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RESUMO 

 

Introdução: A escola é um ambiente propício para se utilizar do esporte e competições 

esportivas como importante instrumento educacional, tendo em vista que para muitos dos 

membros da comunidade escolar interna ela é a única opção de espaço e oportunidade para 

vivenciar tal prática de forma adequada, equilibrada e harmoniosa. Objetivos: Oportunizar a 

prática esportiva, utilizando-a como instrumento educacional, propiciando o desenvolvimento 

tanto individual quanto social do participante. Metodologia: Foram organizados diversos 

eventos esportivos ao longo do ano para a comunidade escolar interna (alunos, servidores e 

profissionais terceirizados) com características e objetivos distintos. Desenvolveu-se 

prioritariamente o esporte educacional para os alunos, o esporte lazer para os servidores e 

um misto de esporte escolar com esporte educacional para os alunos participantes das 

equipes esportivas do campus. Resultados: Ocorreram ao todo treze eventos esportivos e 

um total de 792 participações, com grande maioria de participantes do sexo masculino 

(80,7%). Os eventos apresentaram características distintas e cada qual trouxe algum 

benefício para os participantes. Em linhas gerais, observou-se melhora do relacionamento 

interpessoal, estímulo à prática esportiva e para a mudança de comportamento, motivando a 

adoção de estilo de vida mais saudável, o que culmina com a promoção da saúde e 

prevenção de doenças. Conclusão: As competições esportivas mostraram-se instrumentos 

educacionais eficazes para alcançar os resultados esperados. Não somente organizar 

eventos esportivos, mas principalmente desenvolver um trabalho educativo a fim de 

aproveitar-se do esporte enquanto fenômeno sociocultural para promover mudanças em 

nível pessoal e social dos participantes, foi o foco desse projeto. 
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ABSTRACT 

Introduction: The school is an environment conducive to use of sport and sports 

competitions as an important educational tool , considering that for many members of the 

internal school community it is the only option for space and opportunity to experience the 

practice appropriately, balanced and harmonious. Objectives: To create opportunities to 

practice sports, using it as an educational tool, providing the individual and social 

development of the participant. Methodology: Various sports events were organized 

throughout the year for internal school community (students, servers and outsourced 

professionals) with distinct characteristics and goals. Developed primarily educational sport 

for students, leisure for servers and a mix of school sport with sport education to participating 

students of the campus sports teams sport. Results: There were altogether thirteen sporting 

events and a total of 792 holdings, with the vast majority of participants were male (80.7 %). 

The events showed distinct characteristics and each brought some benefit to participants. In 

general, there was improvement in interpersonal relationships, encouragement to sports 

practice and behavior change, encouraging the adoption of healthier life style, which 

culminates in health promotion and disease prevention. Conclusion: The sports 

competitions were effective educational tools to achieve the expected results. Not only 

organize sporting events, but mostly develop educational work in order to take advantage of 

the sport while sociocultural phenomenon to promote changes in personal and social level of 

the participants, was the focus of this project. 
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INTRODUÇÃO 

 Freire (2008) sinaliza para a importância do corpo e das atividades corporais na 

educação formal a ponto de sugerir que no ato da matrícula do aluno na escola não apenas 

a cabeça, mas o corpo inteiro seja matriculado. Mente e corpo como um sistema integrado e 

indissociável, na busca do desenvolvimento pleno do indivíduo e de sua emancipação, papel 

fundamental da escola. Nesse sentido, a preocupação não apenas com os aspectos 

cognitivos, mas também dos afetivos, psicomotores e sociais apresentam-se como um ideal 

de educação que não se limita meramente a preparar o aluno para o exercício profissional 

com seus conteúdos tecnicistas (não menos importantes), mas com foco na formação de um 

indivíduo crítico, solidário e cooperativo, preparado para uma sociedade menos 

desequilibrada e mais harmoniosa. Dentro do sistema regular de ensino as atividades físicas 

e esportivas mostram-se como importantes ferramentas para se alcançar tais objetivos. 

 Há ainda a questão da deficiência social, citada por Pinto (1997) definida como um 

desvio da média da normalidade especificamente no que se refere ao comportamento social 

e emocional. Esses deficientes sociais são comumente vítimas de abusos, violência e maus 



tratos, foram culturalmente prejudicados e são potenciais candidatos a se tornarem seres 

desprovidos de senso crítico, de valores de dignidade pessoal e de cidadania, considerados 

marginais pelo contexto sociocultural e sem perspectiva de mudança do seu status quo. 

