a correspon-
sabilidade dos envolvidos.

Quanto à formação das equi-
pes os participantes observaram 

-
das proporcionando jogos emo-
cionantes. Outra novidade cita-
da por um dos estudantes foi que 
“[…] em um dia estava jogando 
na mesma equipe/modalidade do 
amigo e no outro dia estavam jo-
gando contra”. Essa vivência pos-
sibilitou que os participantes se 
integrassem com pessoas que 
talvez jamais tivessem conversa-
do antes, servindo como meio de 
fazer novas amizades. Além dis-
so, as modalidades mistas foram 
muito bem aceitas, sendo que 
vários estudantes sugeriram pa-
ra os próximos IFFECs, que to-
das as modalidades fossem mis-
tas, pois disseram que o critério 



REBESCOLAR 29

Rev. Bras. Educ. Fís. Escolar Ano VI, V. 1 – Jul. 2020

de formação das equipes, con-
siderando o nível de habilidade, 
deixaram as equipes equilibradas 

o desempenho, por isso separar 
as equipes por gênero seria algo 
sem sentido.

Outra ação que merece ser 
destacada é a transformação di-
dático-pedagógica dos esportes 
em jogos esportivizados que fo-

-
cessidade dos participantes. Nes-
se sentido, essas alterações ou 
adaptações provocadas propo-
sitalmente tornaram possível a 
participação dos estudantes inte-
ressados em jogar, já que a co-
brança rígida do esporte volta-
do para o rendimento, em muitos 
casos, acaba sendo impossível 
de ser aplicada no ambiente es-

em jogos com certo grau de com-
petição e, ao mesmo, tempo res-
peito, chegando ao ponto da arbi-
tragem não interferir ou interferir 
pouco na maioria das partidas. 
Essa observação revela que o es-
paço de jogo não foi considerado 
como campo de batalha, mas sim 
como espaço de lazer, ludicidade 
e de confraternização.

Os conjuntos de apresentações 
culturais e práticas alternativas 
possibilitaram que os estudantes 

as modalidades esportivizadas 
pudessem participar conforme o 
interesse e a motivação pessoal 
de cada sujeito. Nesse sentido, a 

-
cadas contribuiu para a integra-
ção e a inclusão dos estudantes.

Como sugestão para os pró-
ximos IFFECs os estudantes 

apontaram a possibilidade de 

relacionadas às práticas alterna-
tivas para as próximas edições. 
Mas isso continua sendo um dos 

-
cepção que a equipe gestora e o 
corpo docente atribuem ao es-
porte, a cultura, ao lazer e a pos-

-
tados. Outra sugestão apontada 
pela comissão esportiva foi sobre 
a inclusão da “sessão cinema” 
com planejamento de uma grade 

-
sem abordar temas transversais 
(gênero, preconceito, inclusão, 
superação, debate político-histó-
rico-cultural, entre outros) rela-
cionados ao esporte com espaço 

destacada pelos estudantes a in-
clusão de outra categoria de jo-
gos – os digitais – como uma pos-
sibilidade, mas isso dependerá de 
uma pré-avaliação sobre os direi-

-
cação de espaços e da adequação 
tecnológica disponível.

2. Percepções dos estudantes 
sobre os objetivos do IFFEC

A participação efetiva no even-
to foi elevada (88%), sendo consi-
derada muito satisfatória. Aproxi-
madamente 12% dos estudantes 
não participaram de nenhuma 
atividade / modalidade oferta-
da, mas acompanharam o even-
to torcendo ou apreciando o seu 
desenvolvimento9. É relevante 
destacar que não houve nenhuma 

9 Nessa porcentagem também esta incluída os 
estudantes ausentes.
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condicionante que obrigasse a 
participação, o propósito foi cons-
cientizar sobre a importância e a 
valorização da participação de to-
dos mediada pelo diálogo demo-
crático, de forma que a responsa-
bilidade, a autonomia, a liberdade 
de escolha e a dimensão inclusiva 
pudessem vir à tona.

Considerando a totalidade 
dos participantes, 49% estive-
ram presentes em todas as ati-
vidades / modalidades inscritas 
e 39% disseram que se ausenta-
ram de uma ou mais atividades 
/ modalidades. Apesar dos parti-
cipantes se ausentarem de algu-
ma atividade / modalidade, não 
representou problema para o de-
senvolvimento do evento em re-
lação à quantidade de partici-
pantes por equipe ou das outras 
atividades, sendo previsto convi-
dar outro participante no caso de 
ausência de algum inscrito.

