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RESUMO

O devido artigo vem tratar sobre o XVIII Jogos Escolares de Arapiraca – AL realizado no ano de 2016,
tendo como vivência a sistematização dos conteúdos da Cultura Corporal na formação humana. Na
metodologia utilizamos a abordagem crítico-superadora nos remetendo à práxis social. Já nos
resultados tivemos êxitos satisfatórios em relação à apropriação do conteúdo por parte dos alunos no
que diz respeito ao conteúdo proposto, tendo assim, uma transformação social em relação a sua
práxis.

Palavras-chave: Educação Física. Megaeventos. Jogos Escolares.

ABSTRACT

This article deals with the XVIII School Games of Arapiraca - AL held in the year 2016, having as
experience the systematization of the contents of the Body Culture in human formation. In the
methodology we use the critical-overcoming approach in referring to social praxis. Already in the
results we had satisfactory successes in relation to the appropriation of the content by the students
with respect to the proposed content, thus having a social transformation in relation to their praxis.

Keywords: Education Physical. Megaevents. School games.

INTRODUÇÃO

O presente artigo partiu do XVIII Jogos Escolares de Arapiraca – AL realizado no ano de 2016. Para
isso, é necessário compreendermos que os Jogos Escolares são um evento cada vez mais presente
no espaço escolar nos últimos anos, porém sua organização vem perdendo prestígio e sendo alvo de
duras críticas quanto a sua organização, pois quase sempre fica presa ao modelo do alto rendimento.

De acordo com Galatti e Paes (2006), o professor de Educação Física no trato com o fenômeno
esporte no ambiente escolar, não deve ater-se apenas aos conteúdos relacionados à técnica e tática
das diferentes modalidades, mais que isso, cabe a ele contribuir para a formação de cidadãos. Sendo
assim, faz-se necessário entender e analisar o que é possível aproveitar, dentro e fora da escola,
deste tipo de competição, para além do alto rendimento.

Dessa maneira, concordamos com o Coletivo de Autores (2012, pp.69-70) ao dizer que:

O esporte, como prática social que institucionaliza temas lúdicos da cultura
corporal, se projeta numa dimensão complexa de fenômeno que envolve
códigos, sentidos e significados da sociedade que o cria e o pratica. Por isso,
deve ser analisado nos seus variados aspectos, para determinar a forma em
que deve ser abordado pedagogicamente no sentido de esporte ‘da’ escola e
não como o esporte ‘na’ escola.

Partindo dessa prática do Esporte devemos elencar que “os megaeventos esportivos, para começar
dizendo o óbvio, são as maiores invenções gerada pelo avanço científico e tecnológico, pela ganância
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econômica e pela sede de poder, durante o século XX” (SANTIN, 2009, p.332).

Neste sentido, o esporte é um fenômeno sociocultural que a cada dia ganha mais visibilidade no
Brasil e no mundo. É também, atualmente, um dos temas da cultura corporal e maior presença na
Educação Física Escolar. O processo de esportivização da Educação Física Escolar suscita muitos
questionamentos e tem fomentado discussões acerca de suas características e influências na
formação dos estudantes.

Como hipótese, destacamos que uma das questões frequentemente levantada diz respeito à forte
presença da competição no ambiente escolar. A realização de competições esportivas escolares
especificamente, reflete a evolução do esporte tanto quanto potencializa discussões. Por um lado
existem aqueles que são contra a realização de competições que apenas reproduzem os moldes do
esporte de alto rendimento, alegando que estas partem do princípio da exclusão e exaltam ânimos
podendo gerar brigas e desafetos. Por outro lado, há aqueles que defendem valores morais e
componentes educativos associados às experiências esportivas.

Justificamos esse trabalho partindo do Coletivo de Autores (2012, p.70) ao frisar que:

[...] o esporte subordina-se aos códigos e significados que lhe imprime a
sociedade capitalista e, por isso, não pode ser afastado das condições a ela
inerentes, especialmente no momento em que se lhe atribuem valores
educativos para justificá-lo no currículo escolar. No entanto, as características
com que se reveste – exigência de um máximo rendimento atlético, norma de
comparação do rendimento que idealiza o princípio de sobrepujar,
regulamentação rígida (aceita no nível da competição máxima, as olimpíadas)
e racionalização dos meios e técnicas – revelam que o processo educativo por
ele provocado reproduz, inevitavelmente, as desigualdades sociais. [...]