Normalmente são desprovidos de oportunidades educacionais adequadas e estigmatizadas 

pelo meio social e tendem a reproduzirem esse tipo de comportamento no tratamento com 

seus pares, caminhando para a marginalidade e delinquência. O que a escola deve prover 

são as condições mínimas para que o educando possa se desenvolver de forma equilibrada, 

fornecendo condições básicas adequadas de valores sociais, morais, éticos e 

comportamentais de forma a assegurar seu progresso social e econômico mudando a sua 

realidade e de seus descendentes. 

 Um meio que tem se mostrado efetivo para a correção dessas distorções sociais e 

que busca o desenvolvimento pleno do educando é o esporte. Além da Constituição Federal 

de 1988, que em seu artigo 217 (Brasil, 1988) determina o esporte como direito de todos, o 

Estatuto da Criança e Adolescente (Brasil, 1990) determina que a criança e o adolescente 

gozem de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana assegurando, entre 

outros aspectos, como dever do poder público, a efetivação dos direitos referentes à cultura, 

esporte e lazer, estimulando e facilitando a destinação de recursos e espaços para 

programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. O 

governo brasileiro, através dessas leis, reconhece a importância do esporte e o consolida 

como questão nacional, o que é justificado pela considerável amplitude de seu alcance 

social.  

 Na escola, o esporte deve buscar uma ação de criar e recriar a cultura, o equilíbrio 

entre o individual e o coletivo, compreendendo a importância da contribuição da ação 

individual na construção do coletivo. Deve ter ainda como metas o desenvolvimento pleno e 

harmonioso do ser humano, favorecendo seu crescimento pessoal e social. De um modo 

geral é um excelente meio de obtenção de muitos benefícios de ordem biológica e 

psicossocial e capaz de atingir todos os atores envolvidos no processo educativo. Pode ser 

utilizado para promover a educação e a saúde, prevenir a violência, e contribuir para o 

desenvolvimento social, respeitando a diversidade cultural, étnico, racial, de gênero, de 

orientação sexual, bem como as demais diversidades existentes em nosso país. Apresenta 

potencialidades que promovem a mudança social, sendo essa importante para a inclusão 

social na medida em que promove a convivência entre as pessoas, fortalece as relações de 

respeito e coletividade e conscientização sobre diversos assuntos que fortalecem a busca 

pelo bem comum. Esse modelo de esporte baseia-se nos direitos humanos, especialmente 

os das crianças, adolescentes e jovens e nesse sentido, deve ser integrado aos processos 

educacionais, colaborando para melhoria da qualidade de educação, para permanência na 

escola e como forma de ampliação do conhecimento sobre a saúde individual e coletiva. 



 Tubino (2002) define o esporte como um fenômeno sociocultural, que tem no jogo o 

seu vínculo cultural e na competição o seu elemento essencial e que nas suas diferentes 

formas, contribui para a formação e aproximação dos seres humanos ao reforçar o 

desenvolvimento de valores como a moral, a ética, a solidariedade, a fraternidade e a 

cooperação, o que o torna em um dois meios mais eficazes para a convivência humana. De 

acordo com o autor, o esporte pode ser reconhecido pelas suas manifestações: esporte 

educacional, esporte escolar, esporte de lazer e esporte de rendimento, com uma breve 

definição de cada uma apresentada a seguir. 

 Esporte Educacional: Praticado nos sistemas de ensino e em formas assistemáticas 

de educação, evitando-se a seletividade, a hiper competitividade de seus praticantes, com a 

finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o 

exercício da cidadania e a prática do lazer.  

 Esporte Escolar: Praticado pelos jovens de talento no ambiente escolar, com a 

finalidade de desenvolvimento esportivo dos seus praticantes, sem perder de vista a 

formação dos mesmos para a cidadania. 

 Esporte Lazer ou Comunitário: Praticado de modo voluntário, com as modalidades 

institucionalizadas ou não, com regras oficiais ou adaptadas, e que contribui para a 

integração dos praticantes, para a promoção da saúde e outros aspectos importantes da 

vida social.  

 Esporte de Rendimento: Praticado de acordo com as regras e códigos das entidades 

internacionais, e que tem como finalidade a obtenção de resultados expressivos, vitórias, 

recordes. 