Em consequência, a avaliação 
dos estudantes que participa-
ram efetivamente de todo evento 
apontou para o descomprometi-
mento dos pares que se inscre-
veram e não participaram sem 

-
pação. Procurando compreender 
o porquê do “descomprometi-
mento”, o professor de Educação 
Física foi investigar quais eram os 
motivos. Ao dialogar com os es-
tudantes, a não participação foi 

motivos de saúde e autoexclu-

da equipe, vergonha e medo de 
se expor em público).

Ao aprofundar a desistência 
proporcionada pela autoexclusão, 

constatou-se que apesar da von-
tade interna de participar, os fa-
tores psicológicos foram os prin-
cipais bloqueadores da não 
participação. Ao aprofundar es-
ses fatores, inferiu-se que a au-
toexclusão estava associada aos 
efeitos causados pelo histórico de 
exclusão, autoestima diminuída 
e descrença da própria capacida-
de. Interessante que esses estu-
dantes participaram somente das 
modalidades que se sentiam se-
guros, mas reconheceram que 
os jogos haviam sido tranquilos, 
sem violência ou rivalidade. Mui-
tos estudantes se mostraram ar-
rependidos e disseram que nos 
próximos eventos participariam 
de todos os jogos.

Todavia, a reversão desse qua-
dro é complexa, sendo difícil pre-
ver as mudanças de atitude que 

-
ça e o aumento da autoestima, 
pois cada pessoa tem o seu pró-
prio tempo e modo de enxergar 
o mundo. É provável que a ofer-
ta de mais eventos como esse, 
faça melhorar a autoestima e, 
consequentemente, o compro-
metimento em participar dos pró-
ximos IFFECs de forma plena. A 
seguir, o quadro 6 expõe a per-
cepção dos estudantes sobre o 
IFFEC, sendo organizada em ca-
tegorias, conforme propôs Bar-
bieri (1999), baseando-se em 
princípios de: cooperação, parti-
cipação, coeducação, totalidade, 
emancipação e regionalismo.
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Quadro 6 – Formação e desenvolvimento 
humano: impressões dos estudantes

Categorias e
Sub-categorias

Unidades textuais: recorte das impressões dos 
estudantes

1. Participação

•  Socialização
•  Integração
•  Interação
•  Comunicação
•  Cogestão
•  Coparticipação
•  Corresponsabilidade
•  Amizade

“Foi importante à socialização e a integração entre os participan-
tes e as equipes formadas por pessoas de diferentes salas – me 
aproximei de pessoas de turmas diferentes, que provavelmente 
eu nunca conversaria.”

“Foi nos dado a voz de escolha para escolhermos quais modali-
dades gostaríamos de ter e de participar.”

“Percebi que muitas pessoas conseguiram fazer amizades atra-
vés desse evento.”

ou seja, a cooperação e a inclusão foram os principais aspectos 
do festival para mim.”

“O festival nos ajudou a superar certos receios, como por exem-
plo, falar com pessoas que nunca falaria em outras situações, 
aproximou também os professores dos alunos.”

“A importância de ter responsabilidade em assumir as atividades 
que você se propôs a fazer com os demais participantes para não 
prejudicar o coletivo.”

2. Emancipação

•  Autonomia
•  Liberdade
•  Diversidade
•  Criatividade
•  Lazer
•  Diversão

“No início do festival tivemos total liberdade em selecionar as 
atividades na qual iriamos participar, isso foi ótimo, deu auto-
nomia.”

“O festival proporcionou diversidade esportiva e cultural, pois 
havia várias atividades para serem escolhidas.”

de atividades competitivas.”

dançar, tocar e cantar.”

“O festival promoveu o lazer e a diversão porque escolhemos as 
atividades que gostamos de fazer.”

3. Cooperação

•  Inclusão
•  Equidade

“Achei o evento muito importante, pois os alunos aprenderam a 
respeitar o espaço do outro, a cooperar com a equipe […] isso faz 
o aluno ser mais educado e solidário.”

“A inclusão e a participação de todos contribuem para uma socie-
dade mais unida e justa.”