Assim, podemos destacar que o esporte como fenômeno social e tema da cultura corporal, tendo
como base os megaeventos, precisamos “[...] questionar suas normas, suas condições de adaptação
à realidade social e cultural da comunidade que o pratica, cria e recria” (COLETIVO DE AUTORES,
2012, p.70).

Com isso, o estudo parte da seguinte problemática: De quais maneiras os jogos escolares enquanto
elemento da cultura corporal e dos megaeventos podem atuar de forma significativa na formação dos
alunos Já aos objetivos, trazemos o geral: Analisar de quais maneiras os jogos escolares enquanto
elemento da cultura corporal e dos megaeventos podem atuar de forma significativa na formação dos
alunos. E aos específicos: Investigar as principais características dos jogos escolares sob a
perspectiva de alunos e professores; Identificar as características e diferentes estruturas de
organização de Jogos Estudantis; e Promover por meio dos megaeventos a socialização.

No que compete à metodologia nos valemos da Abordagem Pedagógica da Educação Física
Crítico-Superadora e da Pedagogia Histórico-Crítica que tem como base o Coletivo de Autores (2012)
e Saviani (2003) respectivamente.

A ESSÊNCIA DOS MEGAEVENTOS

Para entendermos os megaeventos é importante frisar que “no mundo dos esportes destacam-se três
megaeventos. As Olimpíadas, o mais celebrado, sob o comando do impenetrável COI; a Copa do
mundo de Futebol, subjugada pela astuciosa FIFA; a Fórmula 1 do automobilismo, controlada pela
poderosa FIA” (SANTIN, 2009, p.333). Neste sentido, a maneira como foram nomeados esses três
grandes eventos esportivos abre uma fissura que possibilita identificar no seu interior dois
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hemisférios: o do esporte e o do poder.

O primeiro reúne as atividades esportivas, seus praticantes e apreciadores. No segundo articulam-se
os detentores do poder, encobertos pelas siglas respectivas. Pegando o gancho, os megaeventos
podem ser considerados marcos da modernidade com longa tradição de integrar interesses industriais
e corporativos com aqueles de governos em relação ao desenvolvimento urbano e imagem nacional
(SCHIMMEL, 2006).

Em síntese, megaeventos significam:

[...] grandiosidade em termos de público, mercado alvo, nível de envolvimento
financeiro do setor público, efeitos políticos, extensão de cobertura televisiva,
construção de instalações e impacto sobre o sistema econômico e social da
sociedade anfitriã (HALL, 2006, p.59).

Desta maneira, podemos dizer que:

A partir desta definição, podemos aceitar a ideia de megaevento
não-esportivo, daí porque a necessidade de adjetivação. Hall (2006) afirma
que, historicamente falando, Feiras e Exposições internacionais são, junto com
os Jogos Olímpicos, os modelos fundamentais do que devemos entender
como megaeventos (TAVARES, 2011, p.17).

Todavia, a revisão de literatura feita por Horne; Manzenreiter (2006) indica que no plano internacional,
há convergência sobre três grandes razões para a expansão e o crescimento dos Jogos Olímpicos e
da Copa do Mundo de futebol como megaeventos prototípicos enquanto que as exposições e feiras
internacionais deslocam-se para uma posição menos proeminente.

Tavares (2011, pp.17-18) vem afirmar que:

[...] Em primeiro lugar, o avanço das tecnologias de comunicação tornou
possível o surgimento do fenômeno da audiência em escala planetária
ampliando as possibilidades de impacto e exploração dos eventos esportivos
além de quaisquer outros. Em segundo lugar, a transmissão internacional
destes eventos estimulou a construção de uma articulação entre direitos
exclusivos de transmissão, direitos de patrocínio e possibilidades amplas de
&39;merchandizing&39; estabelecendo uma espécie de aliança entre COI e
FIFA, o setor de comunicação e diferentes setores do mundo dos negócios na
exploração das possibilidades negociais da vasta audiência global que a Copa
do Mundo e os Jogos Olímpicos oferecem. Em terceiro lugar, os megaeventos
esportivos passaram a serem vistos como oportunidades de promoção para
cidades e países em termos de legados econômicos, urbanísticos, sociais,
culturais, ambientais e esportivos, entre outros, o que explica o envolvimento
de governos nas candidaturas e organização de megaeventos esportivos. Este
conjunto de fatos faz com que a Copa do Mundo de Futebol e os Jogos
Olímpicos engendrem inversões financeiras, interesses públicos e privados,
impactos sociais e audiência global não alcançáveis por nenhum outro evento
conhecido.

