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RESUMO 

 

 

 

O esporte sempre esteve presente na humanidade, e no ambiente escolar se apresenta 

através de competições e jogos escolares. Os jogos escolares possibilitam um ambiente 

de aprendizagem, no qual os alunos desenvolvem habilidades de cidadania e 

cooperação. O presente estudo busca analisar os pontos positivos e negativos de todo 

o contexto envolvido na estrutura e organização dos Jogos Escolares de Minas Gerais 

(JEMG) e a implicação destes para a comunidade escolar. A pesquisa foi realizada 

através de um questionário com três docentes licenciados em Educação Física, que 

atuam em instituições pública estadual com sede na zona rural, instituição pública 

estadual da zona urbana e uma instituição privada. Os docentes responderam perguntas 

sobre suas motivações para participarem dos jogos, a procura dos alunos para 

participarem deste evento e sobre as condições relativas aos espaços e materiais para 

os treinamentos das equipes representativas das escolas. A partir dos relatos 

percebemos que os jogos escolares possuem características muito semelhantes ao 

chamado esporte de rendimento como, por exemplo, a participação de alguns, a 

exclusão de muitos e os impactos negativos na dimensão psicológica de vários alunos. 

Por outro lado, os professores ressaltaram aspectos positivos presentes no referido 

evento esportivo, os quais precisam de uma abordagem mais completa integrando 

jogos escolares e prática profissional cotidiana. 

 

 

Palavras-Chave: Esporte, Jogos escolares, Competição. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) foram criados na década de 80, e desde então se 

tornaram o maior e o mais importante evento esportivo de Minas Gerais. O regulamento geral 

dos jogos para o ano de 2017 classifica a competição como esportiva-educacional, podendo 

participar escolas públicas e particulares com alunos-atletas do ensino fundamental e médio. 

Nesse sentido, Reverdito et al. (2008) considera que a competição faz parte dos conteúdos do 

esporte e dessa forma a escola não pode negar nem o esporte e nem a competição. 

Desse modo, destacamos que no ambiente escolar, os professores, apresentam papel 

fundamental, uma vez, que são agentes mediadores nesse processo de aprendizagem através das 

competições. Para Montagner (2015), o professor deve exercer o papel de mediador para que 

os alunos aprendam comportamentos e atitudes durante as competições, que muitas vezes agem 

diretamente sobre suas emoções. 

Através do jogo a criança aprende a lidar com o significado das suas ações, o que a faz 

desenvolver sua vontade e ao mesmo tempo tornar-se consciente das suas escolhas e decisões. 

Dessa forma, o jogo apresenta-se como elemento fundamental de mudança das necessidades e 

da consciência (COLETIVO DE AUTORES, 1992) 

Segundo Bracht (2005), a realização dos jogos escolares pode vincular-se á uma mobilização 

dos alunos ao clima de festa que se instala na escola; ao sentimento de sucesso que desperta na 

comunidade escolar e ao sentimento de admiração que suscita na comunidade extra-escolar; e 

a um possível prestígio social que a escola pode alcançar. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física do Ensino 
Fundamental (2001): 

Nos jogos, ao interagirem com os adversários, os alunos podem desenvolver o respeito 

mútuo, buscando participar de forma leal e não violenta. Confrontando-se com o 

resultado de um jogo [...] permitindo a vivencia e o desenvolvimento da capacidade 

de julgamento de justiça (e de injustiça). Principalmente nos jogos, em que é 

fundamental que se trabalhe em equipe, a solidariedade pode ser exercida e valorizada 

[...] 

Tendo em vista que os jogos escolares possibilitam um ambiente de aprendizagem, objetivamos 

através deste trabalho, analisar os pontos positivos e negativos de todo o contexto envolvido na 

estrutura e organização dos JEMG, bem como a implicação destes para os alunos envolvidos 

nessa competição escolar. Apoiaremos nossa discussão na literatura já existente, no intuito de 

compreender todos os aspectos que tangem a elaboração e execução destes. 
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Deste modo, queremos oferecer uma oportunidade de análise e reflexão dos Jogos escolares de 

Minas Gerais, subsidiando formas de superar os diversos desafios que estes representam para 

alunos e professores. Por fim, mas não menos importante, esperamos contribuir no 

conhecimento dos impactos gerados por este evento esportivo no processo de ensino da 

Educação Física, assim como apontar a importância dos jogos na formação dos alunos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

Essa seção apresenta uma breve revisão bibliográfica sobre o esporte no Brasil e um breve 

histórico sobre a criação dos Jogos Estudantis Brasileiros com um enfoque para os Jogos 

Escolares de Minas Gerais ocorridos no ano de 2017, sendo este, nosso objeto de estudo. 

