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RESUMO:  

Este artigo aborda a relação da aprendizagem significativa na prática desportiva 

através dos jogos escolares, enfatizando a participação dos estudantes das Escolas Públicas, 

precisamente da Escola Municipal de Ensino Fundamental – EMEF Santa Rita de Cássia no 

campeonato organizado pela TV Sergipe, com base na teoria de David Ausubel,  
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ABSTRACT:  

This article discusses the relationship of significant learning in sport through gambling 

school, emphasizing the participation of students from public schools, specifically the School 

Hall Elementary School - Santa Rita EMEF championship organized by the TV Sergipe, 

based on theory of David Ausubel, 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo aborda a “Aprendizagem Significativa” através da prática desportiva 

dos participantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental – EMEF (Santa Rita de 

Cássia). realizada durante o campeonato que envolve escolas públicas e particulares de ensino 

nos Jogos Escolares TV Sergipe.  

Desse modo, a finalidade desta pesquisa é a de investigar a prática desportiva no 

processo de ensino e aprendizagem na qual os alunos da Escola Santa Rita de Cássia 

estiveram assistidos pelos professores\técnicos da área de Educação Física. A aprendizagem 

significativa ocorre no momento que o indivíduo detém a informação, a qual será assimilada e 

desenvolvida a partir da situação vivenciada por ele.  

Para este estudo utilizamos fonte de natureza bibliográfica e pesquisa de campo, cujo 

instrumento utilizado para a coleta de dados foi a entrevista através da aplicação de 

questionários e do registro fotográfico. Foram entrevistados coordenadores da Rede Pública 

de Ensino, alunos e os professores envolvidos no campeonato, e observamos in loco como se 

procederam as disputas no campeonato de jogos escolares. 

Para a composição dos resultados, apresentamos no item 1, aplicação da 

Aprendizagem Significativa na prática desportiva, tomando por base o conceito na teoria de  

David Ausubel. No item 2, Escola Santa Rita de Cássia e práticas desportivas através do 

campeonato de Jogos Escolares TV Sergipe. No item 3, apresentamos o regulamento dos 

jogos escolares TV Sergipe 2010. 

 

2- APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA PRÁTICA DESPORTIVA 

 

A Teoria da Aprendizagem Significativa formulada inicialmente no ano de 1968, 

pelo médico, especializado em psiquiatria David Paul Ausubel2 explica que a aprendizagem, 

                                                           
2 David Paul Ausubel, Psicólogo e pedagogo norte-americano, nascido em 1918, que se destacou no estudo dos 
processos de aprendizagem. Considerado um cognitivista e construtivista, investiga os vários tipos de 
aprendizagem, enfatizando a aprendizagem por descoberta onde a motivação e a possibilidade de escolha por 
parte dos alunos desempenham um papel fundamental. Disponivel em www.infopedia.pt/Acessado em 21/07/10 
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ocorre quando informações prévias que vinculadas as novas passam por  um processo de 

organização conceitual na estrutura da mente do individuo, que é definido por Ausubel de 

conceito subsunçor.3 Segundo Moreira, 

  
A palavra subsunçor não existe em português; trata-se de uma tentativa de 
aportuguesar a palavra inglesa “subsumer” cujo significado se aproxima de 
inseridor, facilitador ou subordinador. A aprendizagem significativa ocorre quando a 
nova informação ancora-se em conceitos relevantes, preexistentes na estrutura 
cognitiva do aprendiz. Ausubel vê o armazenamento de informações no cérebro 
humano como sendo organizado, formando uma hierarquia conceitual, na qual 
elementos mais específicos de conhecimentos são ligados e assimilados a conceitos 
mais gerais, mais inclusivos.4 

 

Desde o nascimento somos bombardeados de informações que são próprias do meio 

em que vivemos e que balizam nossos princípios, crenças, tradições e valores. Na escola 

aprendemos a partilhar e a conceituar o que aprendemos incluindo relacionar as atividades 

teoricas e praticas. Alguns seguimentos são oportunos na escola, por exemplo, os eventos 

como o campeonato de Jogos Escolares e o Jogos da Primavera, embora pratiquem Futebol, 

Voley e Futsal nas ruas e quadras próximas das suas casas. Acreditamos que a participação 

das escolas públicas no campeonato desperta o interesse do aluno a aprender as técnicas e 

regras utilizadas dos jogos possbilitando a assimilação das informações recebidas pelos 

professores.  