Neste aspecto, revisores da produção do conhecimento como Almeida; Mezzadri; Marchi Junior
(2009, p.181) sugerem que os megaeventos se constituem em “campo fértil de investigação de
relações sociais complexas e paradoxais da sociedade moderna”.
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METODOLOGIA

Buscamos tratar o método a partir da Abordagem Pedagógica da Educação Física
Crítico-Superadora, isto é, nos valendo do método didático da práxis social, considerando a prática
cotidiana como ponto de partida. Este método tem cinco momentos, a saber: prática social,
problematização, instrumentalização, catarse e retorno à prática social. A prática social é o ponto de
partida e o ponto de chegada; a problematização parte das dificuldades que são evidenciadas nas
aulas; a instrumentalização está ligada aos instrumentos teóricos e práticos que buscam resolver as
problemáticas encontradas nas aulas de Educação Física; a catarse parte da criatividade, onde se
efetiva a incorporação dos instrumentos culturais em elementos ativos de transformação social, e por
fim, o retorno à prática social que é constituída pela construção do conhecimento sintetizado sobre a
realidade (SAVIANI, 2003).

Sendo assim, a metodologia na perspectiva Crítico-Superadora implica:

[...] um processo que acentue, na dinâmica da sala de aula, a intenção prática
do aluno para apreender a realidade. Por isso, entendemos a aula como um
espaço intencionalmente organizado para possibilitar a direção da apreensão,
pelo aluno, do conhecimento específico da Educação Física e dos diversos
aspectos das suas práticas na realidade social (COLETIVO DE AUTORES,
2012, p.86).

Desse modo, consoante o Coletivo de Autores (2012, p.86) a aula “[...] aproxima o aluno da
percepção da totalidade das suas atividades, uma vez que lhe permite articular uma ação (o que faz),
com o pensamento sobre ela (o que pensa) e com o sentido que dela tem (o que sente)”.

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com análise por meio de entrevistas semiestruturadas dos
dados. Após pesquisa bibliográfica e análise da literatura acerca da competição no âmbito escolar,
buscaremos a descrição da experiência de alunos e professores envolvidos com tais atividades por
meio de questionário, descrevendo suas experiências associadas ao sentido e o significado dos
Jogos Escolares. Foram convidados a participar professores e alunos do ensino fundamental de
escolas públicas que organizam e/ou participam de competições escolares na cidade de Arapiraca –
AL. Os relatos sustentaram a discussão teórica fornecendo categorias que serão aprofundadas em
diálogo com a literatura existente, sendo que esta pesquisa pode nos auxiliar a compreender um
pouco mais sobre a presença do fenômeno esportivo e da competição no ambiente escolar.

ANÁLISE E DISCUSSÃO

A pesquisa foi realizada no período de 20 de setembro a 11 de outubro de 2016, onde mostrou um
envolvimento diferente dos estudantes e do corpo docente em relação aos jogos escolares.

Na organização do campeonato cada professor tornou-se responsável por sua(s) escola(s), desde a
leitura do regulamento, até o momento da premiação, que foi feita ao final do campeonato. Então, os
professores permaneceram em contato direto com a(s) escola(s) em que leciona(m), tornando-se
parte daquela(s) instituição(ões), em papéis que se alternavam entre professor, técnico e motivador.
Constatou-se que a relação entre os professores e estudantes se dava por meio da relativização,
buscando assim, levar os alunos a apropriação do conteúdos dos esportes e entender a estrutura dos
megaeventos e sua importância no âmbito da Educação Física Escolar.