 

2.1  JOGOS ESTUDANTIS BRASILEIROS E JEMG 

Os Jogos Estudantis Brasileiros se originaram no ano de 1969, com a realização do que eles 

denominam de Jogos Escolares Brasileiros. Em meio ao regime militar vigente, esses eventos 

permaneceram até meados da década de 1980, conduzidos de modo a contribuir com o projeto 

político-ideológico da época. Em 1985, o campo político-esportivo sofreu mudanças 

significativas, que contribuíram também no desenvolvimento dos jogos. Dentre os 

acontecimentos marcantes desse período destacam-se a reconfiguração política e social e os 

movimentos nacionais e internacionais relacionados ao esporte (ARANTES e SARMENTO, 

2012). 

No âmbito nacional, o esporte foi assunto de discussões na área da Educação Física, sendo 

apontada a necessidade de reformulação da prática esportiva (MEDINA, 1987; LINHALES, 

1996; TUBINO, 2010). Com o passar do tempo os jogos passaram por um crescente 

amadurecimento, elevando a participação da escola nas competições. Até 1998 a representação 

das delegações era do Estado, entretanto em 2000, experimentou-se a representação pelas 

escolas. Até o final deste período, este modelo de representação pela escola - Olimpíada 

Colegial da Esperança e Jogos Escolares Brasileiros - dividiu espaço com a representação pelo 

estado - Jogos da Juventude (ARANTES e SARMENTO, 2012). 

Scaglia et al., (2003), considera que o ensino de esportes antes, durante e depois das 

competições é um desafio para os professores de educação física, já que nessa lógica o esporte 

torna-se um meio de educação e não um fim de competição. As competições podem marcar 

um sentido de congraçamento, de relação social complexa entre as pessoas, porque elas não 

iniciam quando o árbitro apita o jogo, e não se encerram no próprio jogo, mas desde a 

preparação do evento, passando por uma série de manifestações, de relações complexas, sociais 

e culturais, entre os estudantes, a partir de uma participação ativa e motivante garantida na 

organização e desenvolvimento da prática e do conhecimento do esporte. Por isso defendemos 

um ensino de esportes antes, durante e depois das competições por meio não só de técnicas 
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corporais, mas de imitações pela imaginação, inteligência tática, atividades de cooperação e 

conhecimento do esporte. As tecnologias digitais da atualidade permitem que esse ensino seja 

processado, de forma ágil, veloz, democrática e produtiva. 

Entre os anos de 2005 a 2010, o esporte brasileiro foi comandado pelo Ministério do Esporte. 

Ainda nesse período a criação da Lei Agnelo/Piva (10.264/01), determinou a destinação de 10% 

dos recursos das loterias ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e ao Comitê Paralímpico 

Brasileiro (CPB) para serem aplicados na execução dos jogos tornando essas entidades 

responsáveis pela organização da fase nacional dos jogos escolares (ARANTES e 

SARMENTO, 2012). 

De acordo com site dos Jogos Escolares de Minas Gerais − JEMG, este é considerado o maior 

e o mais importante Programa esportivo-social de Minas Gerais e faz parte do Programa 

Estruturador do Governo do Estado. Os Jogos acontecem em quatro etapas, em dois módulos. 

Módulo I, com estudantes-atletas de 12 a 14 anos (nascidos em 2006, 2005 e 2004) e o Módulo 

II, de 15 a 17 anos (nascidos em 2003, 2002 e 2001) para o ano de 2017. 

Segundo consta no Art. 1º do regulamento geral dos jogos - O Programa Minas Esportiva/Jogos 

Escolares de Minas Gerais - JEMG/2017 tem por finalidade o aumento da participação da 

juventude estudantil mineira em atividades desportivas e paradesportivas, promovendo a 

integração social, o exercício da cidadania e a descoberta de novos talentos. 

Possui como objetivos: 

 Fomentar a prática do esporte e do paradesporto com fins educativos;

 Contribuir para o adequado desenvolvimento do talento esportivo e paradesportivo;

 Contribuir para o desenvolvimento integral do aluno como ser social, democrático e 

participante, estimulando o pleno exercício da cidadania;

 Estimular a prática esportiva nas instituições de ensino fundamental e médio das redes 

públicas (municipal, estadual e federal) e particular; 

 Promover o intercâmbio sócio esportivo entre os participantes e as comunidades 

envolvidas;



 Estabelecer um elo de identidade do educando com sua unidade de ensino;
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 Indicar o representante do Estado nas modalidades e categorias, quando for o caso, em 

eventos promovidos pelo Ministério do Esporte, Ministério da Educação, Comitê 

Olímpico do Brasil e Comitê Paralímpico Brasileiro.

De acordo com o regulamento geral dos jogos para o ano de 2017, trata-se de uma competição 

esportiva-educacional, podendo participar escolas públicas e particulares com alunos-atletas do 

ensino fundamental e médio. Os jogos acontecem em etapas, sendo elas divididas em dois 

módulos. Módulo I, com alunos de 12 a 14 anos e o Módulo II, de 15 a 17 anos. 

O evento é dividido em etapas e os vencedores de cada de cada modalidade avançam para a 

etapa seguinte. No regulamento geral dos JEMG as etapas são: 

I) Etapas Municipais: a realização é de responsabilidade dos Órgãos 

Municipais que selecionarão as escolas e alunos-atletas para a etapa seguinte, 
microrregional, regional ou estadual. 