“Acredito que o festival tornou algumas pessoas mais pacientes, 
-

ças dos outros.”

“Os times eram mistos implicando também na promoção de va-
lores como o respeito, tolerância e cooperação.”

continua...



32

Categorias e
Sub-categorias

Unidades textuais: recorte das impressões dos 
estudantes

4. Coeducação

•  Respeito
•  Tolerância
•  Paciência
•  Gentileza
•  Solidariedade
•  Empatia

“Não teve nenhum preconceito sobre qual esporte é de menina 
ou de menino, todos jogaram misturados, oportunizando a parti-
cipação com direitos iguais.”

“A formação de times mistos não permitiu que tivesse rivalidade, 
com isso a competição e o contato com pessoas de outras salas 
foram mais saudáveis.”

5. Regionalidade

•  Pertencimento
•  Encorajamento

“Aos meus olhos, assisti a quase todos os jogos, adorei! Isso me 

lá assistindo a todos, torci muito e amei estar presente.”

boa impressão dele e espero participar do próximo evento.”

6. Totalidade

•  Sociedade
•  Cidadania

“O festival foi importante na formação da cidadania e para o con-
vívio em sociedade […] contribuiu para respeitar as limitações 
do outro.”

“Foi importante iniciar um projeto que valorize a educação por 
meio do esporte, que dê autonomia e liberdade de escolha das 
atividades, que possa integrar os alunos. Isso pode ser um pas-
so para que todos esses valores e outros possam ser colocados 
em prática.”

Fonte: Categorias de análise baseadas em Barbieri (1999).

continuação

3. Avaliação do IFFEC na pers-
pectiva da unidade escolar

A primeira avaliação do IFFEC 
foi realizada pelo grupo da co-
missão esportiva devido ao in-
tenso trabalho desenvolvido du-
rante todas as fases do evento. 
No segundo momento, em uma 
das reuniões pedagógicas, o 
evento também foi avaliado pela 
equipe gestora e corpo docente.

De forma geral, o IFFEC foi 
muito bem avaliado por toda 
comunidade escolar, principal-
mente em relação aos objetivos 
elencados no início da propos-
ta, conforme descrito no quadro 
1. Entretanto, alguns aspectos 
sobre a evasão e a distribuição 

do tempo em relação à organi-
zação foram sugeridos para se-
rem aprimorados. Como alter-
nativa, sugeriu-se aumentar a 
duração do evento para duas se-
manas, sendo que em um dos 
períodos a programação das au-
las fosse mantida e no outro pe-
ríodo, reservado para o IFFEC, 
alternando os períodos (matuti-
no e vespertino) de cada sema-
na, entre as aulas e as ativida-
des do IFFEC.

do IFFEC, evidenciou-se uma 
mudança de concepção ao apre-
sentar a materialização do es-
porte educacional, sobretudo, de 
seus princípios, conceitos, senti-



REBESCOLAR 33

Rev. Bras. Educ. Fís. Escolar Ano VI, V. 1 – Jul. 2020

pela percepção dos estudantes e 
da comunidade escolar.

Nesse sentido, a utilização dos 
espaços educacionais necessi-
ta trabalhar o esporte no sentido 
de transcender o caráter utilita-
rista, pragmático, mercadológico 
e performático. Para isso, tam-
bém é necessário que o profes-
sor de Educação Física trabalhe 
interdisciplinarmente e conce-
ba o esporte como um fenômeno 
sociocultural, utilizando-o como 
ferramenta pedagógica de trans-
formação e formação humana, 
considerando os aspectos afeti-
vos, psicológicos, biológicos, éti-
cos, morais, estéticos, culturais, 
sociais e intelectuais, integrados 
e interdependentes nas diversas 
propostas ensino do esporte co-

Por isso, o respeito à pluralida-
de e a compreensão da realidade 
contextual (interesses e motiva-
ções dos estudantes) são pontos 
essenciais para iniciar o trabalho 
na perspectiva do esporte edu-
cacional. Tubino (2010) apontou 
a importância de três aspectos: 
a participação democrática, a in-

-
vidades. Nessa direção, o IFFEC 
corrobora com Tubino (2010), se 
assemelha ao conceito de Cagi-
gal (1979) e ao estudo de Bar-

-
nalidade do esporte educacional 
para formação e desenvolvimen-
to humano.