Conforme o Coletivo de Autores (2012, p.70):
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[...] os pressupostos para o aprendizado do esporte, tais como o domínio dos
elementos técnicos-táticos e as precondições fisiológicas para a sua prática,
demonstram claramente que a finalidade a ele atribuída é somente a vitória na
competição, colocando-o como fim em si mesmo.

Ou seja, o esporte deve ser visto e tratado como fenômeno social, tendo sua essência à cultura
corporal, onde no espaço escolar é necessário resgatar os aspectos coletivos sobre os individuais,
promovendo assim, o compromisso pela solidariedade e o respeito humano entre os envolvidos no
evento esportivo.

Após o campeonato foram feitas entrevistas com os professores que arquitetaram o Jogos Escolares
desde o início, buscando compreender os objetivos e discuti-los para saber se foram alcançados.

Durante a entrevista com os professores responsáveis foram debatidos a importância da relação
professor-aluno e suas influências futuras. O objetivo central do campeonato consiste na
aprendizagem dos megaeventos esportivos. Foi debatido que houve melhorias na interação entre
professores e alunos, e também no rendimento pedagógico. Essa constatação vai ao encontro com o
que Rogers (1983) defende sobre a relação professor-aluno e suas possibilidades, onde alega que a
facilitação da aprendizagem significativa se baseia na qualidade das atitudes que existem no
relacionamento professor aluno e sua interação.

O Coletivo de Autores (2012, p.70) diz que:

Para o programa de esporte se apresenta a exigência de ‘desmitificá-lo’
através da oferta, na escola, do conhecimento que permita aos alunos
criticá-lo dentro de um determinado contexto socioeconômico-político-cultural.
Esse conhecimento deve promover, também, a compreensão de que a prática
esportiva deve ter o significado de valores e normas que assegurem o direito à
prática do esporte.

Este programa esporte deve abarcar desde o princípio suas características básicas, isto é, partindo
dos jogos que abrangem regras implícitas até aqueles institucionalizados por regras específicas,
sendo importante que seu ensino não seja direcionado apenas aos gestos técnicos, mas sim, a sua
totalidade.

Para Bordenave e Pereira (1977), o ensino torna-se mais eficaz quando o professor conhece sua
natureza das diferenças entre os alunos. Durante uma competição no qual o aluno está sujeito a
diversas emoções e podendo compartilhá-las com o professor que o acompanha acontece uma troca,
onde o professor consegue conhecer um pouco mais sobre o aluno como ser social e suas emoções,
sendo assim ele poderá usar tais conhecimentos sobre o aluno para auxílio em sua regência.
Também ficou evidenciado o sério envolvimento dos estudantes no evento, o que tem como
consequência a reivindicação que querem participar dos Jogos Escolares no ano seguinte.

Outro fator a ser considerado são que os professores entrevistados revelaram também que o índice
de notas abaixo da média dos alunos diminuiu de maneira considerável em relação ao período que
antecedeu o campeonato, além de criarem uma maior identificação com a escola, estabeleceram
laços de união entre as turmas, aumentaram a responsabilidade com as obrigações escolares e
houve um maior respeito e compromisso entre o próprio corpo docente da instituição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As práticas observadas desde a construção do campeonato até o fim do ano letivo mostram que os
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jogos escolares podem, de maneira estruturada, facilitar e promover a relação professor-aluno,
alcançando melhorias pedagógicas no desempenho do aluno que participa.

Um aspecto que não pode ser esquecido pela dificuldade em identificar e classificar os possíveis
benefícios com objetividade e subjetividade. Trata-se do fato de que os megaeventos esportivos têm a
capacidade de mobilizar milhões de pessoas em todos os países, independentemente de cultura,
idade, ideologia ou nível social.

Esta imensa potencialidade mobilizadora se deve a dois fatores. Primeiro, porque o esporte é visto
como um fator positivo de sociabilidade, de saúde e de proteção a desvios de conduta, como a
drogadição, ainda que crenças abaladas pelos fatos. Segundo, porque há a possibilidade de
participação universal segundo as condições pessoais: participante, torcedor e telespectador.

E por fim, deve ser considerado que o esporte é um fenômeno social envolvente, dinâmico, sedutor,
apaixonante, que quando bem conduzido pode produzir aproximação entre os atores envolvidos, no
qual prevalece o respeito, a compreensão, o companheirismo e apropriação do conhecimento.
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