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RESUMO  

Quando pensamos no esporte praticado por nossos alunos acreditamos que ele posa facilitar a 

descoberta de novos talentos. O ambiente escolar é propício para que encontremos alunos (as) 

potencialmente capazes para atender a esse anseio. Desde cedo muitos desses alunos praticam esportes 

fora do ambiente escolar, seja em escolas de esporte ou clubes. Pensando na escola como espaço para 

essa prática temos o professor de Educação Física como facilitador desse processo. Esse trabalho 

procurou analisar a participação das escolas estaduais da Diretoria Regional de Ensino de Carapicuíba-

SP nas modalidades esportivas na categoria Mirim. Os dados coletados mostram que apesar do 

discurso de apresentar o esporte como elemento de maior acesso percebe-se que nem todas as 

modalidades são devidamente contempladas e que a preferência por uma modalidade se dá em 

detrimento a outras.  

  

A Diretoria de Ensino de Carapicuíba-SP é responsável pelas unidades educacionais das cidades de 

Carapicuíba e Cotia na Grande São Paulo. São escolas no ensino Fundamental I, II e Ensino Médio. A 

partir da coleta de dados dos Quadros Síntese dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo na 

categoria Mirim junto a Diretoria Regional de Ensino no período de 2008 a 2016 pudemos analisar as 

modalidades mais praticadas pelas escolas, e verificamos que a modalidade futsal masculino e 

feminino tem a preferência dos professores de Educação Física deixando as demais modalidades com 

participação diminuta. Procuramos traçar um relato sobre a história dos Jogos Escolares que já teve 

outros nomes desde a década de 60 e que trás (a partir dos Decretos de Lei pesquisados) conceitos 

como o de revelar e desenvolver a força esportiva com esperança de projeção do Brasil no cenário 

esportivo mundial. Nesse período a legislação estadual promoveu diversas mudanças em seu texto até 

chegarmos ao atual modelo de participação nos Jogos. Nas escolas temos as chamadas Turmas de 

Atividades Curriculares Desportivas (ACDs) que são atribuídas aos professores de Educação Física 

nas diversas modalidades. Essas aulas compõe a carga horária do professor e devem ser ministradas 

fora do período de aulas regulares onde os alunos interessados podem praticar a modalidade que a 

escola oferece. Se pensarmos no esporte praticado na escola, veremos que temos alunos que buscam a 
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prática da modalidade que já vivencia fora da escola, outros alunos vivenciam esse esporte somente no 

momento das aulas na escola. Ao se pensar nos objetivos que os Jogos Escolares trazem no artigo 2º 

que são o de promover a prática esportiva, a integração e intercâmbio entre os alunos das unidades 

escolares, favorecer a busca de novos talentos e fomentar a prática do desporto escolar percebemos 

que não é bem o que acontece já que o número de equipes de treinamento e equipes que participam 

dos Jogos Escolares tem uma notada tendência a serem de futsal, deixando as demais modalidades em 

segundo plano. Ao se conversar com os profissionais da área de Educação Física temos os relatos de 

falta de equipamento adequado, falta de espaço físico, a falta de conhecimento específico em 

determinados esportes e até mesmo a preferência por uma ou outra modalidade. Os dados nos 

mostraram que é necessário que esses profissionais procurem trabalhar de maneira a contemplar ao 

maior número possível de alunos uma prática diversificada das modalidades, aumentando também o 

número de turmas de Treinamento em modalidades como o Atletismo e a Ginástica, procurando se 

aproximar mais dos objetivos propostos dos Jogos Escolares. 

                      

 