II) Etapas Microrregionais - Serão realizadas pela Secretaria de Estado de 

Esportes e pela Secretaria de Estado de Educação, por meio das 

Superintendências Regionais de Ensino e pela Federação de Esportes 

Estudantis de Minas Gerais – FEEMG, que selecionarão as escolas e alunos-

atletas para a etapa regional. 

III) Etapas Regionais - Serão realizadas pela Secretaria de Estado de Esportes 

e pela Secretaria de Estado de Educação, por meio das Superintendências 
Regionais de Ensino e pela Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais 

– FEEMG, que selecionarão as escolas e alunos-atletas para a etapa estadual. 

IV) Etapa Estadual - Será realizada pela Secretaria de Estado de Esportes e 

pela Secretaria de Estado de Educação, por meio das Superintendências 

Regionais de Ensino e pela Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais 

– FEEMG, sendo considerada seletiva estadual, indicando suas escolas e os 

alunos-atletas representantes para as etapas nacionais (REGULAMENTO 

GERAL DOS JEMG, 2017). 

Os campeões das modalidades da etapa estadual participam dos Jogos Escolares Da Juventude 

que é um evento em nível nacional, o maior evento esportivo estudantil do Brasil. Ainda 

conforme o regulamento geral 2017, os Jogos Escolares de Minas Gerais - JEMG tem por 

finalidade o aumento da participação da juventude estudantil mineira em atividades desportivas 

e para desportivas, promovendo a integração social, o exercício da cidadania e a descoberta de 

novos talentos. 

2.2 REFLEXÕES SOBRE O ESPORTE 

O esporte sempre esteve presente na humanidade, Manoel Tubino destaca em seu livro: 

ESTUDOS BRASILEIROS SOBRE O ESPORTE ênfase no esporte-educação (2010) que já 

nas civilizações chinesa, egípcia, grega e japonesa, o esporte se fazia presente nas lutas, nas  
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artes marciais e na utilização do arco e da flecha. Com o passar dos séculos, foi ocupando cada 

vez mais o cotidiano das pessoas através das transmissões esportivas pela televisão, pelo rádio 

ou jornais, não importa qual o meio, sempre existe um grande número de pessoas vivendo a 

prática esportiva. 

As práticas esportivas trazem benefícios visíveis para a sociedade. A busca pela prática 

esportiva como lazer e/ou atividade física está relacionada aos inúmeros benefícios que estão 

atrelados a sua prática, Gonzalez e Pedroso (2012), destacam como benefícios da prática 

esportiva: a promoção e manutenção da saúde, a socialização e melhora da auto-estima. 

Segundo Betti (1991) o esporte pode ser considerado como: 

uma ação social institucionalizada composta por regras, que se desenvolve 

com base lúdica, em forma de competição entre dois ou mais oponentes ou 

contra a natureza, cuja o objetivo é, por meio de comparação de objetivos, 

determinar o vencedor ou registrar o recorde. Os resultados alcançados pelos 

praticantes são resultantes das habilidades ou estratégias utilizadas por estes, 

e podem ser intrínsecas ou extrinsecamente gratificantes. 

Kolyniak Filho (1997), considera o esporte como uma atividade realizada na forma de jogo, na 

qual, não há certeza absoluta de seu resultado, onde duas pessoas ou mais confrontam 

determinadas habilidades motoras específicas, em condições e limites de espaço e tempo 

preestabelecidos, registrados e controlados publicamente, sendo o resultado desse confronto 

passível de comparação com resultados verificados em outras competições similares. 

De acordo com Tubino (2006), existem duas interpretações distintas para a origem do esporte. 

Na primeira o esporte surgiu para fins educacionais, e na segunda o esporte é visto como um 

fenômeno biológico e não histórico. E apesar da divergência nos fundamentos, ambas 

concordam que o aspecto essencial do fenômeno esporte é a competição. Não existe esporte 

sem competição. 

Ainda segundo Tubino (2006), o esporte se manifesta socialmente como esporte-educação, 

esporte-participação e o esporte performance. O esporte-educação, também chamado de esporte 

educacional, não deve ser compreendido como uma extensão do esporte-performance para a 

escola. Pelo contrário, sua manifestação deve ser mais um processo educativo na formação dos 

jovens, uma preparação para o exercício da cidadania O esporte-educação tem um caráter 

formativo, e desta forma, deve ser desenvolvido na infância e na adolescência, na escola e fora 

dela, com a participação de todos, evitando a seletividade e a competição acirrada. É no esporte-
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educação que se percebe o aspecto do esporte de maior conteúdo socioeducativo. Possuindo 

como base de seus princípios educacionais a participação, cooperação, coeducação, integração 

e responsabilidade. 

