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RESUMO 

Este estudo se desenvolve na linha de pesquisa Educação, Estado e Sociedade do 
Programa de Pós Graduação em Educação, Mestrado em Educação, da 
Universidade Regional de Blumenau e tem como objetivo compreender a 
representação social de professores de Educação Física Escolar sobre competição. 
Nos mais diversos campos da sociedade a competição se reflete no comportamento 
humano, de forma aparente ou implícita nas ações dos sujeitos, que buscam 
vitórias, conquistas, glórias, benefícios, reconhecimento por habilidades, 
capacidades e competências. No contexto escolar e, em especial, na Educação 
Física Escolar esta situação também está presente. A competição permeia as 
práticas, variando desde as atividades recreativas até o desporto, com técnicas e 
regras instituídas. A pesquisa de campo se desenvolve com um grupo de 
professores de Educação Física de Rio do Sul/SC tendo como pressuposto que a 
compreensão da representação social destes professores sobre a competição pode 
contribuir na definição de políticas, na reorganização do espaço físico, na melhoria 
da qualidade do ensino e na promoção da autonomia dos próprios professores. O 
estudo promove uma reflexão sobre a competição como conteúdo comum, ou seja, 
uma discussão sobre as atividades de competição que fazem parte do cotidiano das 
aulas. Do ponto de vista teórico metodológico é empregada a Teoria das 
Representações Sociais, por permitir explicitar o conhecimento socialmente 
elaborado e partilhado pelos sujeitos da pesquisa sobre a temática em questão. 
Como resultados este estudo aponta a socialização como o núcleo central na 
referida representação. Contudo, esta socialização remete ao sentido de inclusão 
dos mais fortes e habilidosos em decorrência da exclusão dos menos habilidosos. 
Os elementos periféricos da representação estão pautados no reforço da dicotomia 
competição/cooperação, na relação inclusão/exclusão e na valorização social do 
esporte de rendimento. A formação do profissional em Educação Física Escolar e as 
mídias alimentam este entendimento. O redimensionamento desta representação 
pode se dar a partir de reformas no currículo de formação profissional em Educação 
Física e nos currículos da Educação Básica para esta prática social.  
 
Palavras-Chave : Educação Física Escolar. Competição. Formação do professor de 
Educação Física. Representações Sociais.  
 
 



 

ABSTRACT 

This research is situated in the Education, State and Society Research Line of the 
Educational Pos-graduation Program of the Regional University of Blumenau and 
has as its aim to understand the social representations of the teachers of physical 
education about competition. In the most different places of society competition 
appears in the human behavior in explicit or implicit forms in the actions of people 
that search victories, glories, benefits and acknowledgement for abilities, capacities 
and competences. In The scholar context this situation is present, specially in 
physical education. The competition pervades the practices with techniques and 
instituted rules from recreational activities to the sports. The field research takes as 
population a group of physical education teachers of Rio do Sul – SC. It assumes as 
purpose that the social representations of these teachers on competition could 
contribute in politics definition, in reorganization of physic space, in teaching quality 
and the promotion of the autonomy of the teachers. This research promotes a 
reflection about competition on its common sense as a discussion on competition 
activities that is a part of day by day teaching. On the theoretical and methodological  
point of view  is used the Theory of Social Representations which allows to explain a 
social knowledge created by and for the subjects involved in the question. As results 
this research appoints the socialization as the core of social representation. This 
socialization however makes the sense of including the stronger and the more skilful 
ones and the exclusion of the others. The peripheric elements of the representation 
are ruled on the reinforce of the dichotomy competition\cooperation, on the relation 
inclusion\exclusion and on the social evaluation of ability sports. The formation of the 
professional in scholar physical education and the medias reinforce this 
understanding. The resizing of this representation can be done by a reform in the 
curriculum for the formation of the physical education`s  professional and in the 
curriculum of the Basic Education. 
 
Key-Words : Scholar Physical Education. Competition. Formation of the Physical 
Education`s Teacher. Social Representations. 
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1 INTRODUÇÃO  

Meu pai sempre praticou esportes. Futebol e Bocha foram e são seus 

favoritos. Sempre o acompanhei e a partir dos meus quatro ou cinco anos de idade, 

comecei a participar de eventos de competição. Talvez por sua influência, também 

sou praticante de esportes, principalmente de Bocha. Este foi um dos motivos mais 

fortes pelo qual optei por fazer a graduação em Educação Física, pois antes de 

entrar para a universidade pensava que o esporte era seu único conteúdo.  

O outro motivo que também pesou bastante na minha escolha profissional foi 

o fato de ter bons professores na disciplina de Educação Física na minha vida 

escolar. Imaginava-me vivendo de forma semelhante a eles, trabalhando com 

atividades relacionadas a esportes, com exercícios físicos e viajando muito para 

participar das competições. Não acreditava que outra profissão poderia me fazer 

melhor. 

Prestei o vestibular para Educação Física na Universidade Regional de 

Blumenau em Dezembro de 1996, fui aprovado e comecei o curso em fevereiro de 

1997. Consegui uma bolsa de trabalho por meio da Divisão de Assistência ao 

Estudante da própria FURB, e por causa disso, prestava serviços de vinte horas 

semanais no período noturno à Divisão de Registros Acadêmicos. Com isto, saí de 

Rio do Sul e fui morar em Blumenau. 

Como eu jogava Bocha defendendo a equipe de Rio do Sul desde os doze 

anos de idade, já era bem conhecido no cenário estadual deste esporte, e quando 

os atletas e dirigentes da equipe de Bocha de Blumenau ficaram sabendo que 

estava residindo na cidade, me convidaram a fazer parte da equipe nas competições 

regionais e estaduais. Não desperdicei a oportunidade e aceitei o convite. Foi bom 

ser incluído em uma equipe de prestígio, e com isto eu ganhava respeito e 

consideração. Foi ruim ser excluído dois anos depois por deficiência técnica, pois 

nas competições o meu rendimento não era satisfatório como nos treinamentos. Nas 

competições eu era tomado pelo nervosismo e pela ansiedade e quanto maior o 

título que era disputado, maior ainda era o nervosismo e a ansiedade. 

Meu primeiro contato com a profissão se deu em outubro de 1997 por meio de 

um convite para substituir uma professora em uma escola de Blumenau. Foi uma 

experiência muito válida, pois serviu como estímulo à continuidade do curso de 
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Educação Física, pois o que eu imaginava estava começando a se concretizar de 

forma muito agradável.  

Neste período também surgiu uma oportunidade de trabalhar na área de 

Educação Física por meio de uma escolinha de futebol na cidade de Blumenau. 

Trabalhava no período vespertino auxiliando o professor que era um ex-jogador 

profissional de futebol. Esta experiência teve muito valor, pois conheci o treinamento 

desportivo como campo de trabalho, uma caracterização diferente da Educação 

Física Escolar. Nesta mesma escolinha eu organizava os campeonatos internos e 

externos, e estas competições aconteciam aos sábados pela manhã. Os alunos 

aguardavam ansiosos por aquele dia, pois sabiam que estariam disputando as 

medalhas pretendidas por todos os demais alunos da escolinha. 

Concluí o curso de Educação Física no ano 2000 e retornei para Rio do Sul 

em função de uma proposta de trabalho na escola particular onde leciono ainda 

hoje. Prestei concurso para fazer parte do quadro de professores da rede estadual 

de ensino, fui aprovado e assumi o cargo em 2003, onde também trabalho 

atualmente. Também trabalhei em duas academias de ginástica, porém por apenas 

seis meses na primeira e dois anos na segunda.  

De forma paralela a estas situações, tomei conhecimento de um curso de 

Especialização em Educação Física Escolar pelo Instituto Catarinense de Pós-

Graduação. Resolvi cursar e conclui o mesmo em março de 2003. Foi neste curso 

que conheci o professor João Batista Freire que me incentivou a fazer o Mestrado 

em Ciências do Movimento Humano pela Universidade do Estado de Santa Catarina 

– UDESC, de Florianópolis. Neste curso participei como aluno especial em duas 

disciplinas: “O inato e o adquirido na conduta motora” e “O jogo e suas implicações 

pedagógicas”. No processo de seleção para aluno regular o professor João Batista 

Freire não ofereceu vagas e então procurei o Mestrado em Educação da FURB. Foi 

preciso muita persistência, pois participei de três processos de seleção e fui 

aprovado para a turma de 2007. 

Estou contando minha história e como os estímulos ao Mestrado estão 

incorporados nela. Como aluno e como professor formado, percebia e percebo como 

era e é evitada uma reflexão sobre a questão da competição. Entendo que esta 

prática social, a Educação Física Escolar, tem a oportunidade de propor atividades 

que desenvolvam habilidades motoras gerais, habilidades perceptivas, habilidades 

simbólicas e habilidades sociais como a cooperação, e não especializar o aluno em 
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uma determinada modalidade desportiva de competição. Com base nos 

aprendizados na graduação, na especialização em Educação Física Escolar, no 

Mestrado em Educação e com a experiência adquirida na prática do cotidiano, 

penso que o papel de formação de atletas deve ser do clube, da academia de 

ginástica. Apesar disso, admito as práticas desportivas como conteúdo das aulas de 

Educação Física Escolar, desde que trabalhadas com uma metodologia coerente, de 

forma lúdica e recreativa, sem ênfase na competição, pois o esporte também pode 

desenvolver as habilidades mencionadas anteriormente.  

A competição não se manifesta apenas nas práticas desportivas, mas 

também pode se apresentar nas atividades recreativas e nos exercícios físicos. A 

intenção de colaborar na formação dos alunos por meio de atividades recreativas é 

recomendada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Física, e 

estas atividades recreativas se desenvolvem por meio de jogos.  

De modo geral, o jogo e o exercício físico são os conteúdos da Educação 

Física Escolar. Entendo que o exercício desenvolvido pode tomar características de 

aulas de academia para o ambiente da aula da escola. O exercício exige várias 

séries de muitas repetições de determinado movimento automatizado, de exercícios 

pré-determinados pelo professor. Estes exercícios não contemplam os objetivos das 

aulas de Educação Física Escolar que são de caracterização recreativo/formativa. 

Nestes exercícios a competição também se manifesta, pois o aluno procura executar 

o maior número de repetições no menor tempo, com o objetivo de se colocar como o 

mais ágil, o mais habilidoso da turma ou da escola. A competição também pode se 

dar consigo mesmo, quando o aluno procura aumentar o número de repetições ou 

reduzir o tempo de uma execução anterior. Por muitas vezes, o professor é o maior 

estimulador destas situações. O jogo é subjetivo, sendo assim, mais fácil e 

adequado de se aplicar atividades recreativas. Nesta concepção, o jogo pode ser de 

competição e de cooperação, mas os jogos de competição são os mais praticados.   

Partindo deste contexto, o problema deste estudo é a competição na 

Educação Física Escolar e a questão de base é: “Qual a representação social de 

professores sobre competição na Educação Física Escolar?”.  

O estudo tem como objetivo geral compreender a representação social de 

professores sobre a competição na Educação Física Escolar. Como objetivos 

específicos o estudo se propõe a identificar os conteúdos, as práticas comuns nas 

aulas e o contexto em que se desenvolvem.  
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Esta temática é relevante, pois a competição está inserida nas práticas da 

Educação Física Escolar, transitando desde as atividades recreativas até o esporte, 

com suas técnicas específicas. As atividades recreativas são todas as desenvolvidas 

pelos alunos do primeiro ao quarto ano do Ensino Fundamental.  O esporte aqui 

destacado é o esporte praticado pelos alunos do quinto ano do Ensino Fundamental 

até o terceiro ano do Ensino Médio. 

Na minha formação não identifiquei preocupação por parte dos meus 

professores, em me ensinar a lidar com a questão da competição, mesmo ela 

estando presente em praticamente todas as atividades. Aprendi a lidar com 

questões técnicas de jogos de competição, mas não aprendi a agir de forma 

adequada para propor atividades de competição; não aprendi conduzir estas 

atividades de maneira coerente, e o que penso ser o pior, não aprendi a lidar com os 

resultados dos jogos de competição na Educação Física Escolar. Na minha 

formação como professor ficou uma lacuna neste aspecto. Com a experiência 

adquirida no cotidiano da escola e em permanente contato com colegas de 

profissão, vejo que este problema está presente entre os professores de Educação 

Física Escolar de forma geral. Defendo, com esta pesquisa que compreender a 

representação social dos professores sobre a competição pode contribuir na 

definição de políticas, na reorganização das práticas e na promoção da autonomia 

dos professores e alunos.  

Do ponto de vista Teórico-Metodológico é empregada, nesta investigação, a 

Teoria das Representações Sociais, por permitir explicitar o conhecimento 

socialmente elaborado e partilhado pelos sujeitos da pesquisa sobre a temática da 

competição e o espaço da mesma na Educação Física Escolar. A escolha de 

autores como Serge Moscovici, Jean-Claude Abric, Maria Laura Franco e Celso 

Pereira de Sá se deu em função destes reconhecerem as Representações Sociais 

como categoria analítica na área da Educação e por utilizarem como metodologia a 

análise das evocações e a identificação do núcleo da representação.  

A análise da enunciação é realizada com os dados obtidos por meio de um 

questionário com professores de Educação Física Escolar no município de Rio do 

Sul/SC. Este município é considerado o pólo do Alto Vale do Itajaí, região que conta 

com 28 municípios e fica entre a Serra do Mar e a Serra Geral no estado de Santa 

Catarina. Rio do Sul possui 56919 habitantes (IBGE 2007).  
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O primeiro capítulo (item 2) inicia a contextualização da competição na escola 

e na Educação Física Escolar; apresenta a construção da justificativa do estudo na 

linha, no eixo e no Programa de Pós-Graduação em que está inserido; o passado e 

o presente da Educação Física Escolar; o referencial teórico sobre a competição 

empregado para a pesquisa e a identificação do currículo, da formação e da prática 

pedagógica em Educação Física Escolar.  

O segundo capítulo (item 3) se refere à Teoria das Representações Sociais 

como aporte teórico e metodológico empregado na análise do objeto de pesquisa 

em questão. Este mesmo capítulo também descreve o espaço de pesquisa, o tempo 

em que a pesquisa se desenvolveu, o local, a aplicação do questionário e os sujeitos 

da pesquisa.  

O terceiro capítulo (item 4) desenvolve a análise da base empírica, relatando 

o conhecimento que os professores possuem sobre a competição na Educação 

Física Escolar para compreender a temática em questão. O terceiro capítulo ainda 

apresenta a compreensão do conceito de competição, as categorias de análise, o 

núcleo central da representação e uma análise das mídias como formadoras das 

representações sociais.  

O quarto capítulo (item 5), as considerações finais procuram expor o 

conhecimento construído a partir da discussão teórica desenvolvida pelo estudo. 

Coloca em questão a representação social dos professores e aponta perspectivas 

que podem servir como referência à formação continuada de professores e às 

práticas de Educação Física Escolar.      
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2 A COMPETIÇÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

A escola é uma instituição em que ocorre a competição.  Uma das funções da 

escola é participar da educação. Levando em consideração que a Educação Física 

participa deste movimento, pois é uma disciplina escolar, parte-se do pressuposto de 

que as atividades desenvolvidas nas aulas vão ao encontro dos objetivos da escola. 

Para que se alcancem tais objetivos, os professores propõem aos seus alunos os 

jogos como conteúdos das aulas, e o que acontece é que a competição manifesta-

se neles. Muitas vezes, os resultados dos jogos de competição não trazem o que foi 

desejado, criando discussões, atritos, intrigas e conflitos entre alunos e na relação 

aluno/professor. 

Há sempre questionamentos sobre o que seria mais coerente; banir as 

atividades de competição da escola, da Educação Física Escolar ou ensinar os 

alunos a lidar com seus resultados. A vitória, a derrota e o empate são os resultados 

das atividades de competição. Saber lidar com estes resultados, entrar em acordo 

com outra pessoa é uma questão social.  

Não há como negar que o fenômeno social competição esteja presente na 

escola, na Educação Física Escolar. Goedert (2004), em sua dissertação “A 

competição no campo escolar” argumenta que a competição é percebida, por 

diversos setores da sociedade, como um fator estimulante e até necessário no 

caminho da ascensão social e econômica que leva ao sucesso. Sua pesquisa teve 

como objetivo compreender de que modo e por que a competição permeia os 

espaços escolares. Os sujeitos da pesquisa foram alunos, professores, direção e a 

comunidade em geral de uma escola do município de Blumenau. Ao final concluiu 

que a competição existe dentro da escola, mas, em vários momentos ela é 

camuflada e negada.  

Questionando se a competição realmente é estimulante à ascensão social e 

econômica é possível levantar algumas suspeitas que podem contrapor tal 

conclusão. As relações pessoais não são unicamente de competição, muitas ações 

são realizadas em conjunto por um objetivo comum, partilhado. Construir uma 

escola, uma igreja, promover uma festa são obras de cooperação, de solidariedade 

e cidadania. Outra suspeita seria pensar que reduzir a oportunidade de sucesso aos 

indivíduos pela mão única da competição é algo perigoso, pois pode camuflar outros 
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meios de ascensão social e econômica, como o talento artístico, a propensão à 

literatura, a disposição à música e a filosofia. Se não há como negar a competição, 

pelo menos é possível levantar outros caminhos a promoção social e econômica. 

Assim foi para Leonardo da Vinci, José Saramago, Tchaikovsky e Aristóteles.  

2.1 SITUANDO O ESTUDO 

O Programa de Pós-Graduação em Educação/PPGE-ME da Universidade 

Regional de Blumenau/FURB, está organizado em dois eixos temáticos. O Eixo 

Temático I é denominado Educação, Filosofia e Conhecimento e está subdividido 

em duas linhas de pesquisa: Filosofia e Educação e Processos e Métodos 

Pedagógico-Didáticos. O Eixo temático II é denominado Educação, Cultura e 

Sociedade e está subdividido em três linhas de pesquisa: Educação, Cultura e 

Poder, Discursos e Práticas Educativas e Educação, Estado e Sociedade. 