O fato de os alunos entender o esporte teoricamente, difere de sua participação no 

campeonato. A disposição, a motivação e a seriedade são percebidas no momento mesmo com 

que se apresentam no jogo. Nesse sentido, há uma finalidade para o aprendizado mesmo que 

algumas equipes não seja classificada. Para Moreira,  

 
 

Se o aprendiz não encontrar finalidade para os novos conhecimentos e não tiver 
interesse em prendê-los, ele poderá simplesmente armazenar de forma memorística o 
novo conhecimento e depois irá esquecer. No caso do interesse e motivação em que 
o aluno aprende, é recíproco quando ele percebe que está aprendendo, e então acaba 
por se sentir motivado. A motivação está intrínseca na importância que o aprendiz 
predispõe para o novo aprendizado, bem como na percepção de que está 
aprendendo. 5 
 
 
 

                                                           
3 MOREIRA, Marcos Antonio. Ensino e Aprendizagem: enfoques teóricos. São Paulo: Moraes. 1985. p. 60 
4 MOREIRA, M. A. & MASINI, E. F. S. Teoria Aprendizagem. São Paulo: Pedagógica e Universitária Ltda, 
(E. P. U), 1999. 
5MOREIRA, Marcos Antonio. A teoria da Aprendizagem Significativa e sua implementação em sala de aula 
Brasilia: UNB, p. 20, 2006. 
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Através da aplicação de questionários, foi possível perceber o interesse dos alunos 

em conhecer e praticar outros esportes como o Tênis de mesa, Handebol e Judô que 

infelizmente não fazem parte das modalidades da Escola Santa Rita de Cássia. Isso demonstra 

o interesse e a disposição dos alunos quererem praticá-lo. A participação das Escolas públicas 

no campeonato de Jogos Escolares instiga no educando o desejo de participar promovendo a 

aprendizagem potencialmente significativa.   

 

3-A ESCOLA E AS PRÁTICAS DESPORTIVAS 

 

 A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) mais conhecida como Escola 

Santa Rita de Cássia6 está localizada na zona oeste de Aracaju, precisamente no bairro 

América a Rua Guilherme José Martins, S/N, prédio anexo a Igreja São Judas Tadeu 

popularmente chamada de Igreja dos Capuchinhos. Nas imediações se encontram mais quatro 

escolas.7 Do corpo de trabalho dos que atuam na unidade escolar tem uma totalidade de 73 

(setenta e três) professores, 19 (dezenove) funcionários terceirizados e 14 (quatorze) 

estagiários. Atualmente estão matriculados na Educação infantil até o 9º. ano do ensino 

fundamental  aproximadamente 1.198 (hum mil cento e noventa e oito) estudantes.  

             Segundo os professores, a Escola Santa Rita de Cássia participa do campeonato dos 

jogos escolares TV Sergipe desde o ano de 2003. Anterior a essa data a escola participou de 

outros campeonatos – Municipal e jogos da primavera – ao longo desses torneios o vôlei bol 

se tornou uma modalidade desportiva sempre presente.  

No momento em que os professores lançam a proposta de participar de um 

campeonato, os alunos ficam ansiosos para chegar o dia marcado do treino e escolher a  

modalidade com a qual vai competir. A expectativa atinge a todos de modo geral, ao mesmo 

tempo em que alguns ficam impedidos por não participar por uma diversidade de fatores que 

envolvem a vida particular de cada aluno – não poder sair a noite, necessidade de ajudar nas 

atividades do lar, os pais não acompanham e não acreditam, falta o tênis - mas com tantos 

obstáculos os professores buscam a melhor maneira de proceder no andamento dos treinos, 

                                                           
6 Nome que recebeu devido a presença marcante da religiosidade local, o prédio onde funciona a escola é anexo 
a Igreja dos Frades Capuchinos.   
7 Escola Estadual Arício Fortes - E.M.E.F. Dr. Carvalho Neto - E.M.E.F. Profª Maria Thetis Nunes e Escola 
Estadual Cel. Francisco Souza Porto. 
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com vistas a facilitar o aprendizado do aluno nas aulas, nos exercícios físicos e no momento 

mesmo da disputa em quadra.  

 

As instituições escolares públicas participam dos jogos escolares e ou de qualquer 

outro campeonato com muita luta, força de vontade e esperança no futuro. No meu ponto de 

vista, os jogos escolares TV Sergipe se tornaram um evento que transformou a vida de 

estudantes que almejam obter um futuro melhor através do esporte. 

Durante a realização do campeonato conseguimos aplicar 20 (vinte) questionários 

aos alunos e 3 (tres) aos professores e selecionamos quatro das perguntas respondidas abaixo 

relacionadas: 

 a) O que sentiu no dia da Abertura dos Jogos Escolares TV Sergipe? 

R - Emoção, foi um momento maravilhoso, sentir alegria, vibração, nervosismo e felicidade. 