O esporte-educação pode ser compreendido, como um conteúdo educativo da Educação Física 

escolar, onde seu objetivo principal é a formação para exercício da cidadania. Tal dimensão do 

esporte tem como valores essenciais a cooperação entre os participantes e não somente a vitória 

dos mais aptos, a autonomia presente na construção e reconstrução do conhecimento pelo aluno, 

a criatividade para diferentes formas de jogar com os colegas, em suma a possibilidade de 

mudança que contribui para sua formação crítica e ativa (DESSUPOIO, 2006). 

Refletindo um pouco mais, sobre o papel do esporte na educação, Mesquita (2000), afirma que 

para a prática esportiva exercer um papel de formação educacional é preciso: 

 Fazer parte do processo educativo e formativo da criança, contribuindo para o seu 

desenvolvimento global (físico, social e emocional);



 Promover situações que permitam a vivência dos praticantes e a aquisição de valores 

essenciais do “saber ser” (autodisciplina, autocontrole, perseverança, humildade) e de 

“bem-estar” (civismo, companheirismo, respeito mútuo, lealdade);



 Permitir o desenvolvimento da competência relacionada ao “saber fazer”, inerentes às 

capacidades e habilidades motoras do indivíduo (aquisição alargada do vocabulário 

motor);



 Contribuir para o equilíbrio do indivíduo, tão necessário hoje para viver na sociedade 

contemporânea (permitir a diminuição do stress diário).

Temos conhecimento que o esporte competitivo é dotado de certos valores e princípios que o 

caracterizam e impactam decisivamente no comportamento dos sujeitos imersos nesse contexto. 

Ainda nessa concepção, Reverdito et al. (2008, p. 37-38) afirma que "A competição e elemento 

fundamental do esporte, que dá sentido a sua existência, e é nela que a manifestação do esporte 

se realiza em sua plenitude." 
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Segundo Scaglia (2003): 

é preciso entender e ressaltar que a competição deve ser vista como 

conteúdo a ser aprendido por todos os alunos, sendo assim não só todos devem jogar 
um tempo significativo nas partidas, como também ter acesso ao conteúdo da 

competição, sua organização, preparação, discussão e avaliação. 

Para Bracht (1987), o esporte nos ensina a competir, uma vez, que vivemos em uma sociedade 

extremamente competitiva, isso reflete uma série de valores de muita importância para a 

sociedade, de forma que a criança aprende a lidar com a vitória e a derrota e a vencer através 

de seu empenho pessoal. 

No ambiente escolar é onde a criança e o adolescente possui seu primeiro contato com o esporte, 

sendo o professor elemento fundamental no aproveitamento dos benefícios que este pode trazer. 

Podemos perceber que o esporte então, se concretiza como um eficiente instrumento no 

aprendizado e que se trabalhado de forma proveitosa pode agir socialmente na vida das pessoas. 

Segundo Tubino (2006), apesar de existirem diferentes interpretações do esporte, ele representa 

um fenômeno extremamente humano e de visível relevância social na história da humanidade 

e que possui uma intima relação com o processo cultural de cada época. 

De acordo com Paes (2001), o esporte na escola, deve ser oferecido de forma que o aluno 

compreenda todas as suas vertentes e suas diversas modalidades; o ensino da educação física 

deve incluir teoria e prática de forma que o aluno venha aprender, viver e compreender suas 

regras, conhecendo a construção da sua história. O autor ainda destaca que no ambiente formal 

de ensino, cabe ao professor de educação física, desenvolver atividades pedagógicas que 

estimulem e despertem o interesse dos alunos pelo esporte. 

Pensando no esporte como agente social e cultural, Gonzales e Pedroso (2012), consideram o 

esporte como um estimulo para crianças, jovens, adultos e até mesmo idosos à sua prática. 

Como fenômeno cultural, o mesmo apresenta várias possibilidades de manifestação, 

diferenciando-se em esporte de rendimento, atividade de lazer, para pessoas com deficiência, 

bem como na escola. Transmite valores de acordo com suas formas de manifestação, revelando 

necessidade de adequação do seu sentido ao ambiente social onde está inserido. 

Para Dessupoio Chaves (2006), como fenômeno social e cultural, o esporte é repleto de valores 

e significados tendo na sua prática referências para análise, conhecimento e desenvolvimento 

da sociedade. Nesse sentido, o comportamento e a postura de homens e mulheres na sociedade 
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podem ser analisados e compreendidos através de sua vivência no Esporte. Desta forma, o 

esporte foi ganhando cada vez mais espaço e através da Educação Física sendo atualmente 

compreendido e considerado como um meio de avanço, progressão ou mobilidade social, o que 

o levou a ser considerado como direito de todos e um dever das instituições formais de ensino. 

 

2.3 ESPORTE NO AMBIENTE ESCOLAR 

A escola representa um dos primeiros lugares onde a criança possui contato com o esporte uma 

vez que, os grandes centros urbanos não dispõem de espaços coletivos para sua prática de forma 

efetiva. No ambiente escolar, a inclusão do esporte acontece de forma natural, por ser um lugar 

de frequência habitual do aluno e de confiança dos pais (SANTOS e SIMÕES, 2007). 