Este último eixo canaliza suas pesquisas à identificação, análise e 

compreensão da prática social da educação, abrangendo estudos dirigidos às 

relações entre a educação e o contexto sócio-histórico no qual se concretiza. A 

Educação Física como prática social inserida na escola, também mantém relação 

com as questões do Estado e da Sociedade. Assim, surge a intenção de localizar o 

estudo da representação social dos professores de Educação Física Escolar sobre a 

competição no eixo Educação, Cultura e Sociedade e na linha de pesquisa 

Educação, Estado e Sociedade.  

Émile Durkheim (2001, p. 52) ao conceituar a Educação afirma que:  

A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que 
ainda não estão maduras para a vida social. Tem por objetivo suscitar e 
desenvolver na criança um certo número de estados físicos, intelectuais e 
morais que lhe exigem a sociedade política no seu conjunto e o meio 
especial ao qual está particularmente destinada.   

Ao tecer considerações sobre as relações entre a socialização e a educação, 

Lenhard (1973) entende esta última como um processo de socialização e também 

utiliza o conceito de educação de Durkhein para fundamentar suas considerações. 

Mesmo fiel ao conceito de Durkhein, contesta a restrição do mesmo, pois entende 

que a educação também pode ser desenvolvida entre pessoas maduras, como por 
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exemplo, professores universitários lecionando para alunos adultos, ou ainda, a 

possibilidade de uma criança educar outra. Contudo, o maior problema está na 

questão da intervenção do professor sobre o aluno, pois não é compreensível que o 

educando possa desenvolver suas próprias potencialidades se os conceitos 

educativos são prescritivos, não levando em consideração a história e o contexto do 

educando.  

Com esta idéia, Lenhard procura ultrapassar a limitação do conceito de 

educação proposto por Durkhein, entendendo que a Educação pode fazer-se em 

interação. A educação como atuação desempenhada pelos mais experientes sobre 

aqueles que ainda não estão preparados para o convívio social, ao que Piaget 

chamava de jogo de regras, por meio de formalidades prescritas, não convém com a 

atual sociedade de riscos, inconstâncias e de aceleradas alterações. O processo 

cultural, cujas práticas são construções sócio-históricas, podem servir de 

sustentação à educação.  

Os jogos de competição são elementos da cultura e os mesmos fazem parte 

das atividades propostas pelos professores na Educação Física Escolar. Com raras 

exceções os jogos de competição, em particular o esporte institucionalizado pelas 

federações e confederações, são resignificados para o contexto histórico e social do 

grupo de alunos que é aplicado. O esporte é reproduzido nas aulas de Educação 

Física Escolar nos mesmos moldes em que é praticado nos clubes. Contudo, e 

concordando com Kunz (2004), a caracterização e os objetivos das atividades físicas 

dos clubes são diferentes das atividades escolares. O esporte no clube visa 

unicamente à vitória, enquanto na escola, poderia visar ao desenvolvimento do 

educando em vários aspectos, como motores, sociais, perceptivos, intelectuais, 

simbólicos e afetivos.  

A Educação Física já carrega no seu nome o compromisso com a Educação, 

e sendo assim, se legitima como disciplina nos cursos escolares. Mary Rangel, em 

prefácio à obra de Barbosa (2001, p. 13), afirma que “A Educação Física é uma 

disciplina que traz em seu nome, em sua identidade e identificação, o termo, a 

proposta, o compromisso de educação”. Infelizmente, este preceito não abrange 

todas as práticas de Educação Física Escolar, em especial àquelas que fazem do 

esporte de rendimento, com ênfase na competição, o principal conteúdo das aulas.  

Estes conteúdos estão amparados a uma disposição legal da educação que é 

administrada pelo Estado. Para Abagnano (2000, p. 364), “Estado é a organização 
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jurídica coercitiva de determinada comunidade”. A Educação Física Escolar não 

escapa desta coerção, pois está inserida na escola, que por sua vez, é uma 

instituição que está abraçada pelas leis do Estado.  Assim, considera o que é 

disposto pelos Projetos Políticos Pedagógicos, pelas propostas curriculares, pelos 

Parâmetros Curriculares e pelas Diretrizes Curriculares. Todavia, o Estado é 

constituído por indivíduos, que mobilizados podem propor ajustes, ampliações e a 

eliminação de leis não mais compatíveis com a realidade social.  

Os Projetos Políticos Pedagógicos são os documentos mais próximos dos 

professores, pois os mesmos são desenvolvidos na escola, levando em 

consideração o contexto específico da unidade de ensino. Assim é possível entender 

este documento como a oportunidade de formalizar a intenção de possíveis 

mudanças vistas como necessárias no processo educativo. A mobilização da 

comunidade educativa por meio dos Projetos Políticos Pedagógicos, se somada a 

outras mobilizações, pode fazer efeito na elaboração de documentos que são 

desenvolvidos nas esferas seguintes, já mais distantes da escola. Este é um 

caminho possível à intervenção nas Propostas, nos Parâmetros e nas Diretrizes 

Curriculares.   

A comunidade educativa, composta por alunos, pais e funcionários, 

representa a escola como instituição da sociedade. Convém explanar que a 

Sociedade é o campo de relações intersubjetivas, ou seja, das relações humanas de 

comunicação. Também pode ser compreendida como a totalidade dos indivíduos 

entre os quais ocorrem estas relações, ou ainda, como um grupo de indivíduos entre 

os quais essas relações ocorrem em alguma forma condicionada ou determinada 

(ABAGNANO, 2000). A Sociedade organizada por grupos de interesse, ou seja, um 

grupo de indivíduos com interesses em comum, condicionados pelas necessidades 

específicas de determinada Sociedade pode tomar ações significativas e influenciar 

nas políticas públicas que são legalizadas pelo Estado. As Associações de Pais e 

Professores de escolas públicas possuem o direito de solicitar, exigir de seus 

representantes políticos a construção, ampliação ou reforma de espaços adequados 

para as práticas de Educação Física Escolar. Estas Associações são reconhecidas 

pelo Estado, conquistando legitimidade, e por este motivo suas intenções vão 

adquirindo relevância nas relações da Sociedade com a Educação e o Estado.  

A Educação Física Escolar não está isolada. Está diretamente relacionada e 

condicionada às questões da Educação, do Estado e da Sociedade. O estudo da 
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representação social de professores sobre a competição na Educação Física 

Escolar percebe estas relações e não as deixa à margem em suas considerações.  

2.2 O PASSADO E O PRESENTE DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

Para entender como a Educação Física se desenvolveu no cenário brasileiro 

é necessário entender suas origens, suas influências, seu contexto e suas 

características. Este processo histórico desenvolveu a idéia da necessidade de um 

corpo saudável para sustentar a atividade intelectual.  

A primeira menção legal com relação a aulas de Educação Física na escola 

se deu em 1851, por meio da reforma Couto Ferraz, que a tornou obrigatória nas 

escolas dos municípios da corte. A maioria dos pais não aceitava a prática de 

Educação Física na escola, pois associavam os exercícios, as atividades desta 

disciplina com o trabalho escravo, algo que não tinha caráter intelectual. Por parte 

dos pais de meninos houve mais tolerância por associarem a ginástica com as 

atividades militares, mas por parte dos pais das meninas, houve quem proibiu a 

participação das suas filhas (BRASIL, 1997).  

Em 1882, Ruy Barbosa defendeu a inclusão da ginástica nas escolas e que 

os professores obtivessem o mesmo respaldo dos professores de outras disciplinas. 

Isto se deu por meio do seu parecer sobre o Projeto 224 – Reforma Leôncio de 

Carvalho, Decreto n. 7247, de 19 de abril de 1879. A Educação Física ainda estava 

denominada por ginástica e somente no século XX adquiriu características de 

Educação Física por começar a utilizar outros exercícios físicos como conteúdo 

(BRASIL, 1997). 

Guiraldelli Jr. (1988) desenvolveu uma pesquisa onde analisou 1863 artigos 

publicados nos principais periódicos de Educação Física dos anos 30 até o final da 

década de 80. Segundo ele, no período anterior, ou seja, nos anos 10 e 20, a 

análise foi feita a partir da leitura dos livros da época, já que não foi possível 

encontrar periódicos desses anos. A partir destes dados foi possível resgatar cinco 

tendências da Educação Física brasileira: a Educação Física Higienista (até 1930); a 

Educação Física Militarista (1930-1945); a Educação Física Pedagogicista (1945-

1964); a Educação Física Competitivista (pós 1964); e finalmente a Educação Física 
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Popular. Existe pelo menos um fator em comum entre todas as concepções: a 

intenção de fazer da Educação Física uma atividade capaz de garantir a aquisição e 

manutenção da saúde individual, baseada no lema “mente sã em corpo são”.  

A Educação Física Higienista caracterizava-se por dar ênfase na questão da 

saúde. Cabia a ela então, o papel de desenvolver homens e mulheres sadios, fortes, 

dispostos à ação. Também desempenhava a função de disciplinar os hábitos das 

pessoas no sentido de levá-las a se afastarem de práticas capazes de provocar a 

deterioração da saúde e da moral, o que comprometeria a vida coletiva.  

A Educação Física Militarista não deve ser confundida com a Militar, porém, 

as mesmas estabelecem relações. A primeira visa impor a toda a sociedade padrões 

de comportamento estereotipados, que são frutos da conduta disciplinar, própria ao 

regime de caserna. Seu objetivo fundamental é a obtenção de uma juventude capaz 

de suportar o combate, a luta, a guerra, formar o “cidadão-soldado”. Para tal 

concepção, deveria ser suficientemente rígida, para elevar a nação à condição de 

servidora e defensora da pátria. A segunda se resume a uma prática militar de 

preparo físico. 

A Educação Física Pedagogicista colocava de forma sistemática e 

contundente a problemática da mesma tornar-se atividade educativa, como 

disciplina comum aos currículos escolares. Ainda defendia-se como a única forma 

capaz de promover a “educação integral”. É a primeira que difere educação de 

instrução, colaborando para que a juventude desenvolvesse saúde, adquirisse 

hábitos fundamentais, preparo vocacional e racionalização das horas de lazer.  

A Educação Física Competitivista é a que impera até os dias de hoje. Seu 

objetivo fundamental é a caracterização da competição e da superação individual 

como valores fundamentais e desejados para uma sociedade moderna. Esta 

caracterização reduz a Educação Física ao desporto de alto nível, valorizando o 

atleta, que representa o país buscando medalhas olímpicas e serve-se de estudos 

da Fisiologia e da Biomecânica para melhorar as técnicas esportivas. 

A Educação Física Popular não revela uma produção teórica (livros, 

periódicos, teses) abundante e de fácil acesso. Defende o lúdico e a cooperação. 

Defende ainda que a educação dos trabalhadores está intimamente ligada ao 

movimento de organização das classes populares para o embate da prática social, 

para o confronto cotidiano imposto pela luta das classes.  
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A atual Educação Física brasileira apresenta três caracterizações. A 

concepção Biológico/Funcional, que visa a um melhor condicionamento orgânico por 

meio de prescrições e aplicações de exercícios físicos. É a Educação Física 

praticada nas academias. A Educação Física Técnico-Esportiva, que visa ao 

treinamento de alto rendimento como forma de aperfeiçoamento de habilidades 

desportivas. As escolinhas de futebol cabem muito bem como exemplo neste caso e 

aqui a competição apresenta-se com muito vigor e com muita intensidade. As 

escolinhas de futebol podem existir nas escolas ou fora delas, através das 

Fundações Municipais de Desportos, das Comissões Municipais de Esportes, dos 

Departamentos Municipais de Esportes, dos clubes, centros sociais, instituições 

privadas e das ONG`s. Por fim, a caracterização Recreativo/Formativa, que acredita 

na prática de jogos recreativos na busca de uma formação integral do aluno (KUNZ, 

2004). Esta é a concepção da Educação Física Escolar e é aqui que se pretende 

aprofundar a reflexão sobre a questão da competição. 

Na Educação Física Escolar a competição manifesta-se na maioria das suas 

atividades, pois o esporte é o conteúdo mais desenvolvido. Sendo a competição um 

elemento que constitui o esporte, é conveniente uma abordagem vertical sobre a 

mesma.  

2.3 COMPETIÇÃO 

A competição desenvolve um papel fundamental na cultura. Na China 

primitiva a competição já se manifestava. Existiam competições de doação e de 

destruição, nas quais as tribos buscavam afirmação de superioridade pelo fato de 

poder doar ou destruir mais que uma outra tribo. Este fenômeno era denominado 

potlatch, uma grande festa solene, com grande pompa e cerimônia onde dois grupos 

faziam ofertas em grandes escalas um ao outro com objetivo de demonstrar 

superioridade. Era um jogo de competição pela honra e pela glória. Este jogo de 

competição pela honra e pela glória foi uma das primeiras manifestações explícitas 

de competição na história. Se um chefe de tribo destruísse um pote de cobre, 

queimasse uma pilha de mantas ou estraçalhasse uma canoa, seu adversário ficaria 

na obrigação de fazer pelo menos o mesmo, mas para obter a vitória, teria que fazer 
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mais. Formas mais evoluídas e explícitas do potlatch estão em fatos como 

holandeses quebrarem copos e taças em determinadas solenidades e nas 

comemorações de ano novo onde são lançados os fogos de artifício. Nestes 

contextos, tanto remotos quanto atuais, a competição se apresenta como a 

oportunidade de provar superioridade (HUIZINGA, 1999).  

A competição já esteve presente nos primitivos, transformando-se em um dos 

fundamentos da civilização. Os homens tendem a se comparar, a sociedade 

estimula estas situações e estas mesmas foram analisadas desde as primeiras 

relações humanas, ganhando destaque nos dias atuais.  

Para conceituar a competição, Oliveira (1996) destaca as relações humanas. 

Considera a competição um fenômeno social, diferenciando-a do conflito, uma 

competição elaborada intelectualmente, com táticas que determinam o tempo, o 

modo e o local da ação, pois o conflito é consciente.  

Competição é o processo social pelo qual os indivíduos e grupos procuram, 
na luta pela vida, apoderar-se de bens e posição social que, geralmente, 
existem em quantidade inferior a dos concorrentes. Ela é inconsciente, 
impessoal e permanente, por oposição ao conflito, que é consciente, 
pessoal (portanto emocional) e intermitente. (OLIVEIRA, 1996, p. 186).  

Para Lenhard (1971), a competição ocorre de forma geral na vida orgânica e 

com isto adquire aspectos peculiares na vida humana, e em determinadas situações 

especiais, gera a concorrência, a rivalidade e o conflito.  

Quando se refere ao fenômeno específico da competição, Lenhard afirma 

que, por necessidade ou desejo, quando há um número de objetos ou posições 

sociais de destaque que são menores do que o número de pretendentes, os homens 

competem por eles. Com isto demonstram esforço para se apoderar da maior parte 

ou do único objeto, ou ainda da única posição disponível. Com a consciência da 

presença de um outro competidor, a competição vai assumindo aspectos sociais, 

pois os esforços se dão em consideração aos esforços dos oponentes. Este 

processo se desenvolve a ponto da competição se ampliar, levando a concorrência, 

a rivalidade e ao conflito (LENHARD, 1973). 

Quanto à concorrência, uma categoria de competição de menor tensão, 

Lenhard (1973) afirma que há uma luta, porém, sem hostilidade, em que se 

desenvolve um combate sutil. A concorrência intensifica o empenho do competidor, 

aonde atletas de maratonas, vendedores de um mesmo produto e participantes de 
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concursos públicos são estimulados pela presença dos demais, para um 

desempenho mais eficiente.  

A concorrência não é o limite da competição. Quando para os competidores 

não basta apenas suprir a necessidade inicialmente prevista, ocorre a busca pela 

vitória, e este fenômeno social é denominado rivalidade. Para os rivais, não basta 

apenas chegar primeiro, vender mais, conseguir o emprego, o objetivo é vencer o 

oponente determinado pela emoção (LENHARD, 1973).  

A competição pode gerar tanta tensão que pode levar a situação a passar 

para um outro fenômeno social, levando a competição a se degenerar em conflito, 

ao que Lenhard (1971, p. 58) afirma: 

A luta pode apossar-se de tal modo do espírito dos competidores que, 
enquanto ela durar, se esquecem do alvo verdadeiro ou o colocam em 
segundo plano, como algo mais remoto, enquanto se dedicam totalmente ao 
objetivo imediato de “vencer”. Com isto, passa-se da competição para outro 
fenômeno de natureza diferente: ao conflito. 

2.3.1 Saber competir: uma habilidade social 

As atividades de competição fazem parte da cultura da Educação Física. 

Embora estas sejam as mais praticadas por meio do esporte, na teoria são 

apresentadas outras áreas de conhecimento desta prática social.   

São três as áreas de conhecimento da Educação Física: O conhecimento do 

próprio corpo, o conhecimento do meio ambiente e a cultura da Educação Física. 

Estes conhecimentos são desenvolvidos junto aos alunos por meio de jogos e 

exercícios, que são os conteúdos da Educação Física Escolar. Estes jogos e 

exercícios são desenvolvidos por temas e subtemas, que levam a desenvolver nos 

alunos habilidades motoras de deslocamento, de manipulação e desportivas, 

habilidades simbólicas, perceptivas, intelectuais e sociais, capacidades motoras e 

afetivas (FREIRE e SCAGLIA, 2004). 

Por ser este um estudo sobre a competição, cabe aqui destacar as 

habilidades sociais: cooperar, solidarizar-se, organizar grupos, discutir temas, 

competir e construir regras. Competir é a habilidade social destacada, por ser 

considerada uma habilidade que pode ser desenvolvida na escola, e neste caso 

específico, na Educação Física Escolar.  
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Ao verificar vários momentos de competição em uma escola, Goedert (2004) 

classificou estes momentos em competição natural, competição da cultura e a 

competição produzida pela escola.  