Me deu uma emoção muito grande, alegria de saber que estou participando dos Jogos, isso é 

muito legal. 

b) Que lição você tira do campeonato? 

R - Foi boa a participação, o mais importante não é ganhar ou perder, mas participar, conhecer 

pessoas, trocar experiências, união do grupo.  

c) Qual a importância da atuação dos professores? 

R - Os professores ensinam as técnicas durante os treinos, incentivam, apóiam os alunos.  

d) Gostaria que houvesse outras modalidades? 

R – Sim, handebol, Judô, Tênis de Mesa, Natação..  

 

Para os estudantes o campeonato é um incentivo a praticar o esporte e não desistir do 

sonho, no geral, gostariam que houvessem outras modalidades como o handebol, o basquete, 

o judô e o tênis-de-mesa. Destacaram também que durante o campeonato há seriedade no 

time. Sobre o objetivo do campeonato o professor Paulo Antonio enfatizou o seguinte: 
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O campeonato ajuda na aprendizagem, no convívio em grupo e social, possibilita o 
aluno a vivenciar o conteúdo de Educação Física (o esporte), produzido 
historicamente pelo homem e que se tornou um dos maiores fenômenos da era 
moderna. Ajuda aos alunos a conviver dentro de algumas regras para que algo 
funcione na vida.8 

  

 As regras caracterizam o convívio entre os estudantes, fator que leva o aluno a 

praticar a cidadania, segundo observação percebida durante os jogos. Ao iniciar e finalizar 

cada jogo, os alunos\atletas se cumprimentam. Na vitória ou na derrota, o respeito é presente 

(figura 01).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo os professores, é possível o aluno fazer uma relação de conteúdos teóricos 

da disciplina “Educação Física” com a prática desportiva – regras do FUTSAL, VÔLEI, 

XADREZ – durante o campeonato. Nesse sentido, segundo Ausubel,   

O primeiro e mais importante fator cognitivo a ser considerado no processo 
instrucional é a estrutura cognitiva do aprendiz no momento da aprendizagem. É ela, 
tanto em termo de conteúdo como de organização, em uma certa área de 

                                                           
8 Prof. Paulo Antonio Santos de Andrade é professor de Educação Física da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental (Santa Rita de Cássia). Participou dos Jogos Escolares TV Sergipe 2010, como professor\técnico 
da modalidade FUTSAL. 

Figura 01: Modalidade: Vôlei Masculino,          
Jogos Escolares TV Sergipe 2010.                              
Fonte: Rosângela Souza  05/2010  
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conhecimento, o principal fator influenciando a aprendizagem significativa é a 
retenção nessa área.9 

 

No contexto dos Jogos Escolares, a integração entre experiências práticas e o 

conhecimento teórico ajuda no processo de absorção e retenção de informações contidas no 

cérebro, que por sua vez, ajuda a desenvolver a mente fazendo com que o aluno desempenhe 

com segurança suas atividades, em sala de aula, no esporte e na vida.   

No capítulo seis do livro Projeto Político Pedagógico da Escola: uma construção 

possível, Mário Osório Marques diz o seguinte: 

 

Ser professor significa exercer o domínio de seu específico campo e processo de 
trabalho, passo a passo e a qualquer momento, o que requer trabalhar com rigor 
científico dos conhecimentos que faz seus e com os materiais e instrumentais de que 
se apropria na capacidade de elaborá-los ou de reconstruí-los segundo as exigências 
de sua proposta pedagógica. E a esse cabedal de conhecimentos e habilidades 
técnicas é importante que o professor acrescente uma competência comunicativa 
muito própria, que corresponda ao caráter eminentemente dialogal de seu fazer 
pedagógico. 10 

 
 
 
Acreditamos que na maior parte dos jogos coletivos ou individuais, a aprendizagem 

significativa estará sendo desenvolvida no decorrer dos jogos através das orientações do 

professor\técnico que acompanha cada passo de sua equipe. O dialogo entre professor e aluno 

inicia antes mesmo de entrar em quadra (figura 02) são os momentos que antecedem ao jogo 

que há uma atenção e reflexão do que deve ser feito em quadra.  Em se tratando da execução 

das diversas técnicas adquiridas nos treinos as quais são postas à prova, a cada erro de 

execução o aluno ou equipe é chamada a atenção para estar atento, ao mesmo tempo em que é 

demonstrada a maneira de como determinado passe é feito e preciso no momento certo.  

