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RESUMO 

Esta pesquisa de campo teve como objetivo identificar o critério na formação das equipes para o 

JEES-jogos esportivos escolares de santos, e verificar se a busca por resultados interferem na 

prática de Educação Física Escolar. A pesquisa fundamentou-se em questionários com perguntas 

abertas aos professores e aos alunos envolvidos ou não nas equipes. Metodologia: Foram 

entrevistados 6 professores e 30 alunos de escolas municipais e particulares do município de Santos. 

Os dados foram coletados mediante questionário especificamente formulado para este trabalho. 

Resultados: Constatamos que 83% dos professores entrevistados montam suas equipes através da 

seleção e 70% dos alunos também concordam com esse critério. Outra abordagem foi com relação a 

interferência nas aulas de Educação Física e para 50% dos professores não há interferência, 

enquanto que 80% dos alunos também concordam com a não interferência. Conclusão: Conclui-se 

que a formação das equipes em sua maioria é pelo critério de seleção e que há interferência nas 

aulas em razão da preparação para o JEES.  

Palavra Chave: Esporte Educacional e Competições 

 

ABSTRACT 

 This research had as main objectives identify the criterion in formation of teams for JEES 

and verify if the search for results interferes in school physical education. The research was based 

on questionnaires with teachers and students involved or not with the teams. Methodology: Six 

teachers and thirty students of publics and private schools in Santos were interviewed. All data 

comes from a questionnaire created for this paper. Results: 83% of the teachers choose their teams 

based in a selection and 70% of the students agree with them. Another question was about 

interference of this selection in physical education classes and 50% of the teachers and 80% of the 

students believe that there is no interference. Conclusion: We concluded that most of the school 



 

teams are chose by a selection and that preparation for the games interferes in physical education 

classes. 
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INTRODUÇÃO: 

 A Educação Física Escolar é composta por vasto conteúdo que deve ser incluído nos planos 

de ensino, como: esportes, jogos, lutas, ginásticas, atividades rítmicas e expressivas assim como o 

conhecimento sobre o corpo (LUGUETTI,2011). Os PCNs criados em 1998, cujo objetivo é o de 

nortear os professores nos conteúdos de forma organizada, subsidiando aos mesmos, os 

planejamentos, avaliações e principalmente as discussões, procurando assim democratizar tais 

aulas, onde o objetivo será a inclusão do aluno, (GALVÃO, 2002). Assim sendo, teremos como 

enfoques principais, a reflexão, o pensamento crítico, a socialização e por ser um conjunto de 

saberes diversificado e riquíssimo, deveriam ser transmitidos na escola, e grande partes dos estudos 

relatam que não é o que se observa, geralmente o professor de Educação Física ainda é influenciado 

pela concepção esportiva, Rosário e Darido, (2005). 

 De acordo com Darido, (2005) a sistematização dos conteúdos da Educação Física na Escola 

indica que os professores sistematizam seus conteúdos voltados aos esportes através dos bimestres, 

mas não dão sequência no passar dos anos, apenas aumentam o grau de dificuldades, aumentando 

apenas a complexidade técnica e tática. Segundo Silveira, (2002) o conteúdo das aulas ainda é 

voltado aos quatro esportes mais tradicionais como: futebol, voleibol, basquete e handebol e ainda 

sem uma fundamentação, critérios de forma desordenada, não seguindo o planejamento já proposto 

no início do ano letivo para estas aulas, os conteúdos são transmitidos superficialmente, apenas na 

ótica do fazer. 

 Nascimento, (2009) relata que alguns profissionais da área ainda possuem uma visão de 

outrora, ou seja, as aulas não se adequam às necessidades de todos os alunos, pois são praticadas 

objetivando o movimento técnico, o que promove uma seleção natural por níveis de habilidades 

desejadas. Consequentemente na Educação Física Escolar há uma exclusão de alunos que apresente 

menores níveis de desempenho, levando-os a frustação e até mesmo a desestimulação para as 

práticas esportivas. (RODRIGUES, 2003). O município de Santos conta com vários eventos 



 

esportivos que envolvem alunos do ensino fundamental e que englobam diversas modalidades e são 

disputados por ambos os sexos. 