A competição Natural é representada em forma de jogo lúdico. Todos que 

entram no jogo entram para ganhar, os que sabem que não têm condições de 

vencer preferem não entrar na disputa. É o tipo de competição em que o 

desempenho individual ganha destaque, mesmo o jogo sendo disputado por 

equipes. Todos possuem o espírito de competição e ele está diretamente associado 

ao espírito de sobrevivência, ele é natural. A Competição da Cultura diz respeito à 

cultura do ambiente interno da escola, e decorrem dos gestos, modos, costumes e 

hábitos que fazem parte do funcionamento da escola. Estes fatores são extraídos da 

comunidade e colocados em prática como normas da escola. A Competição Criada 

pela Escola é a competição estabelecida e literalmente criada pela escola 

(GOEDERT, 2004). Mas aí reside um problema, pois os alunos não competem em 

condições iguais, todos possuem representações sociais diferenciadas, pois as 

culturas e a história de vida dos alunos são distintas. A escola acaba forçando um 

tipo de competição que não tem coerência com os objetivos educativos da escola.  

Existe uma polêmica com relação ao desejo da competição na escola. A 

questão envolve principalmente as funções da competição na formação das 

personalidades imaturas envolvidas no processo de socialização. A competição 

estimula os esforços, e assim, contribui para que os objetivos sejam alcançados. 

Porém, enquanto a competição não canalizar suas energias para o ensino por meios 

convenientes, será neutra em relação aos objetivos da educação, ou pior, 

transformando-se em um fator negativo poderá converter-se em conflito. A origem 

deste mal muitas vezes está na escassez dos recursos, como o material didático 

para outras atividades de Educação Física que não sejam de competição, ou na má 

distribuição dos mesmos, gerando falta de harmonia entre os agentes da educação 

(LENHARD, 1973). 

2.3.2 Competição e jogo: relações 

Analisando etimologicamente, no seu sentido mais remoto, competição 

também significa reunião. Neste sentido específico, competição nada tem a ver com 
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o jogo propriamente dito. Então é questionado: Será legítimo fazer o conceito de 

jogo abranger toda a espécie de competição? Na amplitude do termo, competição 

ainda tem outros sentidos remotos, significando danças rituais e ritos em geral, 

sentidos empregados por Platão. Sendo assim, há uma identidade essencial entre 

jogo e competição, podendo se afirmar competição na categoria de jogo (HUIZINGA, 

2001).  

Em diversas línguas como o holandês e o alemão, competição e jogo 

aparecem como sinônimos. Para Huizinga (2001, p. 56) a competição “possui todas 

as características formais e a maior parte das características funcionais do jogo”. O 

estudioso francês Roger Caillois desenvolveu um estudo com objetivo de esclarecer 

e aprofundar ainda mais estes termos, demonstrando que a competição é um jogo, 

mas nem todo jogo é de competição.  

Caillois (1990) conceitua a competição como uma categoria do jogo. Sendo 

assim, o trabalho fica incompleto se deixar de falar da questão do jogo. Propõe uma 

divisão dos jogos em quatro rubricas: Mimicry, Ilinx, Agon e Alea. Estas quatro 

categorias fundamentais facilitam os estudos sobre os jogos. Agon e Alea são as 

categorias que mais interessam a este estudo, mesmo assim, a seguir é 

apresentado um breve comentário de todas as categorias, procurando ligar Agon e 

Alea com a temática da pesquisa. 

Mimicry é a categoria dos jogos de imitação simbólica. Caracteriza-se por 

ilusões, por recursos da imaginação. Quando se joga com estas imitações 

simbólicas, finge-se ter outra personalidade, ou ainda, finge-se ser um objeto. No 

teatro estes jogos estão presentes, pois o mesmo é representação, e traz prazer aos 

jogadores pelo fato de temporariamente ser outro.  

Ilinx é a categoria dos jogos de vertigem. Caracteriza-se pela busca de um 

desequilíbrio fisiológico momentâneo que cause uma perturbação da percepção 

infringindo a consciência lúcida. Os brinquedos dos parques de diversão servem 

como exemplo desta categoria. Na maioria das escolas há o parque infantil, que com 

as rodas, os balanços e as gangorras procuram ofertar este tipo de jogo aos alunos. 

Agon é a categoria dos jogos de competição. Prima por uma disputa justa e 

parcial, em que até as adversidades climáticas, temporais e espaciais devem ser 

decididas em sorteio para posterior rodízio, pois este caráter de igualdade de 

condições permitirá que a competição se firme como a detentora de poder para a 

atribuição de um verdadeiro vencedor. 
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Alea é a categoria dos jogos de sorte. Em latim, Alea é o nome de um jogo de 

dados. Alea entrega-se ao destino e em Agon existe uma responsabilidade 

individual. Porém, Agon e Alea se combinam em muitos jogos, como por exemplo, 

nos jogos de carteado, dominó e general onde o acaso determina as cartas, as 

peças e os dados e as habilidades do jogador determinam as características táticas 

da competição.  

Esta análise é válida em função dos jogos descritos fazerem parte do arsenal 

de atividades propostas por professores de Educação Física em dias de chuva, 

quando a escola não tem um ginásio, ou quando o mesmo encontra-se ocupado por 

outro professor. No entanto, não é necessário que esteja chovendo para que estas 

atividades sejam praticadas, dependendo do planejamento do professor e de outros 

fatores específicos de cada escola. 

2.3.3 A competição como elemento constitutivo do esporte 

Muitos pesquisadores já se preocuparam com a questão da competição na 

escola (BARBOSA, 2001; FREIRE, 2005; GOEDERT, 2004; GUIMARÃES, 2002; 

OROFINO, 1999; VERBENA, 2001). Alguns destes estudos referidos trazem a 

questão da competição de forma explícita e outros de forma implícita no esporte. De 

forma explícita por citar diretamente a questão da competição, como é possível notar 

na Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina para o ensino de Educação 

Física Escolar. De forma implícita por tratar a questão do esporte, pois os elementos 

que constituem o esporte são: o jogo, o exercício e a competição. Assim é possível 

afirmar que nem todo o jogo é um esporte, mais todo esporte é um jogo de 

competição. O jogo também se manifesta no esporte, por caracterizar o vai-e-vem e 

a imprevisibilidade de resultados, contudo o mesmo não se reduz em jogo de 

competição, ele também está no teatro, na mímica, na sorte e no azar.  

Barbosa (2001), em sua obra “Educação Física Escolar: as representações 

sociais” teve como objetivo identificar e refletir sobre as representações sociais da 

Educação Física Escolar, formadas por professores desta disciplina e por seus 

respectivos alunos. Fez uma análise das respostas dadas por professores e alunos 

em relação à pergunta “qual o papel da Educação Física no segundo grau?”. 
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Percebeu que a maioria dos professores acredita que o esporte é o principal 

conteúdo a ser trabalhado.   

Orofino (1999), em sua dissertação “As representações dos alunos do 

Colégio Marista de Maceió sobre o esporte e as competições esportivas”, analisou a 

representação dos alunos sobre o esporte e sobre as competições esportivas. O 

interesse pelo tema surgiu em função dos conflitos, críticas e discussões formuladas 

por estudiosos no campo da Educação Física Escolar. Os sujeitos da pesquisa 

foram 30 alunos. Como conclusão o estudo apresentou que a diversidade de 

adesão, a complexidade e pluralidade do esporte e da competição no campo 

escolar, apresentam variados significados para os atores sociais que extrapola a 

redutora interpretação do esporte como meio de alienação aos valores da sociedade 

capitalista. Ao fim, comentou sobre necessidade de reflexão sobre os sentidos e 

significados da prática competitiva na escola para intervir em uma nova prática sem 

os preconceitos construídos pela literatura da Educação Física dos anos 80, uma 

prática que utilize do esporte para a orientação a autonomia.  

Estas pesquisas trazem considerações que vão ao encontro da Proposta 

Curricular do Estado de Santa Catarina, onde comenta que a Educação Física 

reflete em suas práticas o esporte de rendimento, que é baseado nas teorias do 

treinamento desportivo. Com exceção da questão dos materiais a disposição, a 

Educação Física Escolar não se diferencia das atividades esportivas dos clubes. 

Tanto a Educação Física Escolar quanto o esporte praticado no clube estão 

norteados pelos códigos e princípios do esporte institucionalizado. Estas instituições 

padronizam o movimento humano por meio de suas regras e estão organizadas por 

federações e confederações que padronizam o esporte mundial, agravando a 

competição e a quebra de recordes (SANTA CATARINA, 1998) 

Não existe esporte sem competição, contudo o esporte não é o único 

conteúdo que pode ser proposto pelos professores. As atividades de sensibilização 

corporal, os jogos simbólicos, os jogos de construção, as rodas cantadas, as 

brincadeiras populares, as danças, os relaxamentos, os alongamentos e as 

atividades alternativas como as caminhadas são conteúdos que podem ser 

desenvolvidos com ênfase no lazer e na recreação estimulando as habilidades, 

capacidades e competências dos alunos.  

O excesso de atividades de competição por meio dos jogos esportivos causa 

a exclusão dos menos habilidosos, a falta do exercício da solidariedade, da 
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cidadania, da cooperação, da formação de grupos e da construção coletiva de novas 

regras para novas propostas.  

2.3.4 Competição e cooperação: uma dicotomia fundamental 

Competição e cooperação são elementos universais de sociedades e grupos 

complexos. As escolas contêm ambos os processos fundamentais, competição e 

cooperação, e estes desempenham no que concerne aos alunos, papel relevante na 

socialização (LENHARD, 1973). 

Para Oliveira (1996, p. 187), cooperação “é a forma de interação social na 

qual diferentes pessoas, grupos ou comunidades trabalham juntas para um mesmo 

fim”. É a ação de operar em conjunto na intenção de concretizar um objetivo comum.  

Este estudo tem como pressuposto que é preciso um equilíbrio entre os jogos 

de competição e os jogos de cooperação propostos pelos professores, pois é 

possível perceber que os de competição são os mais praticados. A solidariedade, 

por exemplo, é uma habilidade social que não é possível de se desenvolver por meio 

da competição. Assim, os professores perdem a oportunidade de desenvolver a 

solidariedade em seus alunos nas aulas de Educação Física Escolar, caso exista 

uma predominância por jogos de competição como conteúdo de base. Portanto, é 

conveniente uma discussão sobre esta dicotomia.  

A proposta Curricular de Santa Catarina, ao se referir à questão da 

cooperação na realidade escolar, e mais especificamente, nas práticas de Educação 

Física, afirma que 

[...] a Educação Física, ao trabalhar com o movimento humano dentro das 
diversas formas em que se apresenta, deve pautar-se pela possibilidade de 
um movimento que ultrapasse as condições reinantes de consciência 
biologizante e eminentemente de performance, quer no âmbito individual 
quer no coletivo, e se projete para uma consciência mais participativa e 
cooperativa, portanto cidadã. (SANTA CATARINA, 1998, p. 219). 

Verbena (2001), em sua dissertação “Esporte e gênero: representações entre 

estudantes da rede pública municipal de Juiz de Fora”, teve como objetivo perceber 

os valores que são atribuídos ao esporte por discentes da Rede Pública Municipal 

de Juiz de Fora. Os sujeitos da pesquisa foram 30 alunos entre 13 e 17 anos. 

Concluiu que a representação do esporte foi retratada com valores voltados ao 
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individualismo, para a pouca cooperação, e para a ênfase na competição e na 

vitória, porém, ficou explícito em todos os aspectos o posicionamento crítico dos 

alunos em relação a esta prática cotidiana.  

Freire (2005), em sua obra “Educação de corpo inteiro: teoria e prática da 

Educação Física” propõe que a competição seja um trampolim para a cooperação e 

que a escola pode mediar esse pensamento cooperativo. 

A Competição pode ser considerada necessária na Educação Física Escolar 

apenas pelo aspecto natural, inconsciente, com referência direta a tarefa de manter-

se vivo. Mas o que ocorre é a competição imposta pela sociedade, transformada em 

cultura, considerada a mais importante para o destaque do mais forte e habilidoso, 

que consequentemente será reconhecido pelo juízo de valor dos colegas e dos 

professores. Assim, a competição na Educação Física Escolar está sendo 

desenvolvida como algo normal, acatando rigorosamente os modelos da sociedade, 

em contraponto a natural necessidade de competir.  

2.3.5 Inclusão e exclusão: conseqüências da competição 

Os melhores clubes de futebol do mundo, os que ao mesmo tempo são os 

mais ricos e tradicionais, incluíram em suas equipes os melhores jogadores. Porém, 

acabaram excluindo todos os que também gostariam de fazer parte de determinado 

clube, todos que foram testados e não foram aprovados por falta de habilidade. As 

empresas pretendem ter em seu quadro de funcionários os melhores do mercado, 

os que trazem melhores resultados. A escola também reproduz esta situação. 

A escola tende a selecionar e classificar os alunos. Ela discrimina os que 
são aparentemente incapazes de vencer e premia os vencedores. Por 
exemplo: Ao escolher alunos para participar de uma competição esportiva, 
ou de um concurso de redação, a escola jamais leva para esses eventos, 
alunos “incapazes” de vencer tal feito. O que a escola faz: Seleciona os 
“melhores” e, ao fazer esta seleção discrimina os “piores”. No retorno à 
escola, os alunos vencedores são homenageados, parabenizados etc, e os 
perdedores esquecidos. Portanto, a escola reproduz a competição que 
orienta a relação entre as pessoas na sociedade. (GOEDERT, 2004, p. 63).  

Muitas vezes é o professor de Educação Física que acaba fortalecendo este 

fato, pois é ele que percebe os mais habilidosos nas mais variadas modalidades 

desportivas. Estes são incluídos na equipe da escola que representará a mesma nas 
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competições com outras escolas. Ou ainda mais, estes alunos são indicados a 

fazerem parte de equipes que representam o seu município em competições 

regionais e estaduais.  

Existe uma crítica com relação à prática da Educação Física Escolar, 

principalmente no que se refere à questão da competição. Esta crítica se refere mais 

especificamente à falta de uma reflexão, do porquê se age desta forma, ou seja, por 

que os professores propõem tais atividades de competição, fortalecendo as 

desigualdades, promovendo experiências de sucesso para poucos alunos e de 

fracasso para muitos alunos, tendo como conseqüência a exclusão. Desta forma a 

escola, e mais especificamente a Educação Física Escolar, é submetida aos valores 

de outras instituições, descartando sua intenção educativa (SANTA CATARINA, 

1998). 

Assim, cabe questionar se o professor compreende tal atitude, se tem noção 

das conseqüências. Guimarães (2002), em sua dissertação “O esporte na cultura 

escolar: com a palavra o professor de Educação Física”, teve como objetivo 

perceber a compreensão de construção das representações dos professores de 

Educação Física sobre o esporte que ensinam no ambiente escolar. Os sujeitos da 

pesquisa foram professores da Secretaria da Educação do Estado de Goiás. 

Constatou que as expectativas e objetivos em relação ao esporte que ensinam, são 

bastante diferentes e que existem características de exclusão nas práticas 

esportivas, pois visava à formação de equipes com vistas à participação nos eventos 

esportivos escolares promovidos pela Secretaria de Educação do Estado de Goiás. 

2.4 O CURRÍCULO, A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR    

Entendendo que a representação social dos professores sobre a competição 

pode intervir nas suas práticas pedagógicas, delineando suas próprias condutas e 

influenciando práticas sociais já instituídas, cabe compreender o currículo e a 

formação profissional em Educação Física. E aqui é conveniente questionar se estes 

currículos estariam norteando e conseqüentemente desenvolvendo práticas para a 

competição com base no atual modelo de educação, ou seja, no modelo tradicional.  
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Foi Bobbitt um dos primeiros a escrever um livro sobre o currículo, em 1918 

nos Estados Unidos. Neste estudo ele apresentou uma série de questões 

procurando trazer à superfície os pontos que eram cruciais sobre os objetivos da 

educação escolarizada e a massificação do ensino. A questão de base era: O que 

ensinar? Bobbitt defendia a idéia de que a escola funcionasse como uma empresa, 

especificando resultados, métodos e formas de mensuração para se alcançar os 

objetivos. Este modelo possuía características conservadoras e estava voltado para 

a economia, pois pretendia preparar o aluno para o trabalho. Na idéia de Bobbitt a 

escola deveria funcionar conforme os princípios da administração propostos por 

Taylor (SILVA, 2000). 

Taylor foi um engenheiro mecânico estadunidense, inicialmente técnico em 

mecânica e operário, formou-se engenheiro mecânico estudando à noite. É 

considerado o “Pai da Administração Científica” por propor a utilização de métodos 

científicos cartesianos na administração de empresas. Seu foco era a eficiência 

operacional na administração industrial. Suas idéias ainda influenciam os atuais 

modelos de gestão.  

A partir deste contexto nasceram os estudos sobre os currículos, e estes se 

caracterizaram com alicerce no ensino, na aprendizagem, na avaliação, na 

metodologia, na didática, na organização, no planejamento, na eficiência e nos 

objetivos, surgindo assim as teorias tradicionais do currículo (SILVA, 2000).  

A estrutura educacional atual ainda possui características de massificação do 

ensino. A organização escolar está baseada na organização do trabalho, tanto na 

sua forma quanto no seu conteúdo. Esta organização é pautada em modelos de 

gestão e normas de execução utilizadas nas empresas, o que leva à proletarização 

do ensino (ALVES-MAZZOTTI, 2007). Se para Bobbitt a palavra chave era 

eficiência, os atuais mecanismos educacionais exigem, além da eficiência, a 

eficácia, pois além da capacidade de se produzir um efeito, é preciso tornar o efeito 

concreto. 

Na Educação Física Escolar tradicional os exercícios físicos em forma de 

ginástica, em especial os métodos europeus, os exercícios militares adaptados à 

escola junto ao esporte formaram os conteúdos desta disciplina. No entanto, 

predominam as técnicas dos jogos esportivos institucionalizados pelas federações e 

confederações que ditam as suas normas. Assim, o esporte é o conteúdo mais 

importante e mais praticado nesta disciplina escolar, pois é praticado com vistas à 
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preparação dos alunos/atletas aos jogos escolares. Na história da Educação Física, 

este movimento recebeu o nome de Educação Física Competitivista, entretanto, é 

ainda o paradigma que predomina nas atividades da Educação Física Escolar. 