 A Constituição de 1988 determina como promoção prioritária o esporte educacional 

contribuindo para o desenvolvimento da consciência, cidadania e dignidade da pessoa 

humana. O Esporte Educacional é referenciado em princípios socioeducativos, como os 

princípios da inclusão, da participação, da cooperação, da coeducação, da 

corresponsabilidade e outros, e está consolidado como prioridade de recursos públicos no 

art. 217 da Constituição Federal de 1988; pela sua relevância conceitual e como meio de 

desenvolvimento integral dos indivíduos e para a sua formação de cidadão, deve ser 

promovido em todo território educacional através de campanhas e programas específicos.  

 Dessa forma, o projeto Organização de Eventos Esportivos teve como objetivos 

oportunizar a prática esportiva, utilizando-a como instrumento educacional, propiciando o 

desenvolvimento tanto individual quanto social do participante, apresentando uma ação 

transformadora a ser desenvolvida na interação entre alunos de diferentes níveis 

educacionais e servidores. 

 

METODOLOGIA 



 O projeto de extensão denominado “Organização de Eventos Esportivos” foi 

elaborado a fim de criar uma estrutura organizacional para facilitar e melhorar e organização 

de eventos esportivos já eram organizados em anos anteriores e dar condições para que 

outros eventos fossem desenvolvidos para toda a comunidade escolar interna (alunos, 

servidores e profissionais terceirizados). Foi implantado em um campus de um Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) do estado de Minas Gerais – Brasil, tendo 

como atividade principal a realização de eventos esportivos no campus. Foram realizados 

diversos eventos durante todo o ano de 2013 com modalidades e públicos-alvo específicos. 

Os professores de educação física compõem a Seção de Esporte e Lazer (SEL) do Campus 

Rio Pomba e foram os responsáveis pela organização dos eventos, auxiliados pelo aluno 

bolsista do projeto. Entre as atividades previstas estavam a montagem do regulamento, 

confecção de cartazes para divulgação, realização das inscrições, fornecimento de materiais 

esportivos, organização de toda estrutura de arbitragem, montagem das cerimônias de 

abertura e encerramento e premiação dos jogos.  

 As competições para os alunos foram formuladas no modelo de esporte educacional 

e pautadas nos seus princípios socioeducativos. No princípio da inclusão, todos os 

interessados podem participar dos eventos; da participação, os alunos participam de todas 

as etapas do evento, desde a elaboração do regulamento, nos movimentos de torcida, 

organização das equipes e participação na competição; da cooperação, coeducação e 

corresponsabilidade são cobrados quanto à responsabilidade, respeito e compromisso, 

fatores indispensáveis para a formação deles enquanto cidadãos.  

 Para os servidores, as competições foram realizadas no modelo de esporte lazer, 

tendo como foco principal promover a integração, socialização, estimular a prática esportiva 

e promoção da saúde.  

 As competições que envolveram outros campi ocorreram em um formato que 

misturava o esporte educacional e o esporte escolar. Nela, somente os alunos participantes 

das equipes esportivas dos campi e que foram selecionados, participaram dos eventos. 

 

RESULTADOS 

 No Quadro 1 são apresentados os eventos realizados, especificando o público-alvo e 

o número de participantes. Foram organizados treze eventos, com um total de 792 

participações, sendo 639 do sexo masculino (80,7%) e 153 do sexo feminino (19,3%). 

Desse total de eventos, dois foram organizados para servidores, cinco para alunos dos 

cursos técnicos integrados ao ensino médio, um para alunos dos cursos superiores, três 

para alunos de ambas as modalidades de cursos e dois envolvendo outros campi. No 

levantamento das distribuições dos eventos organizados quanto ao sexo, três foram 

específicos para o sexo feminino, sete para o masculino e três envolviam ambos os sexos.



Tabela 1. Relação de eventos organizados no Campus Rio Pomba no ano de 2013. Rio Pomba – MG. 

