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A Secretaria de Educação do Estado da Bahia, por meio da coordenação de educação física 

e esporte, elaborou no ano de 2008, os Jogos Escolares e para que o evento fosse 

realizado em todo estado, foi criada uma coordenação em cada DIREC - Diretorias 

Regionais de Educação, sendo representada por um professor coordenador, responsável 

pela a ação em seu município. O objetivo do projeto foi de oportunizar a participação  e 

integração  de educandos de toda a Bahia, em uma vivência fomentadora  de valores como 

respeito, cooperação e inclusão, bem como, a socialização  da diversidade  corporal, com a 

valorização  da corporeidade, do lúdico, do esporte e o movimento humano. O objetivo 

desse estudo foi realizar uma análise dos principais  aspectos  observados na realização 

desses  jogos. Eles foram divididos em três etapas: I etapa- Regional, realizada na sede  e 

cada uma das 33 DIREC, envolvendo  os educandos  representantes  dos municípios  de 

sua circunscrição; II etapa – Regionais Integradas, com a participação de até 4 DIREC e a III 

etapa- final realizada em Salvador, envolvendo  os representantes  das Regionais 

Integradas. Aconteceram em forma de três experiências: a) experiências comuns, 

entendidas como modalidades tradicionais com adaptações em suas regras, atletismo, 

basquetebol, futsal, futebol de campo, handebol e voleibol masculino e feminino; b)  

festivais: experiências  que além da competição  possuem diversas atividades como oficinas 

e apresentações de capoeira, xadrez e ginástica rítmica; c) experiências inovadoras: 

propostas  de superação da problemática envolvendo  o esporte escolar, nas questões de 

gênero, a inclusão de educandos  com necessidades especiais e a inclusão de 

manifestações  da cultura corporal de cada região. Os jogos realizados pela DIREC 6 de 

                                            
1 Professor auxiliar da Universidade Estadual de Santa Cruz-UESC; líder Grupo de Pesquisa de Práticas Pedagógicas 

em Educação Física Escolar e Esporte;  coordenador de educação física escolar da DIREC 6, Ilhéus Bahia e Mestrando 

em Cultura e Turismo- UESC 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2009 

Ilhéus, aconteceram em parceria com a Prefeitura Municipal de Ilhéus e a Universidade 

Estadual de Santa Cruz,  onde das 43 escolas 17 escolas estaduais participaram  com 891 

alunos, sendo na  categoria A (15 a 17 anos): atletismo feminino 5 escolas, atletismo 

masculino 5 escolas; basquetebol feminino não houveram inscrições, basquetebol 

masculino 2 escolas; futebol de campo feminino 2 escolas, futebol de campo masculino 8 

escolas; futsal feminino 9 escolas, futsal masculino 16 escolas; handebol masculino e 

feminino 3 escolas; voleibol feminino 2 escolas, voleibol masculino 3 escolas; e na categoria 

B (12 a 14 anos): atletismo feminino 5 escolas, atletismo masculino 5 escolas; basquetebol 

feminino e masculino não houveram inscrições; futebol de campo feminino e masculino 

também não houveram inscrições; futsal feminino 2 escolas, futsal masculino 7 escolas; 

handebol masculino e feminino 1 escola; voleibol feminino masculino não houveram 

inscrições. Os resultados mostraram a valorização e a predominância do futebol e futsal, 

principalmente no sexo masculino em detrimento de outras modalidades, indicando que a 

educação física escolar precisa ampliar as suas possibilidades, no sentido de motivar outras 

vivências corporais  e pensar em estratégias pedagógicas de resgate da identidade da 

educação física e do esporte escolar. O objetivo da Secretaria de Educação do estado da 

Bahia foi alcançado, utilizando os jogos escolares como meio de superação da prática do 

professor, como também, possibilitou um encontro esportivo que valorizasse a cultura local 

através de adaptações as regras e a inserção de experiências inovadoras relacionadas à 

cultura corporal. 
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