O esporte pode se apresentar de duas maneiras distintas nas instituições formais de ensino, 

podendo ser abordado como tema/conteúdo das aulas de Educação Física ou sendo ofertado de 

maneira extracurricular, caracterizado e desenvolvido pelas equipes esportivas escolares. Sendo 

estas, as duas grandes manifestações do Esporte na escola, manifestações que apresentam 

muitas semelhanças e diferenças (CAMBRAIA, 2012). 

Para Costa e Kunz (2013), o ensino do esporte, no ambiente escolar deve contemplar três pontos 

considerados fundamentais para seu propósito. Primeiramente, o aluno, a criança ou o jovem 

deve estar no centro de interesse do ensino dos esportes, e não as atividades a serem 

realizadas/cumpridas por eles, como acontece frequentemente. Em segundo lugar, a mesma 

atenção deve ser direcionada as possibilidades de movimento, que, através dos esportes, poderá 

ser compreendido pelos alunos. Por fim, é importante que as relações de sentido/significado se 

apresentem como pressuposto normativo das ações de ensino. Também é necessário que se 

analise as relações de sentido/significado existentes para que se entenda plenamente uma ação 

de movimento. 

Bassani, et al., (2003) também chama atenção para a presença do esporte nos ambientes 

escolares, tanto como conteúdo central da Educação Física Escolar, quanto como prática 

extracurricular. Uma vez, presente na escola, segundo o autor, os esportes são motivo de 

canalização de importantes recursos financeiros, materiais e simbólicos nas escolas 

brasileiras. “O discurso oficioso diz que esporte é um fator fundamental para a educação das 

crianças e jovens, atribuindo-se a ele freqüentemente papéis admiráveis, como livrar as 

pessoas do consumo de drogas”. 
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Para a Stigger (2001), a Educação Física precisa ver o esporte como multicultural, como de 

forma a ultrapassar os horizontes esportivos dos estudantes, fazendo-os através de estratégias 

reflexivas e participativas, na expectativa de conduzi-los a ter uma atitude crítica sobre a 

sociedade em que vivem. 

Assim como diversos estudiosos, consideramos que no ambiente escolar, as aulas de Educação 

Física representam um excelente contato de crianças e adolescentes com o fenômeno esportivo. 

Nesse sentido, Torri et al., (2007), considera que as aulas de Educação Física representam um 

espaço privilegiado para a realização do esporte. Em parte do ensino formal presente nas 

escolas, as aulas dessa disciplina encontram no esporte, sua realização mais frequente, mesmo 

que sejam elas, muitas vezes, uma caricatura do esporte formal, dadas as condições materiais 

precárias de nossas escolas. O Esporte Escolar, também é oferecido a crianças e jovens por 

meio de aprendizagem e muitas vezes na forma de treinamento de uma ou mais modalidades 

esportivas, objetivando inclusive o desempenho em competições esportivas na formação de 

crianças e jovens. 

Lettninin (2005) destaca que: 

Na escola, toda a proposta educativa deve ser constituída a partir de objetivos que 

sejam compatíveis com as capacidades das crianças. Por isso, é necessário que haja 

flexibilidade nos procedimentos didático-pedagógicos para permitir a participação de 

todas as crianças possuidoras de características individuais diferentes. A prática 

esportiva ensina uma série de regras, as quais os alunos aprendem a respeitar, 

desenvolvendo o senso crítico, a cooperação e outros importantes aspectos 

educacionais. Educar pela prática esportiva significa expor e aproximar os alunos de 

suas limitações, como um ser humano que pensa e reage a estímulos. Na escola, as 

práticas esportivas relacionadas aos fatores gerais da educação e direcionadas para os 

objetivos multidisciplinares que fazem parte da atual proposta do processo de ensino-

aprendizagem, poderão desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento 

corporal e social da criança. Evidencia-se, então, a importância de se utilizar as 

práticas esportivas escolares como meio educativo, considerando o desenvolvimento 

das capacidades e habilidades corporais e a integração social, e evitando-se, pois, toda 

a prática que tenha como objetivo a especialização. 

Uma questão bastante discutida e refletida por diversos estudiosos é a especialização esportiva 

precoce, realizada através das atividades esportivas competitivas que, via de regra, são 

precedidas de rigorosos comportamentos inadequados ao desenvolvimento infantil objetivando 

o máximo desempenho esportivo (RAMOS e NEVES, 2008). 

Nesse contexto, o treinamento precoce é definido por Kunz (1994), como um processo que 

acontece quando crianças são introduzidas antes da fase da puberdade a um treinamento 

planejado e organizado a longo prazo, e que se efetiva em um mínimo de três sessões semanais, 
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objetivando o progressivo aumento do rendimento, além, de participação periódica em 

competições esportivas. 

Para Kunz (1994), os maiores problemas que um treinamento especializado precoce provoca 

sobre a vida da criança e especialmente seu futuro, após encerrar a carreira esportiva, podem 

ser definidos como: 

 Formação escolar deficiente, devido a grande exigência em acompanhar com êxito a 

carreira esportiva;

 A unilateralização de um desenvolvimento que deveria ser plural, e

 Reduzida participação em atividades, brincadeiras e jogos do mundo infantil, 

indispensáveis para o desenvolvimento da personalidade na infância.