Pais de alunos chegam mesmo a estranhar quando outra atividade que não 

seja de competição é desenvolvida com seus filhos. Esperam que os professores 

reproduzam o modelo das aulas dos seus tempos. Esta representação social é dada 

em função de suas práticas em Educação Física Escolar quando alunos, pois o 

esporte também era base do currículo desta disciplina. Além disto, a mídia alimenta 

este entendimento, valorizando o atleta esportivo que representa o país na busca 

das medalhas Olímpicas e dos mais variados títulos de competições, o que dificulta 

a quebra desta representação, que vai de encontro com a atual idéia de uma 

Educação Física Escolar recreativo/formativa. Neste amplo contexto, a 

reestruturação do currículo de Educação Física Escolar encontra suas barreiras.  

Estas estruturas educacionais começaram a receber críticas a partir de 1960. 

Contrariando as teorias tradicionais, surgem as teorias críticas, dando ênfase ao 

social, enfatizando a ideologia, a reprodução cultural e social, ao poder, a classe 

social, ao capitalismo, as relações sociais de produção, a conscientização, a 

emancipação e libertação, ao currículo oculto e a resistência. No Brasil, este 

movimento iniciou em 1970 com Paulo Freire, por meio do seu livro A pedagogia do 

oprimido (SILVA, 2000).  

Foi a partir de 1980 que este movimento se refletiu na Educação Física 

Escolar, apontando propostas pedagógicas concebidas para orientar as atividades 

desta disciplina escolar. As propostas foram denominadas progressistas e as de 

maior repercussão são as concepções crítico-superadora e crítico-emancipatória.  

A primeira foi desenvolvida por um coletivo de autores, sendo eles Valter 

Bracht, Celi Nelza Taffarel, Lino Castellani Filho, Micheli Ortega Escobar, Carmem 

Lúcia Soares e Elizabeth Varjal. O objetivo desta abordagem é fazer com que os 

alunos, nas práticas educativas, apreendam nas manifestações da cultura corporal, 

como o jogo, a dança, as lutas, os esportes, a capoeira e a ginástica a afinidade 

dessas com os grandes problemas sócio-políticos atuais como a ecologia, a saúde 

pública, as relações sociais de trabalho e a distribuição de renda. O ensino é 

proposto em ciclos, assim, os conteúdos são vistos desde os ciclos iniciais até os 

ciclos finais do sistema educacional brasileiro, com modificações em relação as suas 

complexidades. Não deixando de lado os conhecimentos técnicos e táticos, mas não 
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colocando como os mais importantes e direcionados ao esporte de alto rendimento, 

pois não é o norte que a Educação Física Escolar deve apontar (MONTE, 2005; 

BARBOSA, 2001; BRACHT, 1999).  

A segunda foi desenvolvida pelo professor Elenor Kunz, que surge a partir 

das várias críticas levantadas sobre o esporte no interior das escolas, a chamada 

esportivização das aulas de Educação Física. Essas questões foram trabalhadas 

pelo professor Kunz em seu livro “Transformação didático-pedagógica do esporte”. 

Neste estudo, apresenta idéias em torno da maneira de ensinar os esportes nas 

escolas, indicando uma emancipação por meio da crítica a essas aulas, mostrando a 

existência de uma estrutura mercadológica que sustenta as práticas esportivas de 

alto rendimento na Educação Física Escolar (MONTE, 2005; BARBOSA, 2001; 

BRACHT, 1999; KUNZ, 2006).  

Outras propostas pedagógicas para a Educação Física Escolar também 

surgiram como alternativas, além das citadas anteriormente, e com o mesmo 

propósito, o de sugerir novos caminhos que não fossem os métodos técnicos da 

aptidão física e esportiva. As que estão em desenvolvimento por apresentarem 

coerências significativas com os objetivos desta disciplina são: a abordagem 

desenvolvimentista, dos professores Go Tani, Edison de Jesus Manoel e Ruy 

Jornada Krebs, que partiu de estudos da psicologia do desenvolvimento; a 

abordagem psicomotora; a interacionista-construtivista, do professor João Batista 

Freire da Silva e a Educação Física para a Saúde, que agora ganha relevância por 

ser entendida como a preocupação que perpassou por todos os tempos da 

Educação Física.  

Na abordagem desenvolvimentista, a idéia central é oferecer às crianças 

oportunidades de experiências que garantam o seu desenvolvimento normal levando 

em consideração as necessidades de movimento. Está baseada na psicologia de 

desenvolvimento e da aprendizagem e limita-se a propor fundamentos a crianças até 

aproximadamente 10 anos de idade.  

Na abordagem psicomotora, que exerceu muita influência na Educação Física 

Brasileira nos anos 70 e 80, mas que ainda não se esgotou, a idéia central é que a 

Educação Física pode auxiliar no desenvolvimento de outras disciplinas escolares. 

Para Bracht (1999, p. 79) nessa perspectiva “o movimento é mero instrumento, não 

sendo as formas culturais do movimentar-se humano consideradas um saber a ser 

transmitido pela escola”. Esta proposta não confere a Educação Física uma 
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especificidade, ficando subordinada a outras disciplinas e limita-se á Educação 

Física para a Educação Infantil.  

A concepção proporcionada pelo professor João Batista Freire, apresenta um 

planejamento curricular organizado por temas e sub-temas, correspondentes as 

diversas séries ou ciclos escolares. O norte desta concepção é a educação para a 

autonomia. Esta proposta também possui suas bases na psicologia do 

desenvolvimento e é destinada para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. 

Para Freire (2005), o mais coerente é que os professores saibam lidar com a 

competição. Os professores preocupados com o desenvolvimento das condições 

humanas, ao invés de tentar eliminar as atividades de competição, deveriam 

procurar compreendê-las e utilizá-las para valorizar as relações humanas e sociais. 

Para este autor, é mais importante reconhecer o vencedor e o vencido do que nunca 

competir.  

A Educação Física para a saúde serve-se do desenvolvimento do 

conhecimento biológico acerca da importância da atividade física para a saúde. 

Levanta questões sobre as novas condições de vida urbana e o sedentarismo. Esta 

proposta retoma uma das primeiras vertentes da Educação Física na História, a 

Educação Física Higienista, que determinou as atividades até os anos 30. 

Atualmente estudos em desenvolvimento apontam esta concepção como a que 

perpassou por todos os tempos da história da Educação Física, pois sempre houve 

a preocupação com a promoção da saúde, mesmo de forma implícita em todas as 

concepções desta história.   

O fenômeno da proliferação das academias de ginástica, ainda se nutre, 
mesmo que minimamente, nessa crença, mais forte nas classes médias, de 
que existe uma real possibilidade de aquisição de saúde e beleza através 
da Educação Física. O cuidado com o corpo surge, então, desprendido das 
possibilidades (ou impossibilidades?) que cada indivíduo, inserido neste 
sistema social, possui para adquirir e preservar a saúde e manter o padrão 
estético imposto pela mídia. (GUIRALDELLI JR, 2004, p. 24).  

Para Goodson (2007), atualmente há uma crise do currículo e da educação e 

as pessoas envolvidas nestas situações estão buscando a solução no lugar errado. 

Este estudioso defende a idéia de mudança de um currículo prescritivo, ou seja, 

tradicional, a um currículo como identidade narrativa, que leve em consideração o 

contexto real das pessoas, desenvolvendo uma aprendizagem narrativa de 
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gerenciamento da vida. Assim, este currículo marcará o caminho para um novo 

futuro social.  

O currículo existente é a própria encarnação das características modernas. 

Ele é linear, seqüencial, estático. Ele é disciplinar e segmentado. O currículo 

existente está baseado numa separação rígida entre o conhecimento científico e 

conhecimento cotidiano. Ele segue fielmente o script das grandes narrativas da 

ciência, do trabalho capitalista e do estado nação. No centro do currículo está o 

sujeito racional, centrado e autônomo da Modernidade (SILVA, 2000).  

 Da perspectiva pós-moderna surgem as teorias pós-críticas do currículo. O 

problema não é o currículo existente, é a própria teoria crítica do currículo que é 

colocada sob suspeita. A teorização crítica é dependente do universalismo do 

pensamento moderno. A teorização crítica do currículo não existiria sem o 

pressuposto de um sujeito que, através de um currículo crítico, se tornaria finalmente 

emancipado e libertado. O pós-moderno desconfia profundamente dos impulsos 

emancipadores e libertadores da pedagogia crítica. Em última análise, na origem 

desses impulsos está a mesma vontade de domínio e controle da epistemologia 

moderna. A pedagogia tradicional e a pedagogia crítica acabam convergindo em 

uma genealogia moderna comum. O pós-modernismo empurra a perspectiva crítica 

do currículo para os seus limites. Ela é desalojada de sua confortável posição de 

vanguarda e colocada numa incômoda defensiva. O pós-modernismo de certa forma 

constitui uma radicalização dos questionamentos lançados às formas dominantes de 

conhecimento da pedagogia crítica. Em sua crítica do currículo existente, a 

pedagogia crítica não deixava de supor um cenário em que ainda reinava uma 

certeza. O pós-modernismo acaba com qualquer certeza e qualquer pretensão de 

emancipação. Assinala o fim da pedagogia crítica e o começo da pedagogia pós-

crítica (SILVA, 2000).  

As teorias pós-críticas focalizam analises nas questões relativas à identidade, 

alteridade e a diferença; na subjetividade; na significação e no discurso; nas 

relações saber-poder; na representação; na cultura; no gênero, raça, etnia e 

sexualidade; e no multiculturalismo (SILVA, 2000).  

Desse modo, as pesquisas pós-críticas em educação têm feito o currículo, a 

pedagogia, o ensino e outras práticas educativas movimentarem-se. Ao realizar 

investigações que perseguem as condições de invenção dos conhecimentos 

legítimos, das verdades, do sujeito, da naturalização e universalização dos sentidos, 
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essas pesquisas, por um lado expõem as arbitrariedades, os processos de criação, 

as historicidades e as forças que fizeram à imposição dos sentidos. Em 

contrapartida, criam novos sentidos e fazem a educação movimentar-se. É possível 

dizer, então, que as pesquisas pós-críticas em educação no Brasil têm contribuído 

para o desbloqueio de conteúdos e para a proliferação de formas. Os sentidos são 

multiplicados, os conhecimentos expandidos, os espaços de criação e invenção 

povoados. Elas têm um posicionamento contra a rigidez de significados, de 

narrativas, de valores, de classificações, de subjetividades, de verdades. 

Desarrumam muito do já pensado na educação e mostram a importância de 

significar de outro modo, de criar, produzir, multiplicar e proliferar nesse terreno. Em 

seus múltiplos caminhos e trajetos, as pesquisas pós-críticas em educação têm feito 

vários deslocamentos. Fazem olhar e encontrar trilhas diferentes a serem seguidas, 

possibilidades de transgressões em práticas que permanentes, em sentidos fixos, 

em direções lineares em excesso.  

A ascendência das escolas de Educação Física ocorreu nas duas primeiras 

décadas do século XX, voltadas à formação de professores de Educação Física para 

o meio militar. Em 1939 foram criadas a Escola de Educação Física do Estado de 

São Paulo e a Escola Nacional de Educação Física, da Universidade do Brasil, no 

Rio de Janeiro. Estas últimas duas foram criadas para o meio civil, contudo, foram 

marcadas pela instituição militar, pois reproduziam os métodos ginásticos europeus 

praticados pelos militares. Nestas escolas o processo de formação de professor de 

Educação Física durava apenas dois anos. Em 1945 houve a alteração de dois para 

três anos de formação. Nesta época já existia uma disciplina que representava a 

manifestação da competição como conteúdo nas escolas de Educação Física, 

denominada “Metodologia do Desporto”. Após o golpe militar de 1964, que por 

conseqüência deu ênfase à técnica e à competição, multiplicaram-se as escolas de 

Educação Física nas universidades brasileiras e o esporte de rendimento tornou-se 

o modelo de toda a Educação Física, desenvolvendo um avanço científico no 

treinamento desportivo (BORGES, 1998; DACOSTA, 1999).   

Desde as primeiras escolas de Educação Física até as atuais o esporte foi e é 

ensinado como conteúdo que deveria e ainda deve ser desenvolvido com os alunos 

da Educação Básica. Os currículos destas escolas de formação de professores 

induzem a reprodução do esporte, a estrutura das escolas é organizada para tal 

reprodução e as mídias reforçam a importância da prática esportiva. Assim, é 
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possível abrir a identificação do excesso de atividades de competição que são 

desenvolvidas nas práticas da Educação Física Escolar.  

Somente no fim do século XX que entra em discussão o currículo das escolas 

de Educação Física. Estas discussões se debruçaram sobre as funções sociais da 

Educação Física, sua validade, sua autonomia e sua caracterização como 

componente da cultura corporal esportiva. Estas discussões foram sistematizadas a 

partir de 1979 por meio de seminários coordenados pelo Ministério da 

Educação/Secretaria de Educação Física e Desporto. Como resultado, surgiu a 

Resolução 03/87 definindo um mínimo de conteúdos a serem desenvolvidos e a 

formação de licenciados e bacharéis pelas escolas de Educação Física (BORGES, 

1998).   

Associando o currículo, a formação profissional e as práticas pedagógicas é 

possível organizar um quadro que sintetize as intersecções que sustentaram os 

estudos e as práticas da Educação Física Escolar. Estes estudos referem-se as 

literaturas, não correspondendo simultaneamente às práticas.   

Nem sempre alterações na literatura sobre a Educação Física 
correspondem a uma efetiva mudança na prática. Muitas vezes a prática só 
se altera quando a concepção que lhe dá diretrizes já perdeu hegemonia. 
Além do mais, essas defasagens ocorrem de maneira diferente para cada 
região do país. (GUIRALDELLI JR. 2004, p. 16).  

EDUCAÇÃO 

TEORIA TRADICIONAL TEORIA CRÍTICA TEORIA PÓS-CRÍTICA 

Ed. Física Higienista 
Ed. Física Militarista 
Ed. Física Pedagogicista 
Ed. Física Competitivista 

Ed. Física Popular   

Quadro 1 – Intersecções Teorias/Tendências na Educação Física Escolar 
Fonte: (MONTE, 2005; BARBOSA, 2001; BRACHT, 1999; SILVA, 2000; KUNZ, 2006; BORGES, 
1998; DACOSTA, 1999).  

Contudo, estas tendências atuaram de forma mesclada nas escolas e criaram 

uma condição que veio a dificultar a prática pedagógica do educador brasileiro. Na 

Educação Física esta situação também se refletiu, já que estas tendências foram 

parcialmente assimiladas formando uma confusão de tendências que levou as 

práticas de Educação Física Escolar a um ecletismo pouco produtivo (GUIRALDELLI 

JR, 2004; BARBOSA, 2001).  
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É conveniente destacar que os exercícios físicos em forma de ginástica, os 

jogos lúdicos e recreativos e principalmente o esporte perpassaram por todas estas 

tendências, no entanto, na tendência Competitivista a Educação Física se reduziu ao 

desporto de alto nível. Sendo a competição um elemento constitutivo do esporte, 

logo, a competição esteve presente em todas as tendências mencionadas.  

O esporte justifica-se como conteúdo nas aulas de Educação Física Escolar 

por possuir o poder de desenvolver uma série de habilidades, capacidades e 

competências que podem ser adaptadas às atividades do cotidiano de cada aluno, 

de cada indivíduo. O problema que surge é o aspecto unicamente competitivo que o 

desporto assumiu na escola, gerando exclusão social e a falta de atividades de 

cooperação, elemento de consolidação da construção da cidadania.  

Na articulação das questões referentes ao currículo e a prática pedagógica do 

professor de Educação Física, o professor é determinante e determinado, no qual 

prática pedagógica e prática social se confundem, sendo que do mesmo modo que o 

professor, com toda sua experiência escolar e acadêmica influenciam a organização 

escolar, a escola também exerce influência sobre a prática do professor (BORGES, 

1998). Esta idéia vem ao encontro da Teoria das Representações Sociais proposta 

por Serge Moscovici, onde defende que o indivíduo interfere na sociedade assim 

como a sociedade interfere no indivíduo, diferente da noção de que apenas a 

sociedade interfere no indivíduo, como defendia Émile Durkhein. Deste modo, a 

prática pedagógica do professor de Educação Física Escolar também é 

condicionada pelo contexto específico de cada unidade escolar e por suas 

conjunturas histórico-sociais.   
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3 COMPETIÇÃO: CONSTRUÇÃO SOCIAL E RECONSTITUIÇÃO CO M 

PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

A Teoria das Representações Sociais surgiu a partir da idéia de 

Representação Coletiva, proposta por Émile Durkhein. Para Durkhein (2001), o 

indivíduo não interfere na sociedade, pois ela é estática e impermeável, mas é 

influenciado por ela no seu fazer cotidiano.  

Foi a Psicologia Social que se dedicou com mais intensidade ao 

desenvolvimento da noção de realidade social. Neste movimento surgiu a Teoria das 

Representações Sociais de Serge Moscovici, cujo objetivo é estudar a dimensão 

social e individual das representações sociais, como um edifício teórico e 

metodológico transdisciplinar e efetivo.  

As teorias buscam explicar o real. A Teoria das Representações Sociais 

busca identificar o real de um determinado fenômeno social, busca compreender 

como um grupo de indivíduos constrói um conjunto de saberes que uma vez 

hierarquizado acaba determinando suas condutas. A Teoria das Representações 

Sociais oferece um caminho para os estudiosos que têm a intenção de saber por 

que as pessoas fazem o que fazem sobre um fenômeno específico em um 

determinado contexto.  