Durante a disputa a atenção é dobrada por ambas as partes, tanto pelo professor 

quanto pelo aluno e até da torcida. As equipes são conduzidas com gestos que exprimem 

tranqüilidade, confiança, perseverança, força, atenção, responsabilidade e alegria fatores 

necessários para um aprendizado eficaz. 

              

                                                           
9 MOREIRA, Marcos Antonio. Ensino e Aprendizagem: enfoques teóricos. São Paulo:Moraes. 1985. p, 70. 
10VEIGA, Ilma Passos A. Projeto Político Pedagógico da Escola: uma construção possível. Coleção 
Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico. Campinas/SP: PAPIRUS, 1997. p, 153. 
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O diálogo entre aluno e professor no momento do jogo facilita a incrementar o 

aprendizado, ajuda a encarar as dificuldades e ampliar as habilidades adquiridas durante as 

competições.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sabemos que a quadra de esporte é o local apropriado para realizar o treinamento 

desportivo. As escolas públicas necessitam de manutenção em suas quadras. Por exemplo, ao 

observar a quadra da Escola Santa Rita de Cássia, constatamos as inúmeras dificuldades 

encontradas pelos professores e alunos para a realização dos treinos. 

A Escola Santa Rita de Cássia conta com o material – bolas de Vôlei, de Basquete, de 

FUTSAL – mas, necessita da quadra adequada, em condições para concretizar tais treinos. Se 

observarmos as figuras 03 e 04 teremos uma idéia de como é difícil treinar numa quadra não 

apropriada para determinados campeonatos e\ou até mesmo para exercitar-se durante aulas 

praticas de educação física. São buracos e rachaduras presentes em toda extensão da quadra, o 

piso é áspero, além do capim que cresce. 

Figura 02: Modalidade: Vôlei Feminino, Jogos 
Escolares TV Sergipe 2010.                           
Fonte: Rosângela Souza  
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Além disso, os treinos ocorrem todos os dias nas diferentes modalidades desportivas,  

geralmente a partir das 17 horas, devido ao choque de horário com os demais professores, 

percebe-se pelas figuras 05 e 06 a falta de uma iluminação adequada e de equipamentos como 

rede para a sexta do basquete e para o FUTSAL, bem como da cobertura da quadra que 

ajudaria a manter os treinos nos dias de chuva. Uma quadra de esportes adequada eleva a 

qualidade da prática desportiva nas escolas.  

Das dificuldades constamos ainda que para chegar ao local no dia marcado do jogo a 

coordenação tinha que enviar a tempo os ofícios para o setor de liberação do ônibus ou os 

alunos buscavam outros meios para comparecer. Por exemplo, de bicicleta, carona dos 

professores, ônibus ou a pé. A sorte é que alguns jogos foram marcados em ginásios 

circunvizinho a escola. 

 

 

Figura 03:  Piso da Quadra  da 
Escola Santa Rita    de Cássia                          
Fonte: Rosângela Souza 05/2010 

Figura 04: Piso da Quadra  da Escola Santa 
Rita   de Cássia                                              
Fonte: Rosângela Souza 05/2010 
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4- JOGOS ESCOLARES TV SERGIPE E ESCOLAS PÚBLICAS  

  

 O regulamento dos Jogos Escolares TV Sergipe 2010 apresenta em seu índice 

composto com vinte e dois capítulos em que definem a estrutura do campeonato com data 

para realização de 15 a 31 de maio de 2010.                                

De acordo com o regulamento11 os jogos escolares TV SERGIPE são um evento que 

vem sendo realizado desde o ano de 2003. Neste ano de 2010 completa sua 8ª. edição e tem a 

finalidade de estimular os estudantes a praticar esporte, descobrir habilidades através da 

desenvoltura e desempenho dos participantes nas mais diversas modalidades desportivas, seja 

no individual ou no coletivo. Por outro lado promove o intercambio entre as Escolas públicas 

e privadas do Estado de Sergipe. 

A realização do campeonato está vinculada a Federação Sergipana de Desportos 

Escolares (FSDE), órgão filiado a Confederação Brasileira de Desportos Escolares (CBDE), 

                                                           
11Jogos Escolares TV Sergipe p. 03 /Acessado em 12/05/10 ás 10 horas 

Figura 05: Treino                                           
Escola Santa Rita  de Cássia                                              
Fonte: Rosângela Souza 05\2010 

Figura 06: Garrafão do Basquete               
Escola Santa Rita  de Cássia                                              
Fonte: Rosângela Souza 05\2010 
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tem o patrocínio da TV Sergipe e conta com o apoio da Secretaria de Estado da Educação 