Em contraposição a este pensamento, Singer (1977) apud Cambraia (2012), descreve que 

vivências esportivas em uma fase precoce do desenvolvimento podem trazer benefícios, porém 

realça que existem períodos maturacionais ideais para determinadas experiências onde o 

indivíduo estará mais preparado, permitindo, desta forma, com que as vivências tragam maiores 

e melhores benefícios. 

De acordo com Capitanio (2003), a excelência da iniciação esportiva no contexto escolar, não 

está nas habilidades específicas e sim na amplitude de possibilidades de estímulos para o 

desenvolvimento e crescimento físico, fisiológico, desenvolvimento motor, aprendizagem 

motora, desenvolvimento cognitivo e afetivo-social. Esporte Escolar é possibilitar a criança as 

mais amplas possibilidades de vivências que respeitam as características afetivo-emocionais. 

Para Bracht (2000), não se deve negar o esporte, abolindo-o o fazendo desaparecer das aulas de 

Educação Física. Pelo contrário, é preciso que o mesmo seja desenvolvido de forma pedagógica. 

É necessário que se inicie na escola o processo de transformação do esporte, ensinando-se a 

compreender melhor o modelo tradicional de rendimento que precisa de destrezas técnicas 

padronizadas e as consequentes condições físicas necessárias para uma execução satisfatória 

dos gestos específicos para cada modalidade (COSTA e KUNZ, 2013). 
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3. OBJETIVO GERAL 

Analisar a concepção dos docentes sobre a participação da escola nos jogos escolares e 

como contribui na formação do aluno. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analisar o papel dos docentes nas competições escolares;


 Analisar os pontos positivos e negativos de todo o contexto envolvido na estrutura e 

organização dos JEMG;


 Analisar a influência dos jogos escolares sobre os alunos e docentes;


 Analisar os aspectos apontados por docentes que conduziram equipes escolares na fase 

municipal dos Jogos Escolares de Minas Gerais;


 Identificar os desafios que os alunos, os professores e as instituições de ensino 

encontram durante a preparação para os jogos escolares.
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4. METODOLOGIA 

 

Com o intuito de identificar os diversos olhares apontados pelos professores no que se refere as 

suas características conjunturais internas, bem como suas nuanças relativas a seus participantes, 

realizamos entrevista com três docentes de escolas de Diamantina, que conduziram 

equipes/escolas  durante o JEMG/2017. 

Para participarem da pesquisa foram escolhidos docentes licenciados em Educação Física que 

atuam em escolas com características jurídicas, geográficas e culturais diferentes: uma 

instituição pública estadual com sede na zona rural; uma instituição pública estadual da zona 

urbana; e uma instituição privada. 

Desse modo, a entrevista contemplou professores com diferentes vivencias na concretude da 

educação básica, o que consideramos positivo no bojo deste trabalho. O questionário foi 

encaminhado via correio eletrônico para os docentes participantes da pesquisa, sendo os 

mesmos informados sobre os objetivos do estudo e do sigilo de suas identidades. Os docentes 

responderam perguntas sobre suas motivações para participarem dos jogos, a procura dos alunos 

para participarem deste evento e sobre as condições relativas aos espaços e materiais para os 

treinamentos das equipes representativas das escolas. 

Após o recebimento do instrumento de pesquisa por parte dos docentes, foi concedido um prazo 

para que os mesmos pudessem responder, sendo prontamente cumprido o prazo estabelecido. 

Em seguida, após a devolução dos questionários por parte dos sujeitos do estudo, os 

pesquisadores se reuniram para detectar e discutir os aspectos que mais chamaram a atenção. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente os professores foram questionados sobre as motivações para participarem dos 

jogos. Os mesmos destacaram alguns fatores, tais como: as contribuições do esporte para a 

socialização, o aprendizado a partir da vitória e derrota, a disciplina inerente ao esporte, o 

espírito esportivo e a cooperação presente nas práticas esportivas. 

Com isso, na opinião de um dos docentes, os participantes teriam os “benefícios do esporte de 

competição”. Temos conhecimento que o esporte competitivo é dotado de certos valores e 

princípios que o caracterizam e impactam decisivamente no comportamento dos sujeitos 

imersos nesse contexto. Nesse sentido, Paes (1996), considera que a competição é parte 

integrante do jogo, e rejeitá-la implica sua descaracterização. Portanto é importante considera-

lo como parte constituinte da Educação Física escolar considerando três aspectos fundamentais: 

a competição, a cooperação, e a ludicidade. 

Desse modo, acreditamos que o papel dos docentes envolvidos é fundamental, pois são agentes 

mediadores no processo; nesse panorama, os aspectos elencados acima precisam ser tratados 

criticamente pelos educadores, pois, se é verdade que o esporte de competição educa, 

precisamos saber em que direção isso ocorre. 