Para o estudo de uma representação social é preciso analisar o contexto dos 

indivíduos, e de forma prioritária, pois os mesmos estão inseridos em condições 

socioeconômicas, culturais e históricas específicas do seu grupo. Este grupo imerso 

a este determinado contexto legitima determinado conhecimento que acaba 

definindo a conduta dos indivíduos (FRANCO, 2004) 

Neste caso específico, esta teoria é empregada para identificar, analisar e 

compreender as razões de um determinado movimento relacionado à Educação, e 

tem como foco o saber que os professores possuem sobre a competição na 

Educação Física Escolar. Contudo, a Teoria das Representações Sociais apresenta 

subsídios para melhor compreensão das relações sociais, constituindo-se como 

aporte teórico e metodológico nas investigações que visam a compreender o 

comportamento humano e social.  

As representações sociais são consideradas formas de conhecimento, porém, 

não um conhecimento científico, mas do senso comum. Nos estudos em 
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Representações Sociais isto pressupõe uma ruptura com as vertentes clássicas das 

teorias do conhecimento, sinalizando mudanças quanto à posição relativa à 

objetividade e da busca da verdade (SPINK, 1995).  

Para Franco (2004, p. 170), a valorização dos estudos em representações 

sociais “[...] representa um avanço, significa efetuar um corte epistemológico que 

contribui para o enriquecimento e aprofundamento dos velhos e já desgastados 

paradigmas das ciências psicossociais”. 

O conhecimento do senso comum, aquele que não é produzido nas ciências, 

é levado em consideração pela Teoria das Representações Sociais para que, por 

meio dele, se possa descobrir a realidade sobre um fenômeno social. Para Spink 

(1995), isto pode ser visto numa perspectiva histórica e se evoluiu gerando 

contestações dentro de três momentos. No primeiro momento, a epistemologia 

clássica é considerada hegemônica, pautada na ideologia. O segundo momento é 

marcado pelo surgimento da sociologia do conhecimento, a partir do que o 

conhecimento sofre influências dos aspectos histórico-culturais. O terceiro momento 

coloca em pauta uma nova perspectiva que coloca em evidência o conhecimento do 

homem comum. Este último momento é percebido como ampliação do modo de ver 

o senso comum como conhecimento legítimo e causador das transformações 

sociais.  

Esta mudança de perspectiva quanto ao papel disciplinador das teorias do 

conhecimento legitima o saber do senso comum. Foi fundamental na construção do 

conceito de representação social na Psicologia Social. Liberou o poder de criação de 

conhecimentos das teorias do senso comum, considerando este conhecimento como 

uma teia de significados capaz de criar a realidade social (SPINK, 1995). 

Assim, a opção pela Teoria das Representações Sociais também está 

fundamentada no fato de ser associada às práticas culturais, agrupando aspectos 

históricos e de tradição, como também a flexibilidade da realidade contemporânea, 

onde o real não é estático, mas dinâmico. Por fim, a Teoria das Representações 

Sociais possui uma característica dialética. Aceita conteúdos contraditórios 

percebendo a possibilidade de trabalhar com as diferenças, possibilitando a 

compreensão do fenômeno investigado (OLIVEIRA e WERBA, 2003). 

A oportunidade de estudo de questões dialéticas por meio da Teoria das 

Representações Sociais abre espaço para a análise da dicotomia entre a 

competição e a cooperação, que para Lenhard (1973) são dois processos 
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fundamentais e relevantes no processo de socialização pela via da educação. Na 

Educação Física Escolar os jogos de competição e os de cooperação são opções 

para o professor desenvolver os conteúdos desta disciplina. No entanto, os de 

competição, que tem o esporte como paradigma, são os mais praticados.  

Junqueira (2005), ao abordar a questão das representações sociais no âmbito 

da sociologia contemporânea, parte do conceito de simulacro em Baudrillard e do 

conceito de habitus em Bourdieu e Elias. Justifica seu esforço na tentativa de 

encontrar um delineamento concernente às representações sociais, em função do 

tratamento fluido e disperso que a antropologia, a ciência política e psicologia 

tiveram com este tema.  

Simulacros são unidades sociais que perdem o referencial, seja na natureza, 

seja no próprio homem, e passam ao sistema operacional dos signos característicos 

da sociedade de consumo. O sentido não é dado mais pelo real, mas pela sua 

operacionalidade segundo o código geral de signos. Este código opera no nível 

inconsciente. Os sujeitos sociais não percebem este desligamento, e justamente 

nesta inconsciência que repousa a eficácia do código (JUNQUEIRA, 2005).  

O conceito de habitus trabalhado por Bourdieu é fundamental para entender 

as representações sociais, porque articula dois elementos de oposição, um filosófico 

e outro sociológico: as idéias e as práticas sociais. Habitus são modos de percepção 

e de comportamento que os agentes sociais adquirem nas relações, um conjunto de 

disposições específicas de um contexto. Porém, também é produtor de novas 

práticas, por meio da exteriorização dos pensamentos, da imaginação. Neste ponto, 

as representações sociais são entendidas como passarelas entre o indivíduo e a 

sociedade, pois ambos estão efetuando influências (JUNQUEIRA, 2005).  

Para Elias o conceito de habitus aparece como sinônimo de costumes. Mas o 

que se destaca é que o conjunto de costumes, de padrões de condicionamento 

evoluiu de coletivos para individuais. O termômetro usado pelo autor é a “balança 

nós-eu”. Na antiguidade e na Idade Média a balança pendia para o nós, para a 

cooperação. No renascimento a balança começou a pender para o eu. A célebre 

frase de Descartes “Penso, logo existo” canaliza a idéia para o eu, esquece o nós. 

Atualmente as instituições de direitos humanos e de controle a violência tentam 

fazer com que o habitus social canalize-se novamente para o nós, porém, é preciso 

uma consciência, uma noção de nós, para que isto aconteça. Hoje a sociedade é 

competitiva (JUNQUEIRA, 2005). 
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A principal contribuição destes dois autores, Bourdieu e Elias, para pensar as 

representações sociais é o esforço para superar a separação entre a representação 

e a realidade. Para Elias, tudo o que é representação é real e tudo o que é real é 

representado. As principais contribuições de Baudrillard para entender as 

representações sociais é que ele leva em consideração a perspectiva estrutural, o 

inconsciente e a ligação entre as representações e a realidade. Por fim, estes 

autores e estes conceitos devem ser levados em consideração para que as 

representações sociais não sejam estudadas somente a partir da perspectiva 

simbólica.  

3.1 CAMINHOS DE CONSTRUÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

Há consenso entre os estudiosos das Representações Sociais em admitir a 

dificuldade de se estabelecer um conceito que dê conta das fronteiras desta teoria. 

Consideração semelhante é feita por Oliveira e Werba (2003, p. 104) quanto ao 

conceito de Representações Sociais, destacando que “ao nos aproximarmos dele, o 

vemos escorregar para mais longe, obrigando-nos a transpor nossas próprias 

fronteiras buscando, novamente, aquele horizonte perdido”.   

A teoria das Representações Sociais encontra seu lugar na história apenas na 

década de 70, fazendo parte dos estudos da Psicologia Social. Assim, teóricos e 

acadêmicos têm esta nova opção para revisarem seus enfoques, proporcionando 

novas formas de olhar, entender e interpretar os fenômenos sociais. A teoria das 

Representações Sociais procura entender por que as pessoas fazem o que fazem 

(OLIVEIRA e WERBA, 2003). 

Na intenção de conceituar as Representações Sociais, Oliveira e Werba 

(2003, p. 105) afirmam que: 

As Representações Sociais são “teorias” sobre saberes populares e do 
senso comum, elaboradas e partilhadas coletivamente, com a finalidade de 
construir e interpretar o real. Por serem dinâmicas, levam os indivíduos a 
produzir comportamentos e interações com o meio, ações que, sem dúvida, 
modificam os dois.  
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Para Franco (2004, p. 171), representações sociais são “elaborações mentais 

construídas socialmente, a partir da dinâmica em que se estabelece entre a 

atividade psíquica do sujeito e o objeto do conhecimento”.  

As representações sociais são determinadas pelo próprio sujeito, por sua 

história, sua experiência de vida, pela sociedade e pelos vínculos que mantém com 

ela e pela ideologia a qual o indivíduo está inserido. As representações sociais 

determinam as condutas, pois é um conhecimento do senso comum que se encontra 

hierarquizado, servindo para que o conjunto social construa sua realidade social.   

Para Madeira (1991, p. 138), representações sociais “são totalizações parciais 

e dinâmicas e, como tais, devem ser encaradas enquanto resultantes das relações 

possíveis com suas partes constitutivas”.  

Para entender a formação e a origem das Representações Sociais, constata-

se que as criamos para tornar o não-familiar em familiar. Este processo interior vem 

a serviço do bem estar, pois a tendência é negar as situações estranhas e diferentes 

que trazem desconforto. O não-familiar é gerado dentro dos Universos Reificados, 

ou seja, no mundo restrito onde circulam as ciências. É transmitido ao Universo 

Consensual, que são as teorias do senso comum onde estão as práticas interativas 

do dia-a-dia. A tarefa de transferir os novos conceitos é realizada por jornalistas, 

comentaristas econômicos e políticos, professores e propagandistas principalmente 

pelos meios de comunicação (OLIVEIRA e WERBA, 2003). 

Para assimilar o não familiar, dois processos básicos podem ser identificados 

como geradores de Representações Sociais, que são os processos de objetivação e 

ancoragem.  

A objetivação é o processo de materialização das abstrações, de tornar em 

objeto o que é representado, de dar corpo aos pensamentos. A objetivação é dada 

em três fases: a construção seletiva, a esquematização das estruturas e a 

naturalização. Um exemplo que pode se dar a objetivação se refere à religião. Ao se 

chamar Deus de pai, está se objetivando uma imagem que nunca se viu (Deus), em 

uma imagem conhecida (pai), facilitando a idéia do que seja Deus (OLIVEIRA e 

WERBA, 2003; NÓBREGA, 2001).  

A ancoragem é o processo pelo qual se procura encontrar um lugar para 

encaixar o não familiar dentro das estruturas, categorias já estabelecidas. A 

ancoragem está articulada com a objetivação para assegurar as três funções 

fundamentais da representação: a incorporação do estranho ou do novo, a 
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interpretação da realidade e a orientação dos comportamentos.  A ancoragem é 

organizada em três estruturas: a atribuição do sentido, a instrumentalização do 

saber e o enraizamento no sistema do pensamento.  (OLIVEIRA e WERBA, 2003; 

NÓBREGA, 2001).  

3.2 O ESPAÇO DE PESQUISA 

O município de Rio do Sul foi escolhido como espaço para a pesquisa de 

campo. A inserção do pesquisador em um contexto em que a competição recebe 

muitos sentidos aprimorou a idéia de fazer deste município ambiente para a 

aplicação do presente estudo. Nas reuniões de pais e professores e nos momentos 

de entrega de boletins, é possível perceber que, de um modo geral, estes pais e 

professores possuem representações sobre a Educação Física Escolar que a 

identificam como uma área responsável somente pelo exercício de treinamento 

esportivo. Na condição de professor de Educação Física Escolar inserido nesta 

conjuntura, surge a oportunidade de discutir a questão da competição, pois a mesma 

é elemento constitutivo do esporte. O município de Rio do Sul é considerado o pólo 

do Alto Vale do Itajaí, região que conta com 28 municípios e fica entre a Serra do 

Mar e a Serra Geral no estado de Santa Catarina. Rio do Sul possui 56919 

habitantes (IBGE, 2007). 

A intenção inicial era de se compreender a representação social dos 

professores de Educação Física Escolar sobre a competição tendo como sujeitos os 

professores da rede estadual de ensino. Contudo, com a aplicação do questionário, 

percebendo a oportunidade de analisar também os dados dos professores da rede 

particular e da rede municipal de ensino de Rio do Sul, aumentaram os sujeitos 

deste estudo. Ou seja, a intenção foi ampliada em busca de analisar a 

representação social sobre a competição dos professores de Educação Física 

Escolar de Rio do Sul.  

A oportunidade de compreender a representação social sobre a competição 

de todos os professores também está apoiada no entendimento de que esta 

representação social pode ser diferente da representação dos professores da rede 

pública estadual. Isto porque a rede particular de ensino possui melhores estruturas, 
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com quadras, ginásios e materiais novos ou muito bem conservados. Estas 

condições de trabalho oferecem a oportunidade de formar atletas com mais 

facilidade, tornando este espaço mais competitivo.  

Nas escolas privadas de Rio do Sul é comum a oferta de bolsas de estudos a 

alunos/atletas de escolas públicas, pelo fato destes se mostrarem muito habilidosos. 

Estes alunos/atletas são convencidos pela proposta de estudos com mais qualidade 

e pela oportunidade de treinar em um espaço mais apropriado, pois as condições de 

práticas esportivas nas escolas públicas são precárias. A intenção destas escolas, 

que muitas vezes é mascarada, é fazer com que o aluno ajude a colocar a escola no 

local mais alto do pódio, colaborando na imagem da escola de modo geral.  

Rio do Sul possui 75 unidades escolares. Na rede estadual de ensino são 12 

escolas, sendo 11 de educação básica e uma de educação especial. Este grupo de 

11 escolas possui ao total 8791 alunos e 421 professores, dos quais 206 são 

efetivos e 215 admitidos por caráter temporário. Dos 421 professores, 24 são da 

disciplina de Educação Física. 

Com um total de 33 Unidades, a Secretaria Municipal de Educação possui 13 

Centros Educacionais que atendem o ensino fundamental com 2.450 alunos e 20 

Centros de Educação Infantil com 2.572 crianças. São 13 os professores de 

Educação Física Escolar da rede municipal de ensino de Rio do Sul. 

São 5 as escolas particulares de Rio do Sul. Ao total são 10 os professores de 

Educação Física Escolar que trabalham nestas instituições.  

Em contato com a Gerência Regional de Educação (GERED) de Rio do Sul, a 

primeira ação foi apresentar a carta emitida pelo PPGE da FURB que solicita a 

permissão do mestrando para desenvolver a pesquisa. Depois do parecer positivo 

da pessoa competente, foi acordado solicitar que todos os professores presentes na 

reunião sobre os jogos escolares respondessem o questionário. Também foi 

acordado o dia, a hora e o local para esta atividade.  

3.3 O INSTRUMENTO 

Como instrumento de pesquisa o estudo utilizou um questionário com 13 

questões, sendo que para identificar a estrutura desta representação são utilizadas a 
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quinta e a sexta questão, que poderão apontar o Núcleo Central. A quinta questão 

utiliza o teste de livre evocação, que consistiu em solicitar aos sujeitos da pesquisa 

que escrevessem as três primeiras palavras que lhes viessem à mente ao ouvir a 

palavra competição. Para Alves-Mazzotti (2007, p. 581) esta abordagem é utilizada 

“quando o interesse do estudo esta relacionado a uma possível intervenção as 

práticas”. Em seguida, na sexta questão, foi solicitado que descrevessem a mais 

importante das três palavras e a justificativa da escolha. Estas questões enfatizam 

procedimentos que permitem identificar a estrutura da representação social. 

As quatro primeiras questões procuram revelar o contexto em que esta 

representação social é desenvolvida. No entendimento de Spink (1995, p. 121) “as 

representações sociais, enquanto produtos sociais, tem sempre que ser remetidas 

às condições sociais que as engendram, ou seja, ao contexto de produção”.  É no 

contexto social que é possível compreender as construções no processo de 

interação entre os indivíduos, por meio das constantes interpretações que surgem 

do processo de elaboração das representações sociais.  

As questões de número 7, 8 e 9 buscam o entendimento que os professores 

possuem sobre a competição, questionando o que é competição e o que é a 

competição na Educação Física Escolar. Completando o questionário, as questões 

10, 11, 12 e 13 pretendem entender como os professores percebem a competição 

em suas aulas, solicitando dos professores informações que identifiquem as 

propostas de atividades de competição em suas aulas, como percebem os 

movimentos provenientes destas propostas e quais os conteúdos considerados 

prioritários nas suas práticas pedagógicas. 

3.4 A COMPETIÇÃO EM DISCUSSÃO: A OPORTUNIDADE ESPERADA 

A coleta dos dados foi desenvolvida no mês de Abril de 2008. O questionário 

foi aplicado no dia 17 de Abril do mesmo ano às 15 horas na GERED de Rio do Sul.   

Ao total, Rio do Sul possui 47 professores de Educação Física Escolar. Eram 

esperados 24 professores da rede estadual de ensino. Destes somente 11 

compareceram à reunião. Ao total, eram 16 professores presentes na reunião. Estes 

outros 5 trabalham na rede municipal e particular, mas também se faziam presentes, 
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pois os jogos se destinam a todas as escolas de educação básica de Rio do Sul. O 

fato de apenas 11 professores da rede estadual de ensino estar presentes é 

compreensível em função da estratégia das unidades de ensino de dispensar 

apenas um professor. Conseqüentemente, os sujeitos dessa pesquisa são 

representantes das unidades escolares. Liberar todos os professores para a reunião 

implica deixar as atividades de Educação Física das escolas sem professor. Assim, 

os que ficaram nas unidades escolares, acumularam as atividades dos que foram à 

reunião. Como são 11 as unidades escolares da rede estadual de ensino no 

município de Rio do Sul e com 11 professores presentes, todas as escolas estavam 

representadas. Nem todos os professores da rede municipal e particular estavam na 

reunião, mas este estudo entende que os que ali estavam, representavam os que no 

momento não podiam se fazer presentes. 

Este contexto remete à questão dos grupos sociais. Os professores de 

Educação Física Escolar de Rio do Sul podem ser considerados como um grupo 

social, pois as disposições das suas atividades estão mutuamente relacionadas.  

Para Lenhard (1971, p. 103): “Posições e relações posicionam-se mutuamente; 

aquelas não existiriam sem estas e relações entre indivíduos, não ocupando 

posições reciprocamente condicionadas, não configuram Grupo”. Entretanto é 

possível compreender que a organização deste grupo social visa à garantia da 

participação das escolas em que atuam nos jogos escolares. Estes professores 

entendem que todos na reunião comprometem a continuidade das atividades na 

escola, por outro lado, a ausência na reunião pode comprometer a participação no 

evento.  Assim, o equilíbrio prevalece e favorece os interesses de todos: participar (e 

ser campeão) dos jogos escolares.  