Evento Público Alvo No de Participantes 

Torneio de Inverno de futebol soçaite dos servidores Professores, técnicos administrativos e terceirizados do campus  55 servidores 

Torneio de Verão de futebol soçaite dos servidores Professores, técnicos administrativos e terceirizados do campus  36 servidores 

Torneio Intercurso de futsal masculino Alunos dos cursos superiores do campus  120 alunos 

I Torneio Interno de Futsal Feminino Alunas dos cursos superiores e técnicos do campus  24 alunas 

I Torneio de Repúblicas de Futsal Masculino Alunos dos cursos superiores e técnicos do campus  50 alunos 

I Torneio Interno de Atletismo (masculino e feminino) Alunos dos cursos superiores e técnicos do campus  24 alunos 

Torneio Triangular de Handebol (masculino e feminino) Alunos dos cursos superiores e técnicos envolvendo três campi 50 alunos 

Torneio Triangular de Voleibol (masculino e feminino) Alunos dos cursos superiores e técnicos envolvendo três campi 60 alunos 

Torneio Inter classe de Futsal Masculino Alunos dos cursos técnicos integrados do campus  119 alunos 

Torneio Inter classe de Handebol Feminino Alunas dos cursos técnicos integrados do campus 28 alunas 

Torneio Inter classe de Handebol Masculino Alunos dos cursos técnicos integrados do campus 90 alunos 

Torneio Inter classe de Voleibol Feminino Alunas dos cursos técnicos integrados do campus 40 alunas 

Torneio Inter classe de Voleibol Masculino Alunos dos cursos técnicos integrados do campus 96 alunos 

 

 



DISCUSSÃO 

Para organizar a estrutura da discussão, esta será realizada agrupando os eventos a partir 

do público-alvo envolvido e em cada um desses grupos serão feitas observações quanto às 

modalidades esportivas, às finalidades e características dos eventos. Quanto ao público-alvo, os 

eventos serão divididos em cinco grupos: servidores, alunos dos cursos técnicos integrados ao 

ensino médio, alunos dos cursos superiores, alunos de ambas as modalidades de cursos e 

competições envolvendo outras instituições. 

Na competição para os servidores, que incluíam professores, técnicos administrativos e 

funcionários terceirizados, foram realizadas duas competições da modalidade futebol soçaite, uma 

em cada semestre, envolvendo apenas o sexo masculino. Considerando ser a modalidade mais 

praticada no “país do futebol” (DaCosta et al., 2006), permite encontrar adeptos em número 

suficiente para montar uma competição esportiva. Apesar da busca pelo resultado ser inerente a 

qualquer competição esportiva, na formulação e desenvolvimento do evento os participantes são 

orientados e estimulados quanto a outros objetivos do evento. Nesse sentido, é possível perceber 

benefícios relevantes desse tipo de evento para a instituição, pois aproxima servidores de setores 

distintos, formando novas amizades, promovendo a integração entre setores e em alguns casos 

facilitando trâmites de ações realizadas em outros aspectos da instituição para além da esfera 

esportiva. Há relatos de servidores que não praticavam esporte desde o último torneio, o que 

mostra o papel de promover a prática esportiva, que está associada à promoção da saúde não 

somente física, mas também mental, através desta prática saudável de atividade de lazer, 

auxiliando na redução do estresse comum da atividade laboral. 

Os eventos exclusivos para alunos dos cursos técnicos integrados ao ensino médio são os 

predominantes em termos quantitativos, tendo em vista que os professores de educação física 

lecionam somente neste nível de ensino. Foram organizadas competições nas modalidades futsal, 

handebol, voleibol e atletismo e em todos os casos as competições foram organizadas para 

ambos os sexos. Pautado nos princípios socioeducativos do modelo de esporte educacional 

apresentado anteriormente, esses eventos visam promover o desenvolvimento integral do 

estudante, que são estimulados a seguir algumas características que compõem o espírito olímpico 

como o fair play ou jogo limpo, respeito total aos árbitros e suas decisões e desejo de igualdade 

entre as equipes e participantes que levam os praticantes a internalizarem valores educativos, 

esportivos e sociais relevantes (Tubino, 2010). Nesse caso, é feito um trabalho intenso visando 

estimular a participação respeitosa entre os participantes, os torcedores e aos árbitros, buscando 

selecionar e filtrar os códigos e sentidos do esporte institucionalizado e incorporando os códigos e 

funções da escola, coibindo o “Esporte na Escola” e estimulando a construção do “Esporte da 