Ainda em relação a contribuição dos Jogos Escolares na educação dos participantes, destacamos 

também a resposta de um dos docentes, onde o mesmo considera que os jogos permitem que os 

alunos aprendam a jogar em equipes, trabalhar o perder e o ganhar, na possibilidade de 

socialização, convivência com diferentes pessoas e realidades, na disciplina no alojamento e no 

respeito com seus colegas e professores. 

Segundo Lettnin (2005), a prática esportiva permite que jovens e crianças vivenciem vitórias, 

derrotas, glórias, fracassos, experiências essenciais para a preparação destes para as situações 

de sucesso e frustração ao longo da vida. Dessa forma, é necessário que a prática esportiva 

escolar seja planejada de modo a identificar os possíveis e desejáveis reflexos desta na vida de 

seus praticantes, permitindo que sua prática seja integrada a escola na educação e formação dos 

educandos. Quando questionados sobre a procura dos alunos para participarem dos jogos, dois 

docentes afirmaram que a procura é cada vez menor, como se o esporte tivesse perdido espaço 

na vida dos estudantes. 
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Em contrapartida, para outro docente, na escola onde o mesmo atua, a procura é grande, o que 

ocasiona inclusive a necessidade de realizar um processo de seleção (e exclusão), para definir 

quem joga e quem não joga. Em se tratando das reações dos alunos que não são selecionados 

para participar do JEMG, os docentes afirmaram que isso ocasiona impactos de caráter 

individual, pois enquanto alguns choram e ficam deprimidos, outros buscam entrar em 

escolinhas de futsal para que no ano seguinte estejam em melhores condições para serem 

selecionados, a partir de uma melhoraria no seu desempenho. 

Para Frizzo (2013), para poderem participar dos Jogos escolares, apenas um número restrito de 

alunos e alunas são contemplados na seleção das equipes escolares, ou seja, há uma inclusão da 

minoria e exclusão da maioria. Dessa forma, se opera com a lógica da meritocracia implícita 

nos programas de ensino, onde segundo o autor, somente os "melhores" são favorecidos e os 

"piores" são descartados. Os alunos, para participarem das competições se submetem a regras, 

o que muitas vezes não implica na concordância com elas, mas acatá-las. E mesmo nesse 

contexto, nem sempre isso se torna possível, pois o caráter excludente e seletivo dos jogos não 

permitem que todos participem, e assim, o mesmo acaba sendo utilizado como "moeda de troca" 

na organização do trabalho pedagógico da educação física. 

A nosso ver tais situações elevam à tona alguns efeitos do esporte de competição no seio escolar, 

os quais não aparecem nos grandes meios de comunicação, pois não estamos tratando de uma 

competição apropriada pela mídia, muito ao contrário. Nesse cenário, acreditamos que os 

docentes, junto com os alunos, devem ter clareza e consciência sobre essa dimensão esportiva, 

buscando alternativas viáveis e concretas para minimizar seus possíveis efeitos negativos. 

Outro aspecto abordado pelos docentes diz respeito às condições socioeconômicas dos alunos 

participantes do JEMG. Assim, todos os sujeitos do estudo destacaram que isso tem impactos 

relevantes, pois há um número considerável de alunos, com destaque para aqueles vindos das 

escolas públicas, que não possuem calçados apropriados para a prática esportiva, assim como 

não têm condições financeiras para se alimentarem adequadamente durante a realização do 

evento. 

Isso demonstra que a escola e o esporte escolar são impactados decisivamente pelo contexto 

socioeconômico no qual estão inseridos. Por isso, para vislumbrarmos mudanças positivas e 

significativas na escola e no esporte escolar, faz-se necessário que tais mudanças ocorram pari 
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passu na sociedade. E, no caso em voga, isso ainda tem importância fulcral, visto que estamos 

tratando de uma realidade que merece de certo modo especial: o Vale do Jequitinhonha, 

mesorregião do Estado de Minas Gerais com altos índices de exclusão social. 

Quanto às questões logísticas relacionadas ao evento, uma delas chamou a nossa atenção, e diz 

respeito ao transporte dos alunos para participação no JEMG/2017. Em todos os casos o 

transporte foi tido como um aspecto negativo, principalmente pelo docente que atua em escola 

localizada em um distrito rural do município de Diamantina. 

Desse modo, consideramos a necessidade de uma maior atenção por parte dos órgãos 

organizadores do evento quanto à questão do transporte, pois tal fator é importante para que 

muitos alunos possam participar do JEMG, mesmo em sua fase municipal. 

Outro aspecto apontado pelos docentes diz respeito à questão dos uniformes, fator que muitas 

vezes impossibilita os alunos de participarem. Os sujeitos ressaltaram que na maioria das 

escolas não há esse material, e muitas vezes a prefeitura também não oferece o suporte 

necessário. Consequentemente, muitas vezes as escolas precisam recorrer a clubes, ou mesmo 

aos próprios alunos que custearem a confecção de uniformes, o que nos parece ser inaceitável. 