Esta coesão dos professores de Educação Física Escolar pode estar 

mantendo e consolidando a representação social que este grupo social possui sobre 

a competição em suas práticas pedagógicas. A ênfase no caráter esportivo na 

formação do licenciado em Educação Física responde a tendência 

técnico/desportiva que estas práticas vêm reproduzindo dos clubes que visam ao 

rendimento esportivo, objetivando-as nos jogos escolares.  

Na referida reunião, o integrador esportivo da Secretaria de Desenvolvimento 

Regional de Rio do Sul, responsável pela organização dos jogos escolares saudou a 

todos com o desejo de uma boa tarde. Logo depois abriu espaço para a aplicação 

do questionário. Todos os professores foram saudados. Após as saudações foi feita 
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uma breve explanação da pesquisa, algo que não passou de um minuto, o suficiente 

para que os professores soubessem qual a sua finalidade. Na seqüência, os 

questionários foram distribuídos e todos começaram a responder. Os professores 

não manifestaram dúvida com relação ao entendimento das perguntas. Depois de 

aproximadamente 8 minutos o primeiro professor entregou o questionário, e assim 

por diante até que o último entregou com aproximadamente 12 minutos de tempo 

para construir as respostas. Ao final da aplicação, os professores receberam os 

agradecimentos por estarem fazendo parte do estudo.  

A reunião continuou de acordo com sua pauta, onde os professores discutiam 

junto ao integrador esportivo da Secretaria de Desenvolvimento Regional questões 

referentes aos jogos escolares de Rio do Sul. Foram definidos os locais, as datas, as 

modalidades e logo após foi realizado o sorteio das equipes para a competição.  

Após o término da reunião, por volta das 17 horas, os professores 

conversavam informalmente sobre assuntos diversos, mas um, em especial, 

continuava refletindo sobre o que havia respondido no questionário.  Disse que 

achava o estudo da representação social dos professores sobre a competição 

interessante, pois a competição está em todo o lugar, a escola deve trabalhar a 

questão da competição com seus alunos e a sociedade utiliza deste mecanismo 

para praticamente todas as suas atividades. Contudo, o que mais chamou a atenção 

foi o fato do professor destacar a escola como um “laboratório” que prepara o aluno 

para a sociedade. Fez comentários adicionais, refletindo sobre as questões que 

respondeu sobre a competição e suas relações políticas e educacionais. Esta 

conversa se estendeu, em função do entusiasmo apresentado pelo professor.  

3.5 SUJEITOS DA PESQUISA 

Uma observação pertinente é que todos os professores da rede estadual de 

ensino, sujeitos dessa pesquisa são efetivos, ou seja, todos passaram pelo processo 

de concurso público, e para isto, todos possuem no mínimo graduação em 

Educação Física.  

A maioria destes professores também trabalha em outras instituições, como 

em universidades, escolas particulares, escolas da rede municipal de ensino, 
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academias de ginástica, na Fundação Municipal de Desportos de Rio do Sul e nos 

Departamentos e Comissões Municipais de Esportes de municípios vizinhos. Este 

fato pode ter várias justificativas, como uma carga horária pequena em uma única 

escola, ou por considerarem o rendimento financeiro na sua escola insuficiente para 

suas necessidades.  

Existem poucos momentos de formação continuada para os professores da 

rede estadual de ensino. O último se deu em 2006, quando foi realizado um 

encontro de um dia com discussões a respeito dos conteúdos desenvolvidos nas 

aulas. Não houve a presença de nenhum palestrante específico para a Educação 

Física. Os professores da rede municipal participam de cursos de formação 

continuada no início do ano letivo, com professores de universidades da região. Os 

professores da rede particular também participam de cursos de formação 

continuada, dentro das especificidades de cada instituição.  

A maioria dos encontros entre estes professores acontece para discutir sobre 

os jogos escolares junto a Fundação Municipal de Desportos e ao integrador de 

esportes da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Nestes encontros a discussão 

se dá em função da necessidade de organizar o regulamento, a abertura, as 

categorias por idade e sexo, as tabelas e o local dos jogos com seus respectivos 

horários. Em praticamente todos os momentos destes encontros está se discutindo a 

questão da competição, porém, ela já parece naturalizada nos esportes que 

compõem os jogos escolares. Há muita preocupação por parte dos professores com 

os resultados dos jogos escolares, pois parece ser a vitrine das suas aulas de 

Educação Física. Se o resultado dos jogos escolares é positivo a aula do professor é 

boa, o professor é bom, se o resultado é negativo, a aula não é atrativa, o professor 

não é competente. Este é o parâmetro utilizado para mensurar a competência, a 

habilidade, a capacidade, o potencial e a qualidade do professor de Educação Física 

Escolar na cidade de Rio do Sul. 

No ano de 2007, o professor de Educação Física Jean Píer Xavier de Liz 

assumiu uma cadeira na câmara de vereadores na cidade de Rio do Sul. Até aquele 

momento era suplente e por meio de um sistema de rodízio de vereadores suplentes 

obteve a oportunidade de legislar por três meses. Na ocasião convidou todos os 

professores de Educação Física de Rio do Sul para discutir suas intenções como 

vereador. Propôs várias idéias aos professores que entenderam como convenientes. 

Com o respaldo dos professores, sugeriu à câmara que fosse instituído a semana 
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municipal do Profissional de Educação Física, que foi sancionado pelo prefeito pelo 

projeto de lei número 069/07 no dia 31 de maio de 2007. Também sugeriu à câmara 

que fosse criado o Conselho Municipal de Esporte e Lazer, projeto que ainda 

encontra-se em tramitação. Assim, além das reuniões para as questões dos jogos 

escolares, este foi o único momento nos últimos anos em que os professores de 

Educação Física foram convidados para discutir questões referentes ao esporte no 

município de Rio do Sul.  

3.6 O PERFIL DOS PROFESSORES SUJEITOS DA PESQUISA 

A descrição e a análise do perfil dos professores sujeitos da pesquisa é 

relevante em função da necessidade de se conhecer as principais características 

referentes à formação, ao tempo de serviço e à jornada de trabalho. Estes dados 

podem ser determinantes na representação social que estes professores possuem 

sobre a competição na Educação Física Escolar.  

Dos 16 professores que responderam ao questionário, todos responderam a 

questão referente à formação inicial, quando se percebe que 14 são formados em 

Educação Física, 1 é formado em Pedagogia e 1 é técnico da modalidade de Judô.  

Ainda com relação à questão da formação, 3 professores não informaram o 

ano em que concluíram a graduação. Os 13 que informaram, apresentam em média 

12 anos como transcorridos após a formação inicial.  

A maioria dos professores investigados possui Pós-Graduação. São 12 os 

professores pós-graduados em nível de especialização. Não havia professores 

mestres, nem doutores como sujeitos da pesquisa. Por meio de informações 

extraídas da GERED de Rio do Sul, sabe-se que um professor possui Mestrado, 

porém o mesmo não se fazia presente no momento em que o questionário foi 

aplicado, outro professor que trabalha na mesma escola o representava.  
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Tabela 1 - Tempo médio de formação e de serviço dos professores 
 
PROFESSOR ANO DE 

FORMAÇÃO 
TEMPO DE 

FORMAÇÃO EM 
ANOS 

TEMPO DE SERVIÇO NA 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR 
P01 Não informou - 20 

P02 Não informou - 21 

P03 2004 4 4 

P04 1985 23 28 

P05 1989 19 19 

P06 1981 27 26 

P07 1992 16 16 

P08 2007 1 4 

P09 1989 19 23 

P10 1991 17 18 

P11 1986 22 21 

P12 2008 0 2 

P13 2000 8 14 

P14 Não informou - 16 

P15 2005 3 1 

P16 2007 1 4 

TEMPO MÉDIO 12 ANOS 15 ANOS 
Fonte: Do Pesquisador 

O fato do número significativo de professores com especialização pode ser 

entendido pela diferença salarial proporcionada pelo plano de carreira de todas as 

redes de ensino dispostas em Rio do Sul, por desejo de projeção social e ainda pela 

facilidade de acesso aos cursos de pós-graduação que estão sendo oferecidos na 

região de atuação dos professores.  

Com relação ao tempo de serviço na Educação Física Escolar, todos os 

professores responderam a questão. Constata-se que os professores estão nesta 

atividade, em média, há 15 anos. Estes dados não condizem com o tempo de 

formação, pois o professor pode estar trabalhando na Educação Física Escolar há 

menos ou há mais tempo do que é formado.  

Constata-se que o tempo médio de serviço (15 anos) é maior do que o tempo 

médio de formação (12 anos), ou seja, os professores de modo geral, já trabalhavam 

em média 3 anos na Educação Física Escolar antes mesmo de estarem formados.  

O professor de Educação Física que trabalhou na condição de não habilitado, 

possivelmente reproduzia os modelos das práticas assimiladas como aluno, 
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propondo jogos de voleibol, basquetebol, handebol e futsal. No período em questão 

a competição já se fazia naturalizada como prática de Educação Física Escolar. 

Porém, ao ingressar no curso superior de Educação Física, estas práticas são 

igualmente consolidadas, pois o currículo de formação é baseado em técnicas 

esportivas de competição (BORGES, 1998; DACOSTA, 1999).  

Na época em que estes professores começaram a atuar, o único atributo 

necessário para ser professor era possuir o Ensino Médio, na época 2º Grau. 

Possuir currículo como atleta era considerado critério de desempate, pois os 

gestores educacionais entendiam que este possuía um perfil mais adequado à 

Educação Física. Barbosa (2001) ilustra este entendimento citando o exemplo de um 

concurso público para professores de Educação Física no Rio de Janeiro em 1998, 

contemporâneo à atuação/formação dos professores desta pesquisa. Neste 

concurso, eram concedidos 0,3 pontos ao candidato que comprovasse participação 

em competição na condição de atleta. Este fato fortalece a indefinição do perfil do 

profissional de Educação Física, oscilando entre educador, atleta e técnico.  

Atualmente não basta o Ensino Médio, pois são muitos os professores 

habilitados com formação superior. A formação da primeira turma de Educação 

Física na Universidade local, a partir de 2010, reforçará este fato, colocando em 

média 25 professores por semestre no mercado de trabalho.  

Em relação à jornada de trabalho, todos os professores informaram sua carga 

horária semanal e os mesmos trabalham em média 46 horas semanais. O fato de 

uma carga horária semanal considerada elevada pode ser entendido pelo motivo 

dos professores precisarem trabalhar mais do que é considerado como normal em 

função das suas necessidades particulares, diretamente relacionadas a questões 

financeiras.  

Com a implantação do Conselho Federal de Educação Física em 1998, a 

oferta de trabalho aumentou, pois todas as instituições que proporcionam atividade 

física, por lei, precisam contratar um profissional em atividade física, ou seja, um 

professor de Educação Física. Esta é uma das razões que pode explicar a elevada 

jornada de trabalho dos professores.  Contudo, na região também existe grande 

oferta para ingresso nas faculdades de Educação Física, o que pode implicar 

mudanças nesta realidade, com formação de maior número de professores.  

Dos 16 professores que responderam ao questionário, 11 trabalham na rede 

estadual de ensino. Dos 11 professores, 6 também trabalham em outras redes de 
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ensino, como sinalizado na Tabela 2. Assim, destes 11 professores, apenas 5 tem 

dedicação exclusiva a rede estadual de ensino.  

Tabela 2 - Rede de Ensino em que os Professores Atuam 
 

Professor Municipal Estadual Particular 

P01 X X  

P02 X X  

P03  X  

P04  X  

P05 X X  

P06  X  

P07  X  

P08  X  

P09 X X  

P10 X X X 

P11  X X 

P12 X   

P13   X 

P14 X  X 

P15 X  X 

P16 X   

Fonte: Do Pesquisador 

 
 

A jornada de trabalho destes professores é superior a 40 horas semanais. 

Alcançando, em média, 46 horas por semana. Nenhum professor trabalha menos 

que 20 horas semanais. Dois professores trabalham 80 horas semanais, conforme 

destacado no seguinte tabela.  

Esta extensa jornada de trabalho é possível em função da possibilidade de 

utilizar os 20% da carga horária previstos como hora atividade na escola na 

aplicação de outras aulas. Outro fator que pode contribuir na compreensão desta 

carga horária é que várias escolas oferecem aula de Educação Física no período 

noturno, o que é facultativo, mas visto como importante no processo educativo. 

Ainda existem professores que trabalham aos sábados em academias de ginástica, 

na Fundação Municipal de Desportos de Rio do Sul e nos Departamentos e 

Comissões Municipais de Esportes de municípios vizinhos.  
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Tabela 3 - Média da Jornada de Trabalho 
 

PROFESSOR JORNADA DE TRABALHO 

P01 40 

P02 60 

P03 40 

P04 40 

P05 40 

P06 40 

P07 50 

P08 30 

P09 50 

P10 80 

P11 80 

P12 40 

P13 40 

P14 40 

P15 20 

P16 40 

MÉDIA DA JORNADA 
DE TRABALHO 

45,6 

Fonte: Do Pesquisador  

Esta carga horária elevada leva a questionar sobre a qualidade das aulas. 

Não é compreensível a possibilidade de interagir com os alunos em todas as aulas, 

tendo esta carga horária. A lógica da competição está impregnada nas aulas de 

Educação Física Escolar, onde a competição acaba se tornando estratégia de 

sobrevivência ao próprio professor. O exemplo mais comum é o jogo de futebol, pois 

fazendo parte da cultura dos alunos, as regras já estão assimiladas, implicando uma 

atuação praticamente insignificante por parte do professor, com pouca interação e 

pouco movimento.  

Os levantamentos feitos até aqui levam em consideração que as práticas de 

Educação Física Escolar são norteadas e sustentadas pela construção social de 

uma idéia que considera a competição como fundamento para a vida na sociedade. 

Assim o professor além de reproduzir uma ordem já estabelecida, prescrita por sua 

formação inicial e pelos currículos para a Educação Básica, atua conforme a 

representação social de competição construída por seu grupo social.  
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4 O IMPORTANTE É PARTICIPAR: O CONFORMISMO DO DERRO TADO 

A identificação e a análise do significado e do sentido que os professores 

atribuem à competição na Educação Física Escolar é necessária para que a 

compreensão desta representação social, a propósito deste objeto de estudo, seja 

alcançada. Por meio da apreciação de determinadas perguntas estrategicamente 

dispostas no questionário, é possível seguir o caminho em direção da compreensão 

desta prática social.  

A análise das justificativas apontadas pelos professores sujeitos desta 

pesquisa é a estratégia utilizada a favor da compreensão da mobilização deste 

grupo social na construção do conceito de competição. Esta estratégia empregada à 

luz da Teoria das Representações Sociais e da Teoria complementar do Núcleo 

Central, visa à construção de um conhecimento válido em educação.  

4.1 COMPETIÇÃO: UM JOGO, UM PROCESSO, UMA ATITUDE, UMA PRÁTICA 

Na intenção de compreender qual a percepção que os professores possuem 

sobre competição, foi solicitado na sétima questão que os mesmos assinalassem 

quais termos correspondiam à definição deste fenômeno. A competição na 

Educação Física Escolar pode ser entendida como um jogo, um processo 

permanente, um processo intermitente, uma atitude pessoal, uma atitude impessoal, 

um ato consciente, um ato inconsciente ou uma prática inerente ao esporte. E foram 

estas as opções que os professores tinham para assinalar, além de um espaço para 

descrever sobre algo que pudesse ter escapado da intenção deste estudo. Os 

apontamentos dos professores podem ser visualizados no seguinte quadro. 
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Professor Jogo Processo 
Permanente 

Processo 
Intermitente 

Atitude 
Pessoal 

Atitude 
Impessoal 

Ato 
Consciente 

Ato 
Inconsciente 

Prática 
Inerente 

ao 
Esporte 

P01      X   

P02      X   

P03        X 

P04 X        

P05  X       

P06 X   X  X   

P07 X     X  X 

P08  X       

P09  X       

P10 X X X X X X X X 

P11 X   X     

P12        X 

P13         

P14        X 

P15 X X  X    X 

P16  X       

Quadro 2 - Definições dos professores sobre competição 
Fonte: Do Pesquisador  

Para Caillois (1990) a competição (Agon) é uma categoria do jogo, existindo 

ainda outras três categorias: Alea, que se refere aos jogos de sorte e azar, como as 

loterias; Mimicry, que se refere aos jogos de fantasia, como as peças de teatro, onde 

os intérpretes fingem possuir outras personalidades; e Ilinx que se refere aos jogos 

de vertigem, como os balanços dos parques de diversão das escolas. Nesta 

conjuntura, toda competição é um jogo, mas nem todo o jogo é de competição. Ou 

seja, levar uma criança a um parque de diversão para curtir o vai-e-vem do balanço 

significa propor à mesma um jogo, mas não um jogo de competição. A competição 

poderá se manifestar quando surgir na criança o desejo de adquirir mais velocidade 

ou mais altitude que o colega que brinca no balanço ao lado, situação que poderá 

caracterizar uma concorrência.  

Nesta pesquisa nem todos os professores assinalaram diretamente a opção 

de competição como jogo, mas não são apenas os que assinalaram que possuem 

esta compreensão. A competição é uma prática inerente ao esporte, que por suas 

características, também é um jogo. Exercício, competição e jogo são os elementos 

constitutivos do esporte (TUBINO, 2002; HUIZINGA, 1999; CAILLOIS, 1990). Com 
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este entendimento professores assinalaram a competição como prática inerente ao 

esporte, ou seja, indiretamente possuem a compreensão da competição como um 

jogo.  