Escola”, aproximando do que Vago (1996) chamou de tensão constante entre o esporte na escola 

e o esporte da escola. A quebra de alguns conceitos arraigados que os alunos trazem de suas 

realidades sociais de fora da escola é um desafio constante. Existe uma tendência de atitudes 

hostis e desrespeitosas entre torcidas de equipes diferentes, além da busca de “culpados” pela 



derrota esportiva, que comumente recaem sobre os árbitros, acusados de marcações indevidas 

das regras, às vezes colocando em dúvida a idoneidade da competição. Na montagem das 

competições, é elaborado um regulamento próprio com a participação dos alunos e professores, 

que contemplam casos de atitudes de indisciplina e inadequadas dentro do ambiente escolar, 

visando coibir tais atos. O que se observa com esse trabalho educativo e consistente é uma 

mudança de mentalidade e atitude na participação das competições. As torcidas participam com 

cantos e palavras de estímulo às suas equipes, evitando atitudes desrespeitosas com os 

adversários e os árbitros. Em algumas partidas com disputas mais acirradas e de maior 

importância para a competição, observa-se o apoio da torcida para a equipe derrotada, em 

oposição a atitudes de culpabilidade pela derrota ou a busca pelos culpados a fim de “julgá-los” e 

“condená-los” pelo fracasso esportivo, confirmando o que Santos (2000) cita como contribuições 

da prática esportiva bem dirigida na formação de hábitos positivos,  contribuindo para a superação 

da resistência à frustração, respeito e a solidariedade comum com os outros. Esses fatores 

mostram a capacidade de mudança de comportamento e atitude que podem ser promovidas por 

meio do esporte, formando cidadãos mais críticos e mais colaborativos para a sociedade. 

Apenas um evento foi organizado unicamente para os alunos dos cursos superiores, que 

foi o torneio intercurso de futsal masculino, que é um evento tradicional no Campus Rio Pomba. 

Por envolver todas as turmas dos cursos superiores é um excelente instrumento de socialização e 

integração entre os participantes. A fim de estimular a integração entre os alunos do mesmo 

curso, foi incluída estrategicamente uma regra no regulamento em que as equipes devem ter pelo 

menos dois alunos de cada período, com um número máximo de doze alunos por equipe. Essa 

estratégia visa aproximar alunos de diferentes turmas e evitar as chamadas “panelinhas”, que são 

as equipes com um grupo fechado e restrito de alunos e que não se integram com os demais 

colegas de curso. A particularidade deste evento é que os alunos são estimulados quanto à 

solidariedade, tendo que doar um quilograma de alimento não perecível no ato da inscrição para 

serem doados a uma instituição de caridade. A doação é feita por um grupo de alunos 

acompanhadas de um professor com visita à instituição selecionada, visando tomar conhecimento 

da realidade local e estimular reflexão acerca da realidade social, além de proporcionar grande 

bem estar pela ação de caridade realizada. Por iniciativa do Diretório Acadêmico de Zootecnia (do 

curso superior de zootecnia do campus), os alunos organizaram uma campanha de arrecadação 

de roupas, calçados e alimentos em paralelo à que ocorreu na inscrição do evento, visando 

aumentar a quantidade de donativos. Esta atitude mostra que estratégias educativas e solidárias 

propostas pela escola não acontecem em vão e nem passam despercebidos pelos alunos, uma 

vez que a intenção de arrecadação de alimentos ultrapassou a ideia inicial e estimulou os alunos a 

se organizarem de forma autônoma e promoverem ações solidárias de transformação social.  

Os eventos que envolveram alunos de ambos os níveis de ensino foram em um total de 

três, cada qual com suas características e motivações. Tanto o torneio de atletismo quanto o de 

futsal feminino, por visarem estimular a prática dessas modalidades que ainda apresentam poucos 



adeptos no campus Rio Pomba, tiveram que incluir alunos de ambos os níveis de curso, pois não 

tinha número suficiente de interessados em participar de modo a organizar competições 

separadas por nível de ensino. Este foi inclusive foi um dos objetivos desses eventos, de 

disseminar a prática do atletismo no campus e estimular a prática de futsal também para o sexo 

feminino, uma vez que para o público masculino foi a modalidade que teve a maior participação. 