 Segundo Luguetti e Böhme, (2011), a aparição dos torneios vem estimulando a prática das 

modalidades envolvidas, entretanto não conseguindo absorver a todos os alunos, ainda assim esses 

acontecimentos apresentam em seus objetivos, o incentivo à prática esportiva, e desta forma 

gerando grandes impactos nas escolas. 

 Foram encontrados poucos estudos que avaliam a interferência dos jogos esportivos na 

prática da Educação Física Escolar, apesar da escassez, alguns estudos apontam esta interferência. 

Sendo assim, levanta-se algumas questões: a seleção para preparação dos Jogos Esportivos 

Escolares de Santos (JEES) interfere nas aulas de Educação Física Escolar? Como estão sendo 

direcionadas as aulas de Educação Física Escolar, tendo em vista a preparação dos alunos para os 

JEES? A obtenção de resultados positivos nos jogos esportivos pode influenciar nas aulas de 

Educação Física Escolar não permitindo dar sequência ao cronograma estipulado anteriormente? 

 

OBJETIVO: 

 Identificar o critério de formação das equipes e se a busca por resultados esportivos 

interferem na prática da Educação Física Escolar. 

 

METODOLOGIA: 

 O estudo foi realizado em (03) três escolas particulares e (03) três escolas municipais do 

município de Santos, dos períodos matutino e vespertino, com (01) um professor de cada escola e 

também com (05) cinco alunos de cada uma, todos os alunos na faixa etária de 10 a 12 anos. 

 Realizamos entrevistas através de um questionário semiestruturado com os professores e 

alunos dessas escolas que participam ou já participaram dos eventos esportivos (JEES), bem como, 

com alunos que não tiveram oportunidades de estarem participando. 

 A escolha do público entrevistado foi aleatória, dentro dos grupos de escolas participantes, 

sorteamos as (03) três municipais e as (03) três particulares e consequentemente os professores e 

alunos de cada uma delas. 

 Aos professores fizemos as seguintes perguntas: (I) Como são montadas as equipes para os 

JEES? (II) A seleção para o JEES interfere nas aulas, em sua opinião? (III) Quais os conteúdos 



 

aplicados nas aulas de Educação Física? (IV) Qual a preparação dos alunos participantes? (V) Os 

treinamentos quando acontecem? (VI) Onde acontecem os treinamentos específicos? 

Aos alunos fizemos as seguintes perguntas: (I) Qual sua idade? (II) Como são montadas as equipes 

para os JEES? (III)  A seleção para o JEES interfere nas aulas, em sua opinião? (IV) O que vocês 

acham das aulas de Educação Física? (V) Como gostariam que elas fossem? (VI) Você acha que o 

JEES deveria ter uma faixa etária maior? (VII) Qual é sua opinião sobre o professor de Educação 

Física? (VIII)  A seleção dos participantes ocorre de forma justa? 

 

RESULTADOS: 

 Em relação ao questionamento direcionado aos professores, constatamos que: 83% dos 

entrevistados montam suas equipes através da seleção por habilidades, enquanto que 17% montam 

suas equipes pelo critério de participação. As opiniões em relação as interferência nas aulas foram 

divididas, ou seja 50% considera que interfere e 50% consideram que não há interferência. Quanto 

aos conteúdos aplicados nas aulas de Educação Física as respostas foram unanimes, ou seja 100% 

dos entrevistados disseram que conduzem suas aulas de acordo com os PCNs. A pergunta qual a 

preparação dos alunos participantes deixou de fazer parte do contexto por estar diretamente ligada a 

outras perguntas. A realização dos treinamentos para 67% dos entrevistados são específicos, ou seja 

em horário próprio, enquanto que para 33% eles são realizados durante as aulas de Educação Física. 

Também foi unanime as respostas, ou seja, 100% dos entrevistados disseram que os treinamentos 

acontecem na própria escola, não utilizando de locais específicos para a modalidade. 