(SEED). No regulamento a justificativa para o campeonato é descrita da seguinte maneira: 

ajudar os estudantes a praticar a cidadania, o respeito mutuo, a solidariedade, a fraternidade e 

a criar perspectivas àquele que deseja seguir em frente com o esporte. 12   Já o seu objetivo é o 

de contribuir para o desenvolvimento do aluno de maneira integral, facilitar aos participantes 

a afinidade com determinadas modalidades possibilitando a descobertas de talentos, como 

também selecionar as escolas sediadas do município de Aracaju, 13 

Para a realização do campeonato, foram compostas 5 (cinco) comissões organizadoras, 

cada uma com determinações e responsabilidades específicas a cumprir durante todo o 

andamento dos jogos, as quais acompanharam todas as etapas, no sentido de fazer valer o 

comprometimento dos envolvidos. As comissões organizavam as etapas das competições de 

modo que não dificultasse a freqüência dos participantes na escola. 14   

Segundo, ainda, o regulamento, o campeonato tem caráter seletivo em algumas das 

modalidades como: o Handebol, o Voleibol e o Futsal, as categorias foram ajustadas as 

normas dos Jogos da Primavera e da Olimpíada Escolar Brasileira-Etapa Nacional que será 

realizada após o término dos Jogos Escolares. Das modalidades coletivas estavam presentes 

os gêneros masculino e feminino nas seguintes categorias: Basquetebol infantil, infanto e 

juvenil; Futsal, mirim, infantil, infanto e juvenil; Handebol, infantil, infanto  e juvenil; 

Voleibol,  infantil, infanto e juvenil; Pólo Aquático, juvenil feminino  e infanto e juvenil 

masculino.15  

Das modalidades individuais estão contemplados: Atletismo infanto, juvenil, infanto e 

juvenil; Ginástica Ritímica mirim, infantil, juvenil masculino aberta; Ginástica Rítimica, 

Feminino (Individual); pré-infantil, infantil, juvenil e adulto e Feminino (Conjunto), pré-

infantil. infantil e juvenil, Judô mirim, infanto, pré-juvenil e juvenil; Karatê (kata), mirim A, 

mirim B, mirim C, infantil, Infanto e juvenil, Karatê (kumite), mirim B, mirim C, infantil, 

infanto e juvenil; Natação, mirim I, mirim II, petiz I, petiz II, infantil I, infantil II, juvenil I, 

juvenil II e Junior; Tênis de Campo, 10 anos, 12 anos, 14 anos, 16 anos, 18 anos; Tênis de 

                                                           
12 Idem, p. 03 
13 Regulamento Geral jogos escolares TVSE, p 03. 
14 Idem, p. 03 
15 Regulamento Geral jogos Escolares TVSE, p. 06, 07-08. 
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mesa, 10 anos, 12 anos, 14 anos, 16 anos, 18 anos; Xadrez, 10 anos, 12 anos, 14 anos, 16 

anos, 18 anos; Vôlei de praia, infantil e juvenil.16  

Segundo o regulamento, são três o número entre as melhores escolas que estarão 

automaticamente classificadas de acordo com as modalidades/categorias coletivas citadas 

anteriormente para os Jogos Escolares TV SERGIPE 2011 os quais serão indicados pela 

CBDE e representarão o Estado de Sergipe no Jogos Regionais e Nacionais já programados 

para o decorrer do ano de 2010 e do ano seguinte. 17  

Individual ou coletivo os jogos são praticados por crianças, jovens e adultos. 

Atualmente nas competições escolares as modalidades esportivas são cada vez mais diversas 

se observadas às modalidades anteriormente citadas. 

Acreditamos que através dos jogos desportivos o indivíduo encontra uma direção, 

um objetivo, algo que o desperta para discernir princípios e valores, além de ser de 

fundamental importância na educação.  

As instituições promovem à convivência, a integração, a participação, a cooperação, 

a inclusão entre outras estratégias de adequação do homem com o meio. O que é tradicional 

está desde sempre se adequando as novidades que se encontra o processo educativo 

permitindo ao professor rever alguns métodos no desenrolar de suas atividades.  

Nesse sentido os jogos Escolares além de desenvolver no aluno, potencial físico, 

resistência; sentidos aguçados; habilidade motora e raciocínio rápido elementos atrativos e 

significativos para o indivíduo, relacionam teoria e prática necessária no processo de 

aprendizagem significativa, que juntas preenche o sentido do conhecimento a serem 

partilhados por ambas as partes, professor e aluno.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Idem, p. 09 
17 O regulamento dos jogos Escolares TV SERGIPE está disponível no site (www.fsde.com.br), com a 
programação de todos os jogos, tabelas para o acompanhamento, boletins informativos, além de fotos dos jogos 
anteriores e procedimento de inscrições. 
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