Apresentaram características semelhantes às competições anteriores no que tange aos objetivos 

educacionais e na questão disciplinar. O torneio de repúblicas foi um evento atípico e com 

características peculiares e diferentes de todos os demais. As equipes eram formadas por 

estudantes moradores de repúblicas e que, portanto, incluía nas equipes alunos de diferentes 

níveis e cursos. Teve um caráter mais lúdico e descontraído, não apresentava grandes torcidas 

nem rivalidade entre as equipes. Diversos alunos com menos aptidão física e esportiva e que 

normalmente não participam de outras competições que exigem mais desses quesitos 

participaram desta competição. O clima de descontração, lazer e “brincadeira” foram as principais 

características desse evento. Essa confraternização gera uma grande integração entre os alunos, 

reforçando vínculos de respeito e amizade. Essas características mostram uma relação diferente 

dos participantes com a atividade esportiva, em que a superação do adversário não é o aspecto 

principal, e sim o lúdico, o prazer de participar coletivamente e satisfazer suas vontades e 

necessidades, mostrando que essa competição buscou cumprir os propósitos de uma educação 

emancipadora (Korsakas e De Rose Jr., 2002). Há ainda um caso específico de um aluno que ao 

participar deste evento, percebeu que o seu nível de condicionamento físico estava muito ruim e o 

atrapalhava e praticar esportes, fato que o motivou a promover uma mudança de comportamento 

com relação ao estilo de vida. Este aluno era fisicamente pouco ativo, apresentava obesidade e 

era tabagista, e após a participação no evento parou de fumar, começou a praticar caminhadas 

diárias e em pouco tempo relatou ter reduzido em 15 kg sua massa corporal. Esse caso 

demonstra que o evento que não tinha tais pretensões serviu de estímulo para mudança do estilo 

de vida em três importantes fatores de risco cardiovasculares (inatividade física, obesidade e 

tabagismo), atuando na promoção da saúde e prevenção de doenças. 

As competições envolvendo outras instituições apresentaram características que as 

situavam no limite entre o esporte educacional e o esporte escolar. Ao mesmo tempo em que as 

equipes são formadas por alunos selecionados quanto ao rendimento técnico-esportivo e havia 

maior preocupação e cobrança pelos resultados esportivos (características do esporte escolar), os 

jogos tinham regras adaptadas quantos à duração, forma de disputa e a arbitragem era menos 

rígida e mais informal (características do esporte educacional). Teve como objetivos estimular os 

treinamentos das equipes esportivas, promover o intercâmbio e a integração dos campi. Esses 

objetivos foram alcançados, independente dos resultados esportivos, uma vez que foi observado 

satisfação em participar do evento, sentimento de orgulho de fazer parte da instituição além de 

maior entusiasmo na sequência dos treinamentos, a fim de evoluir no rendimento esportivo. 

Analisando o número de participantes nos eventos, observou-se uma desproporção muito 



grande entre os sexos. Considerando apenas os eventos organizados para alunos (uma vez que 

para os servidores não foi realizado nenhum evento para o sexo feminino), houve um total de 701 

participações, sendo 548 (78,2%) do sexo masculino. Apesar de o campus apresenta maior 

proporção de alunos do sexo masculino, com aproximadamente 60% do total de alunos e de ter 

havido maior número de eventos para o sexo masculino, esses fatores não são suficientes para 

explicar o disparate na diferença de participações nos eventos entre os sexos. Além disso, foram 

ofertadas as mesmas modalidades e as condições de prática foram iguais para ambos os sexos. 

Esses dados mostram uma participação mais ativa dos meninos nos eventos e serve de base 

para estimular a prática esportiva especialmente entre as meninas. Do total de 701 participações 

entre os alunos, mesmo não sendo feito um levantamento da participação dos alunos dos cursos 

técnicos integrados, é possível estimar que tenha havido participação entre 40 a 50% do total de 

alunos em pelo menos uma das competições. Esses valores representam um percentual bem 

significativo, considerando que aproximadamente metade dos alunos participou de alguma 

atividade esportiva de forma espontânea. Esses resultados demonstram a importância do projeto 

em termos de saúde coletiva, uma vez que dados de amostra nacional de adolescentes mostram 

que apenas 56,2% dos meninos e 31,3% das meninas são considerados fisicamente ativos (Hallal 

et al., 2010). Dessa forma, esse projeto pode servir não somente para aumentar a prática de 

exercício físico durante o período de competições, como também estimular a mudança de 

comportamento frente à prática de atividade física visando a manutenção de um estilo de vida 

ativo por toda a vida. 