PROFESSOR JOGO PRÁTICA INERENTE AO ESPORTE 

P01   
P02   
P03  X 
P04 X  
P05   
P06 X  
P07 X X 
P08   
P09   
P10 X X 
P11 X  
P12  X 
P13   
P14  X 
P15 X X 
P16   

Quadro 3 - Apontamentos sobre a relação Competição /Jogo/Prática inerente ao esporte 
Fonte: Do Pesquisador  

A compreensão do jogo como elemento constitutivo do esporte pode 

influenciar o planejamento dos professores. Os Parâmetros Curriculares Nacionais e 

a Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina apontam o jogo como conteúdo a 

ser desenvolvido nas práticas de Educação Física Escolar, e este é desenvolvido 

por meio do esporte, ou seja, por meio da competição.  

Estas negociações e concessões ao que está naturalizado é entendido como 

um processo de ancoragem na Teoria das Representações Sociais. A ancoragem é 

o processo pelo qual se procura encontrar um lugar para encaixar o não familiar em 

estruturas e categorias já estabelecidas. A ancoragem está articulada com a 

objetivação para assegurar as três funções fundamentais da representação: a 

incorporação do estranho ou do novo, a interpretação da realidade e a orientação 

dos comportamentos (OLIVEIRA e WERBA, 2003; NÓBREGA, 2001; SÁ, 1996).  

O esporte se apresenta como ancoragem à competição na representação 

social dos professores, pois a competição é um elemento constitutivo do esporte e a 

prática desportiva nos moldes em que se insere na Educação Física Escolar é mais 
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recente. A representação de competição é anterior a este processo e muito mais 

cristalizada. 

Para este grupo social, a competição é compreendida como um processo 

permanente, “como exercício de cidadania” (P 09). A representação social de 

competição para os professores também se apresenta como um processo estável. 

Para Oliveira (1996) a competição é um processo permanente, ou seja, constante na 

vida social, em que indivíduos procuram na luta pela vida, adquirir bens materiais e 

posições sociais mais sólidas.  

Intermitente é o processo que tem pausas, que taticamente solicita de tempo 

para reflexão para posterior ação. Este processo deixa de ser competição, vai além 

e, ao se desenvolver com características mais específicas, vai ganhando aspectos 

de concorrência, de rivalidade e de conflito. A competição é naturalizada, aceita 

como condição permanente, e também é assim entendida pelos professores. 

Para estes professores a competição também é entendida como uma atitude 

pessoal. Para Oliveira (1996), a competição é impessoal, em oposição ao conflito 

que é pessoal, e com isto também é emocional. Ou seja, indiferente de com quem 

competir, há competição; havendo um oponente determinado, há o conflito.  Assim, 

a representação social dos professores sobre a competição remete ao conflito, para 

além da competição, ou seja, remetem para sua degeneração, pois além de 

competir, há um adversário específico a ser vencido. 

Os dados dispostos no questionário respondido pelos professores também 

apontam para uma representação social que entende a competição como um ato 

consciente. Para Oliveira (1996) a competição é inconsciente. Ou seja, é um ato 

natural na luta pela sobrevivência, em oposição ao conflito que é consciente, 

construído e cultural. Ainda para Oliveira (1996, p. 186) o conflito “é o processo 

social que decorre da luta pelo status social. Quando os indivíduos ou grupos 

procuram derrotar ou destruir um rival, de forma consciente e pessoal, surge o 

conflito”.  

A representação social de competição destes professores remete ao conflito, 

pois na maioria de suas práticas escolares, preparam-se atletas ou grupos para 

vencerem outros atletas ou outros grupos determinados, por ocupar um status social 

mais privilegiado, mais visado e pretendido. Portanto, não basta vencer os jogos 

escolares. Os professores entendem que o importante é vencer aquela escola que 

foi campeã no ano anterior, que possui mais recursos materiais, que possui os 
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melhores espaços para treinamento. Com esta compreensão defendem que será 

possível ficar em evidência, sendo reconhecido como o destaque, melhorando a 

imagem e o conceito do professor, dos alunos e da escola.  

4.2 MENSAGENS COMUNS 

Com o intuito de organizar os dados da pesquisa, os mesmos foram 

agrupados por características comuns, ou seja, por categorias. Esta organização 

evita que as informações fornecidas pelos professores fiquem desarticuladas, 

apresentando assim, dificuldades em se identificar e compreender o motivo das 

mensagens e suas conseqüências por meio das atitudes profissionais dos sujeitos 

desta pesquisa.  

Categoria é o resultado do processo de classificação de elementos que 

constituem um conjunto. Este processo é dividido em duas etapas, em que a 

primeira implica isolar os elementos, e a segunda repartir os elementos, buscando 

organizar as mensagens. O objetivo é apresentar por condensação uma 

representação dos dados brutos (DOTTA, 2006).  

Neste estudo, as categorias são construídas a partir da evocação selecionada 

como a mais importante pelos professores quando ouvem a expressão indutora 

competição.  

As palavras interação, confraternização, saudável, participação e amizade 

estão agrupadas por suas justificativas e sentidos, formando uma categoria que 

encaminha a análise das relações entre a competição e a cooperação. Esta 

categoria foi denominada A amizade vale mais que tudo, pois o sentido destas 

palavras agrupadas remete ao entendimento da amizade como sentimento de 

afeição pelos colegas que participam concomitantemente dos eventos esportivos, 

desconsiderando os resultados obtidos. Nesta categoria a competição na Educação 

Física Escolar significa “companheirismo” (P 02). Esta representação afirma que a 

amizade pode suportar qualquer resultado decorrente de um processo de 

competição, uma vez que é a camaradagem o que realmente vale.  

As palavras aprendizado, dificuldades e inclusão também estão agrupadas 

por suas justificativas e sentidos, formando uma categoria de análise que se remete 
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à questão da relação inclusão/exclusão. Esta categoria foi denominada Incluir pela 

competição, pois o sentido destas palavras agrupadas remete ao entendimento da 

competição como oportunidade de socialização. Nesta categoria a competição é 

entendida como “um instrumento de inclusão e nunca de exclusão, onde o aluno 

entenda que o vencer e o perder fazem parte do processo” (P 11).  

Trabalho específico, esporte, equipe, união, competir e vitória estão 

agrupados e remetem a análise dos exercícios físicos com objetivos mensuráveis, 

com metas específicas, ou seja, ao esporte de rendimento. Esta categoria foi 

denominada Fazer o seu melhor, pois o sentido deste grupo de palavras remete ao 

entendimento da competição como meio para se alcançar a vitória para sua equipe.  

4.2.1 A amizade vale mais que tudo 

Por meio do sentido empregado pelos professores à competição é possível 

identificar a socialização como o núcleo central da representação social. Contudo, 

existem elementos que complementam este entendimento. Ou seja, quando 

professores falam de competição, não deixam de lado as questões que estão 

diretamente relacionadas à socialização. A interação, a confraternização, a 

participação, a amizade e um ambiente saudável são elementos que circundam a 

noção de competição. Estes dados apontam para a oportunidade de uma análise da 

dicotomia competição/cooperação.  

As práticas de Educação Física estão preenchidas de situações que remetem 

à questão das relações sociais, porém, estas não têm muito espaço para discussão, 

ou não parecem receber muita atenção, pois as aulas visam principalmente aos 

aspectos motores. As relações sociais, como habilidades sociais são necessárias 

para o acordo entre as pessoas. Para que se desenvolvam os jogos e exercícios 

propostos pelos professores de Educação Física Escolar, as habilidades sociais 

também são solicitadas. Saber competir e saber cooperar são habilidades sociais. 

Estas habilidades são muito complexas, mas podem ser aprendidas como qualquer 

outra (FREIRE e SCAGLIA, 2004).  

A interação é um elemento constituinte da representação da competição 

como socialização. “Aos alunos de escola pública, a oportunidade de jogar com 

outras escolas, conhecer novas culturas” (P03). Este professor da ênfase na 
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questão da escola pública e na questão da cultura. Entende que a interação dos 

seus alunos com alunos de outras escolas facilita o acesso a outras culturas.  

A confraternização também surge como elemento importante para os 

professores nesta representação. “A amizade vale mais que tudo” (P02). Mais uma 

vez a amizade aparece como elemento central desta representação e colaborando 

na consolidação da socialização como o núcleo central da representação social que 

os professores possuem sobre a competição.  

A expressão saudável, também foi apontada. “A competição se levada da 

forma correta é muito saudável, pois aprende-se nas vitórias e nas derrotas, basta o 

professor saber como comandar isso”. Este saudável não remete à saúde fisiológica, 

e sim à saúde social. A saúde social neste caso seria o entendimento e a 

cooperação entre os alunos.  

São dois os professores que apontaram a participação e a amizade como o 

elemento mais importante quando lhes vem a mente a palavra competição. Estes 

serão analisados no Núcleo Central da representação e colaboram na concretização 

da amizade e da participação como elementos constituintes da categoria que analisa 

a dicotomia entre a competição e a cooperação.  

Competição e cooperação são elementos universais de sociedades e grupos 

complexos. Nas escolas são processos fundamentais, competição e cooperação, e 

estes desempenham no que concerne aos alunos, papel relevante na socialização 

(LENHARD, 1973). Assim, os professores consideram a cooperação como elemento 

constitutivo da socialização. Competição e cooperação, mesmo parecendo 

contraditórias, estão presentes nas relações humanas do cotidiano.  

4.2.2 Incluir Pela Competição 

A representação de inclusão apresentada remete à idéia de incluir pela 

competição. “Quando falo em inclusão, me refiro a adquirir experiência nova, fora do 

ambiente escolar e tendo como principal objetivo o “tomar gosto” pelo esporte e seus 

benefícios” (P11). Porém, para que o aluno possa adquirir esta nova experiência, 

precisa ter habilidade para fazer parte de determinada equipe que participe de um 

evento esportivo representando sua escola ou mesmo o seu município, caso 

contrário, não vai adquirir nova experiência, não passará dos muros da própria 
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escola, não vai tomar gosto pelo esporte nem mesmo perceber seus benefícios. 

Esta inclusão causa muitas exclusões. 

A escola tende a selecionar e classificar os alunos. Ela discrimina os que 
são aparentemente incapazes de vencer e premia os vencedores. Por 
exemplo: Ao escolher alunos para participar de uma competição esportiva, 
ou de um concurso de redação, a escola jamais leva para esses eventos, 
alunos “incapazes” de vencer tal feito. O que a escola faz: Seleciona os 
“melhores” e, ao fazer esta seleção discrimina os “piores”. No retorno à 
escola, os alunos vencedores são homenageados, parabenizados etc, e os 
perdedores esquecidos. Portanto, a escola reproduz a competição que 
orienta a relação entre as pessoas na sociedade. (GOEDERT, 2004, p. 63).  

Em algumas escolas é comum acontecerem os jogos esportivos internos nos 

quais turmas disputam contra outras turmas as mais variadas modalidades 

desportivas. Nestas ocasiões os professores de Educação Física observam os 

melhores para representar a escola nos eventos esportivos, ou seja, para incluir o 

aluno no seleto grupo que possui condições de representar sua instituição nos jogos 

escolares, e para excluir toda a maioria que gostaria de fazer parte do pequeno e 

seleto grupo. 

Um fato que influencia esta inclusão no esporte de competição é a questão da 

estrutura das escolas, em especial das escolas públicas. É comum um professor 

dizer que pretende organizar uma equipe para um determinado evento e que existe 

uma pressão dos gestores para tal, contudo, a falta de espaço e material adequado 

não permite esta inclusão. “Local adequado para a prática, material básico e material 

didático” (P01) são prioridades para que os alunos participem dos eventos 

esportivos de competição. 

É conveniente destacar que para a maioria dos professores sujeitos desta 

pesquisa, a competição não gera exclusão, e pelo contrário, vêem a oportunidade de 

inclusão por meio do esporte, por meio da competição. Guimarães (2002), em sua 

dissertação “O esporte na cultura escolar: com a palavra o professor de Educação 

Física”, defende que as expectativas e objetivos em relação ao esporte que ensinam 

são bastante diferentes e que existem características de exclusão nas práticas 

esportivas que visavam à formação de equipes com vistas à participação nos 

eventos esportivos escolares promovidos pela Secretaria de Educação do Estado de 

Goiás.  

Esta reflexão apresenta uma realidade social diferente da apresentada pelos 

sujeitos desta pesquisa. Pode parecer paradoxal e contraditório, porém, uma 
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representação social se dá em um determinado grupo, sobre um fenômeno 

específico e em um local de abrangência dos sujeitos pesquisados. Assim, é 

compreensível que os professores de Educação Física Escolar de Rio do Sul 

entendem a competição como oportunidade de inclusão social, mas também é 

compreensível que esta inclusão cause exclusão, e em uma escala desproporcional, 

havendo mais exclusão do que inclusão social por meio das atividades de 

competição.  

4.2.3 Fazer o seu melhor 

Trabalho específico, esporte, equipe, união, competir e vitória estão 

agrupados e remetem à análise dos exercícios físicos com objetivos mensuráveis, 

com metas específicas, ou seja, ao esporte de rendimento.  

Para Kunz (2004), a Educação Física possui três caracterizações: a 

biológico/funcional, ou seja, atividades físicas praticadas nas academias de 

ginástica; a recreativo/formativa, ou seja, atividades físicas praticadas na Educação 

Física Escolar; e por último a técnico/desportiva, que por sua vez, denota as 

atividades desenvolvidas em clubes e que visam ao aprimoramento técnico com 

vistas à conquista dos títulos dos eventos de competição. 

Um dos elementos que caracteriza esta categoria é o trabalho específico. 

Este trabalho específico justifica-se “Para o melhor desempenho da equipe” (P05). 

Uma equipe esportiva na Educação Física Escolar é organizada com intuito de 

competir com outra, de comparar suas habilidades na disputa de um título. O que 

chama atenção por ser contraditório, é que este mesmo professor, ao complementar 

seu entendimento sobre a competição, afirma que “a competição na Educação 

Física Escolar é segundo plano” (P05). Não é segundo plano, e sim um aspecto 

determinante, pois os elementos constitutivos do esporte são: o jogo, o exercício e a 

competição. Esta contradição pode ser entendida como a tentativa de camuflar 

resultados negativos de uma prática de competição, como a inexistência de ações 

cooperativas e a exclusão dos menos habilidosos.  

Outro elemento que constitui esta categoria é o esporte, “pois permite 

contemplar várias nuances da competição” (P10). Este professor completa sua 

justificativa da seguinte maneira. “O esporte permite o desenvolvimento global do 
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aluno, contemplando através da competição, algumas capacidades que deveriam 

ser objetivo do trabalho escolar como um todo”. É ousada a tentativa de fazer do 

esporte algo que desenvolva todos os aspectos da educação de um aluno. O 

esporte de competição pode exercitar e desenvolver algumas habilidades e 

capacidades, de forma complementar, mas não como o que permite este 

desenvolvimento global.  

Um outro elemento que forma esta categoria é a equipe. Pois “se tivermos 

uma equipe bem formada e estruturada alcançaremos nosso objetivo” (P13). O que 

também chama à atenção é o complemento da justificativa do professor, entendendo 

que “a competição é saudável até um certo ponto”. O objetivo a ser alcançado é a 

vitória, o único resultado aceito, pois de outra forma, qualquer resultado negativo, 

até mesmo o empate, gera desconforto e exclusão. Ou seja, é saudável até o ponto 

em que se conquiste a vitória. 

União é mais um elemento que constitui esta comunidade de mensagens. É 

entendida como algo muito importante pois “nenhuma equipe conseguirá chegar a 

um bom resultado sem que haja união” (P16). A justificativa deste professor 

condensa muitos elementos desta categoria, apresentando no seu conteúdo as 

palavras equipe, união e o bom resultado que remete à vitória. A União poderia ser 

entendida como elemento fundamental à inclusão e à cooperação, porém, neste 

caso visa à união dos atletas para que alcancem juntos um objetivo em comum, ou 

seja, a vitória nos jogos de competição.  

Competir é mais um elemento que constitui este entendimento pois “todos 

queremos vitórias, mas o mais importante é o poder competir sempre e fazer o seu 

melhor” (P08). Fazer o seu melhor para fazer parte de uma competição, para que se 

alcance a vitória. A tentativa de distorcer, de camuflar o real não se consagra 

quando a intenção primeira é o que se quer como resultado, ou seja, a vitória.  

A Vitória ocorre com freqüência no entendimento dos professores, 

aparecendo como objetivo da competição, pois “devemos trabalhar para o êxito da 

vitória, porém, com possibilidades de derrota” (P07). Porém, a maior possibilidade é 

a derrota, pois em um evento tradicional de competição, como os jogos escolares de 

Rio do Sul, a média para uma modalidade em disputa é de 8 equipes. A proporção 

de 8 para 1 é considerada com pouca precisão, podendo levar este grupo a ficar 

alienado ao trabalho específico para o êxito da vitória, quando sua maior 

possibilidade é a derrota.  
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O entendimento deste grupo de professores remete ao esporte de alto 

rendimento, com seus objetivos específicos e exercícios físicos determinados. Esta 

prática de Educação Física Escolar atende princípios científicos, fazendo com que a 

aula adquira características das atividades dos clubes e das academias de ginástica. 

No entanto, a Educação Física Escolar é de uma concepção recreativo/formativa, o 

que a justifica como disciplina na escola.  

4.3 SOCIALIZAÇÃO: O NÚCLEO CENTRAL DA REPRESENTAÇÃO 

Para fundamentar a análise dos dados foi empregada a Teoria do Núcleo 

Central. Esta teoria pode ser entendida como uma abordagem complementar à 

Teoria das Representações Sociais. De acordo com SÁ (1996, p. 52) a Teoria do 

Núcleo Central proporciona um refinamento conceitual, teórico e metodológico do 

estudo das Representações Sociais. 

O primeiro estudioso a propor a teoria do Núcleo Central foi Jean Claude 

Abric em 1976, através de sua tese de doutorado denominada Jeux, conflits et 

représentations sociales. Naquela ocasião, Abric apresentava uma hipótese a 

respeito da organização interna das representações, estando convicto de que toda 

representação é organizada em torno de um núcleo central (ABRIC, apud SÁ, 1996, 

p. 62). Esta organização interna contém além do Núcleo Central, os elementos 

periféricos da representação.  