Conclusão

O IFFEC enquanto proposta 
de ensino embasada no esporte 
educacional tem como limitação 

contexto escolar investigado e da 
participação de seus atores. As-
sim, cada contexto educacional 
possui a sua realidade, transferir 
uma experiência para o cotidia-
no de outras unidades escolares 
não é tarefa simples ou garantia 
de obter resultados semelhan-
tes. Entretanto, este ensaio indi-
ca possibilidades de como colo-
car em prática um evento dessa 
natureza. Por outro lado, não é 
pretensão desta proposta apre-
sentar um manual de como fa-
zer, mas sim apresentar um ca-
minho que possibilite oferecer 
parâmetros e procedimentos 
pedagógicos baseados em evi-
dência. Portanto, paralelamen-
te aos próprios objetivos de en-
sino, a proposta buscou por meio 
da pesquisa-ação e da análise da 
técnica de conteúdo, fazer um 

-
periência no Instituto Federal de 
Votuporanga, com o intuito de 
sistematizar o conhecimento pa-
ra subsidiar outros estudos teóri-
cos e práticos embasados no es-
porte educacional.

Retornando ao problema cen-
tral: na perspectiva de contribuir 

-
mônicas de pensamento dos es-
tudantes do ensino médio no 
que se refere à reprodução, se-
letividade e desempenho espor-
tivo e, ao mesmo tempo, con-
templar a inclusão de todos os 
estudantes nos jogos interclas-
ses, a proposta de ensino usa-
da evidenciou a conscientização 
sobre a importância do esporte 
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educacional quebrando o para-
digma sobre o modelo de espor-
te de rendimento.

Nessa direção, o IFFEC am-

das equipes (composta por es-
tudantes de diferentes turmas 
e gênero), aumentou o conhe-
cimento de práticas alternativas 
e estimulou a criatividade nas 
apresentações culturais, ao fa-
vorecer principalmente a propo-
sição das atividades / modalida-
des elencadas pelos estudantes, 
além da inclusão e da autono-
mia dos participantes na esco-
lha das atividades de interesse. 
A avaliação realizada pelos or-
ganizadores e participantes do 
IFFEC evidenciou resultados cor-
respondentes à concepção do 
esporte educacional fundamen-
tados em estudos de Cagigal 
(1979), Tubino (2010) e Barbie-
ri (1999), sendo apontada após 
a análise e avaliação, com maior 
grau de importância, a categoria 
de: participação; emancipação; 
cooperação; coeducação; regio-
nalidade; e totalidade.

Conclui-se que o IFFEC ao ser 
tratado pedagogicamente como 
meio e conteúdo de ensino teó-
rico-prático revelou ser uma fer-
ramenta de transformação e 
emancipação ao conscientizar a 
relevância da concepção do es-
porte educacional, além de con-

formação e o desenvolvimento 
humano dos estudantes do ensi-
no médio pertencentes ao Insti-
tuto Federal de Votuporanga.

REFERÊNCIAS

ANDRE, M. E. D. A. 
da prática escolar. Campinas, 
SP: Papirus, 1995.

BARBIERI, C. A. S. Educação pe-
lo esporte: algumas considera-
ções para a realização dos Jogos 
do Esporte Educacional. Movi-
mento, Porto Alegre, ano 5, n. 
11, p. 23-32, 1999.

BARDIN, L. Análise de Conteú-
do. ed. rev. e ampl. Lisboa: Edi-
ções 70, 2011.

BETTI, M. Educação física e 
sociedade. São Paulo: Movi-
mento, 1991.

BETTI, M. Por uma teoria da prá-
tica. Motus Corporis, Rio de Ja-
neiro, v. 3, n. 2, p. 73-127, dez. 
1996.

BRACHT, V. A criança que pratica 
esporte respeita as regras do jo-
go… capitalista. Revista Brasi-
leira de Ciências do Esporte, 
São Paulo, v. 7, n. 2, p. 62-68, 
jan. 1986.

BRACHT, V. A política de espor-
te escolar no Brasil: a pseudova-
lorização da educação física. Re-
vista Brasileira de Ciências e 
Esporte, Campinas, v. 24, n. 3, 
p. 87-101, maio 2003.

BRACHT, V. Educação física e 
aprendizagem social. Porto 
Alegre: Magister, 1992.