 Dos alunos foram obtidas as seguintes respostas: 30% dos entrevistados consideram a 

montagem das equipes pelo critério participativo, enquanto que 70% refere ser pela seleção dos 

melhores. Quanto a interferência nas aulas de Educação Física 20% que interfere, enquanto 80% 

alegam que não há interferência em suas aulas de Educação Física. Há uma unanimidade, ou seja, 

100% dos entrevistados acham que as aulas de Educação Física são boas. Quando perguntamos de 

como gostariam que elas fossem, 67% preferem com mais jogos, 10% acham que as aulas de 

Educação Física poderiam ser mais longas e para 23% dos entrevistados as aulas deveriam ser com 

menos esportes e com mais conhecimentos sobre o corpo. Perguntamos também sobre a faixa etária, 

em relação ao JEES,  67% dos entrevistados acham que deveriam ser maior, enquanto que 33% 

deles não querem que seja aumentada. Perguntado sobre o professor de Educação Física, 73% 



 

consideram bom, 17% consideram ótimo e 10% consideram ruim. E quanto a formação da seleção 

dos participantes, 90% consideram justa e 10% não consideram justa. 

 

DISCUSSÃO: 

Diante dos resultados alcançados no quesito “como são formadas as equipes para os JEES”, tanto 

por parte dos professores como dos alunos, prevaleceu o critério de seleção. Nesse sentido fica a 

dúvida: a seleção seria uma forma democrática de inclusão? Segundo Machado e Fernandes Filho 

(2001), a utilização de formação de equipes por seleção em sua maioria é utilizado critérios técnicos 

e psicológicos, deixando para trás o físico e participativo, quando envolvem esportes coletivos, e 

que as culturas meritocráticas e competitivas que a sociedade desenvolve, diz que os sistemas 

baseados na competição justifica a seleção dos aptos e a exclusão de outros considerados menos 

apto, pois está implícito no sistema de valores da nossa sociedade. Nossa cultura competitiva tende 

a justificar a exclusão como inevitável, porque nem todos são igualmente capazes para os lugares de 

inclusão que se encontram disponíveis, (RODRIGUES 2006). 

Perguntamos também se “a seleção para o JEES interfere nas aulas de educação física”, o que não 

teve uma unanimidade, visto que os professores responderam 50% pela interferência e outros 50% 

pela não interferência, enquanto que, para 80% dos alunos entrevistados, não existe a interferência. 

Para a Educação Física, a LDB de 1996 transcreve que as aulas de Educação Física serão 

obrigatórias enquanto componente curricular em todas as fases de ensino Fundamental e Médio, 

devendo ser opcional para as aulas extracurricular (treinamento esportivos). Nesse sentido, em 1998 

foram criados os PCNs, que servem para nortear os professores nos conteúdos de forma organizada, 

proporcionando aos mesmos os planejamentos, avaliações e principalmente as discussões, 

procurando assim, democratizar as aulas com o objetivo da inclusão do aluno, mas como alguns 

profissionais da área ainda possuem uma visão diferente, suas aulas objetivam o movimento 

técnico, tendo como consequência a exclusão dos alunos que não possuem as habilidades 

necessárias para determinados esportes, (NASCIMENTO 2009). Para os alunos, a influência das 

aulas voltadas aos quatro jogos mais praticados (futebol, basquete, vôlei e handebol) não foram 

perceptíveis, o que os levam a entender a não interferência da formação da seleção nas respectivas 

aulas de Educação Física. 



 

No tocante ao conteúdo das aulas, todos os professores entrevistados afirmaram que suas aulas são 

montadas conforme os PCNs, entretanto foi observado uma alteração no plano de ensino em 50% 

dos avaliados em função da interferência na preparação para os jogos o que nos leva a acreditar que 

em determinados momentos os professores deixam de seguir os PCNs. 

 

CONCLUSÃO: 

Os resultados do presente estudo permitem concluir que a formação das equipes é feita através de 

seleção por nível de habilidade. Há interferência nas aulas em razão da preparação das equipes para 

o JEES, pois para 50% dos professores entrevistados, afirmaram utilizar as aulas para a preparação 

das equipes. Entretanto, novos estudos que busquem compreender os efeitos de jogos estudantis nas 

aulas de Educação Física devem ser realizados. 
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