Quando a escola tem o uniforme, a quantidade é reduzida, o que ocasiona um revezamento para 

o uso do uniforme, passando de modalidade por modalidade, categoria por categoria, o mesmo 

uniforme, algo também inaceitável. 

Assim, na mesma perspectiva do transporte, entendemos que a disponibilidade dos uniformes 

para os estudantes é uma condição mínima para participação no evento. Nesse sentido, 

defendemos que a quantidade e qualidade adequada do material a ser utilizado pelos alunos, o 

que parece não ter ocorrido. No que se refere às condições relativas aos espaços e materiais para 

os treinamentos das equipes representativas das escolas, foi possível perceber também algumas 

dificuldades enfrentadas por parte dos professores. Assim sendo, os mesmos destacaram a falta 

de disponibilidade de materiais básicos, como bolas para os esportes coletivos, como também 

espaços específicos e adequados para a realização dos treinos, com destaque para a quadra 

poliesportiva. 



26 

 

Por ora, não podemos deixar de destacar que o JEMG segue um modelo de esporte atrelado às 

normatizações oficiais e, portanto, para os docentes, e principalmente para os alunos, seria 

interessante que os treinamentos ocorressem em locais apropriados e com disponibilidade 

adequada de materiais, em quantidade e qualidade. 

Porém, como sabemos, a realidade concreta de muitas escolas públicas brasileiras está 

consideravelmente distante desse panorama e, no caso do professor da escola privada, o mesmo 

também relata que enfrenta as mesmas dificuldades no seu ambiente de trabalho. Portanto, não 

houve diferenças significativas entre as realidades vivenciadas pelos 3 docentes pesquisados. 

Em outro sentido, os professores foram questionados sobre uma possível hegemonia do futsal 

no âmbito dos jogos escolares e todos afirmaram que isso realmente ocorre, principalmente 

porque esse esporte seria também o mais praticado pelos alunos fora dos muros das escolas, o 

que teria consequências nos gostos e preferências dos alunos. Quanto a isso, os docentes 

destacaram o papel da mídia e afirmaram que os meios de comunicação dão muita atenção ao 

futebol em sua programação, o que acaba contribuindo para que o futsal seja o esporte com 

maior adesão nas aulas de educação física escolar e no JEMG. 

Nesse panorama ressaltamos o papel importante dos professores de Educação Física que atuam 

na educação escolar, pois lhes cabe ampliar o acesso a outros conteúdos da cultura corporal de 

movimento, inclusive no âmbito do próprio fenômeno esportivo, o qual oferece diversas e 

interessantes possibilidades de conhecimento e vivência. 

Um dos docentes entrevistados destaca o seguinte: “os professores de Educação Física devem 

mudar a sua didática e o conteúdo das aulas, devendo equilibrar os outros esportes junto do 

futsal, não o utilizando como algo de troca e sim apresentando aos alunos como as outras 

modalidades possuem suas qualidades, diferenças, especificidades”. 

Portanto, é preciso buscar alternativas no chão da escola para que outras vivências esportivas 

adentrem de maneira sistematizada a educação física escolar. Para tanto, acreditamos que uma 

formação qualificada na graduação, quanto aos aspectos técnicos, pedagógicos, culturais, 

políticos e filosóficos, deve dar contribuições relevantes para a transformação desse cenário. 
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Com isso não estamos nos posicionando contra o futsal (ou o futebol) no interior das escolas e, 

consequentemente, nos jogos escolares. O que estamos defendendo é que outros gostos 

esportivos podem ser apreendidos por parte dos alunos, a partir de conteúdos diversificados 

presentes nos currículos, mas especialmente nas práticas docentes nas escolas. 

Se isso efetivamente ocorrer, acreditamos que a educação física escolar poderá dar 

contribuições importantes quanto à ampliação da cultura esportiva dos alunos, o que 

provavelmente terá impactos nos jogos escolares. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos relatos podemos considerar que os jogos escolares possuem características muito 

semelhantes ao chamado esporte de rendimento como, por exemplo, a participação de alguns, 

a exclusão de muitos e os impactos negativos na dimensão psicológica de vários alunos. 

Por outro lado, os professores ressaltaram aspectos positivos presentes no referido evento 

esportivo, os quais a nosso ver precisam ser mais bem abordados pelos docentes, para além dos 

jogos escolares em si, ou seja, em sua prática profissional cotidiana. 

Foram também destacados alguns aspectos negativos do JEMG/2017, como falta de 

organização, apoio geral das escolas, espaço adequado para treinamentos, transporte, uniformes 

e condições socioeconômicas desfavoráveis de muitos alunos participantes. 

 

Em nossa perspectiva, todo esse cenário joga um grande peso sobre os ombros dos professores, 

ficando os mesmos com inúmeras responsabilidades, dentro de um cenário com diversas 

limitações. Mas, também entendemos que os jogos escolares servem como um ambiente de 

aprendizagem, em um contexto onde surgem conflitos, dúvidas, expectativas e sonhos. 
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