Outro ponto que merece análise é em relação ao esporte enquanto instrumento 

educacional, que será feita a partir da compreensão das mudanças de seu sentido ao longo dos 

anos. Melo (2007) define o esporte como uma manifestação cultural e em uma tendência mais 

recente, é entendido como um fenômeno da modernidade, possuindo sentidos e significados que 

são explorados de acordo com os interesses e necessidades. Segundo o autor, no século XVIII o 

esporte era utilizado nas escolas dos filhos dos membros da burguesia com mudança no seu 

sentido para ser usado como estratégia “educacional” de controle corporal e formação de 

lideranças. Ao mesmo tempo, as práticas comuns nas camadas populares (incluindo os antigos 

jogos) foram proibidas pelo estado e oferecidas os jogos recém-sistematizados, visando com tal 

atitude introduzir uma nova cultura de vida necessária ao modelo fabril de produção. 

Posteriormente, o esporte foi utilizado com objetivo higienista para formação de um corpo 

saudável com perspectiva servil aos interesses socioeconômicos dominantes. Esses aspectos 

históricos mostram como o esporte pode ser manipulado para servir aos interesses das classes 

dominantes, o que gera correntes ideológicas contrárias e favoráveis ao esporte na escola. Vilas 

Boas et al. (2000) citam que diversos autores criticam o esporte na escola por formarem alunos 

acríticos, inconscientes, que estimula o individualismo, a competição exacerbada e que não 

exerce função educativa. Em oposição a esse pensamento, Freire (2008) apresenta importante 

contribuição ao afirmar que:  



 

Professores realmente preocupados com o desenvolvimento 

das características humanas, ao invés de tentar eliminar o 

caráter competitivo dos jogos deveriam procurar compreendê-

lo e utilizá-lo para valorizar as relações. Creio ser mais 

educativo reconhecer a importância do vencido e do vencedor 

do que nunca competir. 

 

Apesar de serem observadas manifestações inadequadas do esporte, como a 

supervalorização do campeão, a vitória a qualquer custo e disseminadora de sentimentos nocivos 

ao homem, certamente essa culpa não cabe ao esporte, e sim à forma como foi explorada. Da 

mesma forma, mesmo sendo destacados muitos benefícios que são creditados ao esporte, deve 

ficar claro que o esporte educacional não deve ser visto como um fim em si mesmo, ou seja, a 

prática do esporte pelo esporte, e sim que o esporte é um meio para se alcançar tais objetivos 

educacionais, conforme citado por Santos et al. (2006). O esporte não tem o mérito ou a culpa de 

promover a educação ou servir de desserviço para a mesma, ou como diz Abib (2000, citado por 

Santos et al., 2006) “o desporto não possui nenhuma virtude mágica. Ele não é em si, nem 

socializante, nem anti-socializante, ele é conforme o que e fizer dele”. Conforme afirmado por 

Melo (2007) de que o esporte nunca se tratou de uma diversão ingênua, mas uma prática social 

poderosa, influente e que se apresenta como eficaz forma de mexer com comportamentos e 

atitudes, na forma de esporte educacional presente nas escolas deve-se aproveitar de sua 

influência para ser canalizado para alcançar de forma mais ampla e significativa os estudantes 

com fins educativos. Pela sua imensa expressão cultural, permite alcançar um numero muito 

grande de pessoas e por meio dele promover a educação. O professor pode utilizá-lo como 

instrumento educacional privilegiado, com amplo espectro de alcance. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O projeto de organização de eventos esportivos apresentou resultados bem satisfatórios 

em vários aspectos, demonstrando que a escola, ao propiciar condições adequadas de educação 

e explorando as potencialidades do esporte como importante instrumento educacional, alcança 

sua meta de ação transformadora, apresentando importantes contribuições para a formação 

global do educando. Entretanto, é importante destacar a importância do professor de educação 

física imbuído da intenção de utilizar o esporte como meio formador e transformador dos alunos, 

em muitos casos “deficientes sociais” e sem perspectiva de mudança, em cidadãos mais 

conscientes e preparados para ajudarem no processo de transformação da sociedade, tornando-

se mais justa e igual.  

 Seria interessante a organização de eventos incluindo outras modalidades menos 

tradicionais a fim de estimular a prática esportiva mais diversificada, possibilitar aos alunos 



conhecerem novas modalidades, ampliando o repertório de opções visando a identificação com 

pelo menos uma modalidade para que possa praticar e manter um estilo de vida ativo ao longo da 

vida, além de buscar atingir a outra metade de alunos que ainda não tiveram participação nos 

eventos esportivos.  
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