BRACHT, V. Educação Física: a 
busca da autonomia pedagógi-
ca. Revista da Educação Físi-
ca, Maringá, v. 0, n. 1, p. 28-33, 
1989.



REBESCOLAR 35

Rev. Bras. Educ. Fís. Escolar Ano VI, V. 1 – Jul. 2020

CAGIGAL, J. M. Cultura inte-
lectual e cultura Física. Bue-
nos Aires: Kapelusz, 1979.

CASTELLANI FILHO, L. Educa-
ção física no Brasil: a história 
que não se conta. Campinas: Pa-
pirus, 1988.

CORREIA, W. R. Planejamento 
participativo e o ensino de Edu-
cação Física no 2º grau. Revis-
ta Paulista de Educação Físi-
ca, supl. n. 2, p. 43-48, 1996.

CUNHA JUNIOR, C. F. F. Uma 
história da relação entre saúde 
e educação física na educação 
brasileira. HU Revista, Juiz de 
Fora, v. 35, n. 3, p. 227-234, 
jul./set. 2009.

DARIDO, S. C. et al. Educação Fí-
-

xões. Motriz, v. 5, n. 2, p. 138-
145, 1999.

DARIDO, S. C. Educação físi-
ca na escola -
xões. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2003.

DELMANTO, D.; FAUSTINONI, 
L. E. Os relatos de prática e sua 
importância no processo de pro-
dução e socialização do conhe-
cimento. In: DELMANTO, D.; 
FAUSTINONI, L. E. Reorien-
tação curricular do 6º ao 9º 
ano: currículo em debate – Re-
latos de Práticas Pedagógicas. 
Goiânia: SEE/GO, 2009.

ELLIOT. J. La investigación-
-acción en educación. Madrid: 
Morata, 1990.

ELLIOT. J. La investigación-
-acción en educación. Madrid: 
Morata, 1990.

FRANCO, M. L. P. B. Ensino mé-
dio -
pinas, Papirus, 1994.

KUNZ, E. Transformação didá-
tico-pedagógica do esporte. 
Ijuí: Unijuí, 1994.

MEDINA, J. P. S. A educação fí-
sica cuida do corpo… e “men-
te”. Campinas: Papirus, 1983.

NAHAS, M. V. Educação Física 
no ensino médio: educação para 
um estilo de vida ativo no tercei-
ro milênio. In: Anais do Semi-
nário de Educação Física Es-
colar. p. 17-20, 1997.

NUNES, H. F. P. Esporte no con-
texto escolar: 
dos professores de Educação Fí-
sica que atuam como técnicos 
nas Olimpíadas Estudantis do 
município de São Paulo. 2015. 
205f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências da Motricidade) – Uni-
versidade Estadual Paulista, Rio 
Claro, 2015.

REVERDITO, R. S. et al. Compe-

em pedagogia do esporte para 
fazer a diferença na escola. Pen-
sar a Prática, Goiânia, v. 11, n. 
1, p. 37-45, jan./jul. 2008.

SCAGLIA, J. A.; MEDEIROS, M.; 
SADI, R. S. Competições peda-
gógicas e festivais esportivos. 
Revista Virtual EFArtigos, Na-
tal, v. 3 n. 23, abr. 2006. Dispo-
nível em: http://efartigos.atspa-
ce.org/esportes/artigo68.html. 
Acesso em: 15 abr. 2015.



36

SOARES, C. L. et al. Metodolo-
gia do ensino de educação fí-
sica. São Paulo: Cortez, 1992.

THIOLLENT, M. Metodologia 
da pesquisa-ação. Sao Paulo: 
Cortez, 1986.

TUBINO, M. J. G. Estudos bra-
sileiros sobre o esporte: ênfa-
se no esporte-educação. Marin-
gá: Eduem, 2010.

TUBINO, M. J. G. Teoria geral 
do esporte. São Paulo: Ibrasa, 
1987.

TURPIN, J. A. P. La competici-
ón en el ámbito escolar: um 
programa de intervención social. 
2002. 276 f. Tesis (Doctorado en 
Educación) Facultad de Educaci-
ón – Universidade de Alicante, 
Alicante, 2002.

Artigo submetido em 08 de mar-
ço de 2020

Artigo aprovado em 22 de mar-
ço de 2020