O Núcleo Central diz respeito àquelas representações construídas a partir 
de condições históricas particulares de um grupo social, ou seja, 
representações construídas pelo grupo em função do sistema de normas ao 
qual o mesmo está sujeito que, por sua vez, estão relacionadas às questões 
históricas, sociológicas e ideológicas desse grupo. Os elementos periféricos 
dizem respeito as adaptações individuais destas representações, em função 
da história de vida de cada membro desse grupo. (COSTA e ALMEIDA, 
1999, p. 260).  

Nesta perspectiva o núcleo central apresenta as características de unificador, 

estabilizador e normativo, enquanto o sistema periférico além de estar protegendo o 

núcleo central da representação, está disposto a novas negociações, é flexível e 

funcional, favorecendo as adaptações.  



 

 

66 

Neste estudo, os apontamentos dos professores indicam a socialização como 

o núcleo central da representação social que os mesmos possuem sobre a 

competição na Educação Física Escolar. Nos apontamentos considerados, são as 

palavras mais importantes das que lhes vêm à mente quando ouvem a expressão 

indutora competição. Contudo, além das palavras mencionadas, são os seus 

sentidos que remetem à socialização. A socialização não é uma palavra que vem a 

ser o núcleo central, e sim o elemento comum que permeia todas as categorias.  

Na sexta pergunta do questionário foi solicitado que os professores 

destacassem a palavra mais importante dentre as mencionadas na questão de 

número cinco. A intenção era entender qual é o núcleo central e como se organizava 

o sistema periférico da representação em estudo. De acordo com as respostas, 

todas as palavras mencionadas remetem à questão da socialização, pois direcionam 

a uma interação significativa. A socialização se apresenta como o elemento mais 

estável nas evocações, surgindo como elemento constituinte que serve de base a 

todas as ações apontadas pelos professores.      

Nesses processos de percepção social aparecem portanto elementos 
centrais, aparentemente constitutivos do pensamento social, que lhe 
permitem colocar em ordem e compreender a realidade vivida pelos 
indivíduos e grupos. (ABRIC apud SÁ, 1996, p. 20).  

As palavras que apareceram com mais freqüência foram amizade e 

participação, com duas evocações. Uma vez mencionadas, as palavras interação, 

confraternização, união e equipe aparecem com sentido muito próximo das palavras 

participação e amizade.  A interação é o que há de mais importante na competição, 

nos jogos escolares, pois possibilita “aos alunos de escola pública, a oportunidade 

de jogar, com outras escolas, conhecer novas culturas” (P 03). Este entendimento 

remete à intenção de usar a competição como oportunidade de participação em 

eventos esportivos em que a diversidade cultural possa contribuir na formação do 

aluno.  

As demais palavras, evocadas apenas uma vez como a mais importante e de 

forma dispersa, podem ser visualizadas no seguinte quadro. 
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PROFESSOR PRIMEIRA 
PALAVRA 

SEGUNDA 
PALAVRA 

TERCEIRA 
PALAVRA 

EVOCAÇÃO 
SELECIONADA 
COMO A MAIS 
IMPORTANTE 

P01 Confronto Conhecimento Aprendizado Aprendizado 
P02 Confraternização Companheirismo Regras Confraternização 
P03 Interação Superação Integração Interação 
P04 Participação Boa Participação Vitórias Participação 
P05 Trabalho 

Específico 
Organização Treinamento Trabalho Específico 

P06 Participação Vencer Coleguismo Participação 
P07 Árbitro Vitória Derrota Vitória 
P08 Vencer Competir Participar Competir 
P09 Vencer Competir Amizade Amizade 
P10 Esporte Treinamento Prazer Esporte 
P11 Socialização Conhecimento Inclusão Inclusão 
P12 Vencer Equipe Amizade Amizade 
P13 Resultado Rendimento Equipe Equipe 
P14 Medalhas Esforço Dificuldades Dificuldades 
P15 Saudável Importante Inevitável Saudável 
P16 Responsabilidade Garra União União 

Quadro 4 - Evocações dos professores sobre competição 
Fonte: Do Pesquisador 

Os professores que destacaram a palavra amizade como a mais importante, 

justificaram sua opção da seguinte maneira: “o momento da competição é um 

momento de oportunidade para se aplicar valores éticos para vida em sociedade”   

(P 09) e “pois com a amizade dos desportistas podemos fazer um ambiente 

saudável e com respeito” (P 12).  

Os professores que destacaram a palavra participação como a mais 

importante, justificaram sua opção da seguinte maneira: “para que a criança tome 

gosto pela competição” (P 04) e “saber participar sem que tenha que se ganhar”     

(P 06).  

A primeira justificativa aponta para a intenção do professor em fazer com que 

a criança goste da competição, ou seja, busca garantir que a criança aceite o fato 

dos indivíduos apoderarem-se de bens e posições sociais que, geralmente, existem 

em quantidade inferior à dos concorrentes (OLIVEIRA, 1996). 

A segunda justificativa remete ao dito popular “o importante é participar”. Este 

provérbio pode dar características de conformismo ao perdedor de um jogo de 

competição, na intenção de fazer com que o derrotado aceite com mais facilidade o 

seu fracasso, a sua falta de sorte, amenizando o sofrimento da derrota. Aceitar que 

o importante é participar, quando a sociedade de modo geral valoriza a vitória, 
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desencadeia um processo que apenas deixa a situação camuflada, mal resolvida. 

Não há como negar a competição. Para Freire (2005, p. 151) “a competição estaria 

na raiz mesma da própria sobrevivência do homem”. Este processo se encerra no 

momento em que, com outra oportunidade, o indivíduo derrotado vence e conquista 

a glória e o reconhecimento por suas habilidades, ou por sua sorte.  Porém, este 

processo de camuflagem pode se agravar com uma seqüência de derrotas, podendo 

gerar a falta de interesse por práticas de competição e a exclusão do indivíduo de 

determinadas atividades sociais, pois já por seleção natural e agora determinado 

pela sociedade, permanecem em cena os mais fortes, os melhores. 

A competição desenvolvida pelas necessidades humanas é natural, pois se 

remete à questão da sobrevivência. A competição entendida como importante é 

cultural, pois se desenvolve com a consciência da presença de outro ou de outros 

em busca de um melhor resultado, na busca da vitória e na intenção de vencer 

determinado oponente. Esta ampliação exige estratégias que são desenvolvidas 

conscientemente, caracterizando a concorrência, a rivalidade e o conflito, 

concepções sociais da competição. Portanto, a competição é natural e/ou cultural, 

dependendo do aspecto da necessidade ou da importância para caracterizá-la.  

Para este grupo de professores a participação e a amizade estão ancorando 

os resultados negativos dos jogos no conformismo, justificando-se pela participação 

e levando em consideração que a amizade está acima de qualquer resultado de jogo 

de competição.  

4.4 AS MÍDIAS COMO FORMADORAS DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS   

O professor de Educação Física Escolar sente-se reconhecido e valorizado 

pela sociedade de modo geral, mas principalmente pelos próprios colegas de 

profissão quando seu nome é destacado nas mídias como o técnico da equipe que 

vence os jogos escolares. Como já dito anteriormente, há muita preocupação por 

parte dos professores com os resultados dos jogos escolares, pois parecem ser a 

vitrine das suas aulas de Educação Física. Para este grupo social, se o resultado 

dos jogos escolares é positivo a aula do professor é boa, o professor é bom; se o 

resultado é negativo, a aula não é atrativa, o professor não é competente, pois a 
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vida é uma competição (P 02). Com títulos de campeão é possível receber 

propostas de trabalho mais interessantes, com salários maiores e condições de 

trabalho mais privilegiadas. Porém, fica despercebida a função original da Educação 

Física Escolar, de se alcançar os objetivos da disciplina de maneira 

formativo/recreativa, diferente dos aspectos característicos das atividades de 

competição predominantes.  

A competição na Educação Física Escolar já faz parte da cultura desta 

disciplina, por constituir a maioria das atividades propostas pelos professores. Não 

basta identificar a socialização como o núcleo central desta representação social, é 

preciso compreender o processo de construção, as razões para determinado 

movimento. Os ensejos podem estar nas mídias, que destinam uma grande 

proporção de seu espaço ao esporte de alto rendimento.  

A socialização, como o núcleo central desta representação social, parece 

mascarada, mal entendida, pois quando os sujeitos trazem esta idéia para o 

consciente, surgem contradições. O sujeito (P12), ao mencionar as três primeiras 

palavras que lhe vêm à mente ao ouvir a palavra competição, aponta a “amizade 

“como a mais importante, porém, afirma que é “com bastante rivalidade” que 

percebe os movimentos de competição em suas aulas. A amizade e a rivalidade 

possuem características opostas, sendo assim, ficam visíveis as contradições. A 

noção de amizade é difundida pela mídia apontando o esporte como o meio de se 

construir amizades, e já aparece naturalizada no entendimento deste professor. 

Porém, a competição socializa somente os vencedores e acaba excluindo os 

participantes que não conquistaram o primeiro lugar. Assim, esta amizade é uma 

reverência aos que conquistaram a vitória.  

As representações sociais como uma forma do saber prático permitem a 

comunicação, e têm a ver com a cultura e com os grupos. A mídia, por meio da 

televisão, do rádio e dos jornais impressos, ao comunicar alguma novidade, coloca 

em questão o conhecimento do indivíduo, provocando um desequilíbrio entre as 

estruturas já sistematizadas. Para se apropriar de tal informação, o indivíduo cede 

parte de sua estabilização proporcionada pela organização das estruturas 

permanentes. 

A análise das mídias passa a ser considerada como ingrediente fundamental 

para que se possa compreender o comportamento de grupos sociais. As mídias ao 

reproduzirem informações, inferem no comportamento dos indivíduos e dos seus 
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grupos sociais. Para Franco e Varlota (2004, p. 19) este conhecimento adquirido, “se 

transforma em um veículo de manipulação, de alienação e, que, portanto, incorpora 

“meias verdades”, em geral divulgadas pelos mais diferentes meios de 

comunicação”.   

São várias as táticas utilizadas para chamar a atenção e para conquistar os 

ouvintes, telespectadores e leitores das mídias esportivas. Estas sustentam a idéia 

de que as atividades de competição trazem muitos benefícios e que o esporte 

promove inclusão social. A estratégia da televisão é transmitir jogos ao vivo em um 

horário em que as pessoas já deixaram seus afazeres necessários, ou seja, em 

horário nobre, focando as torcidas uniformizadas e realçando o estilo de vida dos 

jogadores mais bem pagos do mundo. A estratégia do jornal impresso é divulgar na 

capa o atleta que marcou o gol decisivo no dia anterior. As rádios, por não contar 

com os recursos das imagens, apelam para a emoção pela voz em suas 

transmissões.  

Para Coelho (2003, p. 65) “o simples fato de afirmar que ouve o gol já seria o 

suficiente para chamar a atenção do espectador, que não é burro, afinal”. Esta idéia 

procura diferenciar o jornalismo, que é informativo, do show (que por vezes também 

é produzido por jornalistas), que segue as leis do mercado esportivo. O objetivo que 

o narrador tem de levar o telespectador ou o ouvinte ao delírio é dado em função da 

necessidade de fazer da transmissão um espetáculo, que está comprometido com 

as questões comerciais envolvidas.  

Estas questões comerciais que envolvem as transmissões fazem parte de 

uma rede complexa de relações. A primeira maneira de se mensurar esta questão é 

a audiência. Os patrocinadores, sabendo que um jogo ou um campeonato muito 

importante será exibido, sabem que a audiência será alta e procuram comprar os 

espaços de publicidade dispostos. Assim, os patrocinadores entendem que podem 

obter lucros vendendo suas marcas por meio das transmissões dos campeonatos e 

dos jogos. As emissoras de TV utilizam deste dinheiro da publicidade dos 

patrocinadores para a compra dos direitos de transmissão, que a princípio é 

destinado às federações e posteriormente é dividido entre os clubes que disputam o 

campeonato vigente. A audiência não é conquistada apenas pelo campeonato 

esportivo, mas também pela maneira, pela forma com que é difundido. Aí é que 

entra o show, a alucinação, o delírio nas transmissões esportivas, conquistando a 

audiência dos consumidores compulsivos de imagens, sons e marcas.  
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Existe uma diferença significativa entre as transmissões dos jogos e 

campeonatos em TV aberta e TV fechada. Na TV aberta, o dinheiro provém dos 

comerciais, de forma que é preciso um espetáculo para se conquistar a audiência 

necessária para convencer os patrocinadores. Na TV fechada os recursos são 

oriundos das mensalidades dos assinantes que acabam assistindo a um jogo com 

mais informação e menos espetáculo. Com este entendimento é possível deduzir 

que os que pagam por uma mensalidade de TV por assinatura, podem ter uma 

representação social sobre a competição diferenciada dos que assistem apenas a 

TV aberta (COELHO, 2003).  

O show produzido nas transmissões de jogos esportivos importantes, conta 

ainda com o fator do jogo, pois ele cativa e seduz o indivíduo, e o esporte tem, além 

do exercício, a competição e o jogo como seus elementos constitutivos. Quando o 

jogo acaba, acaba também a fantasia e é preciso voltar ao real, ao trabalho. Para os 

indivíduos de modo geral, o jogo também é necessário, assim como o trabalho e o 

sono, pois o jogo reduz as tensões das atividades monótonas do cotidiano, 

produzindo espaço para a imaginação. Os imperadores romanos já possuíam este 

entendimento e o demonstravam dizendo que o povo quer “pão e circo”. Do Coliseu 

de Roma ao Maracanã, o jogo fez história e continua oferecendo prazer aos 

espectadores, que por um determinado tempo, acabam esquecendo dos problemas 

da vida real.  

Todos estes fatores alimentam as representações sociais sobre a competição 

e ainda, a representação social dos professores sobre a competição na Educação 

Física Escolar. Esta interação pode ser entendida quando, por exemplo, um 

professor de Educação Física Escolar e um aluno de dez anos de idade assistem 

aos jogos de competição que são transmitidos ao vivo pela televisão aos domingos 

(cada qual em sua casa). Estes ficam emocionados com as imagens e com as 

informações envolventes do locutor, e ao chegar à aula de Educação Física na 

segunda-feira, o aluno solicita ao professor que faça um jogo de competição e este 

prontamente o atende. Os jogos se justificam como conteúdo para as aulas, por 

desenvolver uma série de habilidades motoras, perceptivas, e sociais, contudo, não 

é prioritário, a Educação Física Escolar também possui outros conteúdos. Se a aula 

de futebol não estava planejada, o aluno que faz a proposta e que convence o 

professor terá a atividade pretendida, pois professor e aluno entendem como o mais 

conveniente e estão emocionalmente convencidos de que esta atividade de 
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competição fará a aula melhor, mais agradável podendo ser tão satisfatória quanto 

ao jogo visto no domingo. Assim, é compreensível que a representação social dos 

professores sobre a competição pode induzir às práticas de Educação Física 

Escolar.  

Professores e alunos comportam-se como massa, e não como público. O 

conjunto de expectadores que ao ver ou ouvir uma informação e reage 

intelectualmente é considerado público, pois avalia e discute o conteúdo e a forma 

da mensagem com alicerces racionais. O conjunto de expectadores que ao ver ou 

ouvir uma informação e reage pela emoção é considerado massa. A massa é 

despertada pelo desejo, pela possibilidade de realização de sonhos e assim fica 

acessível às sugestões difundidas pelas mídias. É a massa que torna possível a 

predominância de uma sociedade acomodada, pois estes indivíduos não analisam a 

forma e o conteúdo das mensagens receptadas pelas mídias, sustentando todo este 

sistema (LENHARD, 1971). 

Cabe questionar se é educativo o estímulo à competição proporcionado pelas 

mídias, pois a competição em demasia pode gerar a falta de solidariedade entre os 

indivíduos, dificultando a construção da cidadania.  Contudo, a TV não mudará sua 

programação em função da educação e da escola, o que aumenta a 

responsabilidade da escola e da Educação Física Escolar (por propor na maioria dos 

conteúdos atividades de competição) para formar um aluno crítico e criativo, capaz 

de saber selecionar o que é conveniente assistir na TV, ouvir no rádio e ler nos 

jornais.  A este respeito, a estudiosa em mídias Maria Luiza Belloni comenta que:  

É ilusório pensar que a mídia triunfante e poderosa irá renunciar a seu 
poder e se adaptar aos objetivos da escola. Também é ilusório esperar que 
as famílias (sobretudo nas camadas mais pobres) tenham condições de 
conscientizar seus filhos e educá-los para a leitura crítica das mensagens 
de televisão. (BELLONI, 2001, p. 44). 

As mídias mexem com os elementos periféricos, pois alguns professores 

entendem que a competição pode gerar exclusão e alterar a função da Educação 

Física Escolar, mas não quebram o núcleo central da representação social. Assim é 

possível compreender que a representação social de professores de Educação 

Física Escolar, apontando a socialização no sentido de inclusão dificilmente mudará.  

As mídias, com todas as suas capacidades, sustentam a idéia da inclusão social por 

meio das práticas esportivas e a economia vigente apóia esta idéia.  
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A escola, como instituição educacional, pode desenvolver atividades que 

desenvolva nos alunos as suas potencialidades a ponto de filtrar o que realmente 

convém para suas vidas. Conforme Goodson (2007, p. 251) as necessidades dos 

nossos alunos são “fortalecer as faculdades críticas e autocríticas”. Exercícios de 

análise de jogos transmitidos pelas rádios e TVs, de matérias esportivas divulgadas 

nos jornais impressos e na internet podem fomentar esta nova perspectiva de 

Educação, de Educação Física Escolar. Assim, os indivíduos poderão definir suas 

intenções de vida estando preparados para não caírem nas armadilhas das mídias. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

5.1 A PERGUNTA DE CHEGADA  

Mesmo com literatura suficiente e significativa no universo reificado marcando 

o sentido da exclusão social proveniente do excesso de atividades de competição 

(BARBOSA, 2001; FREIRE, 2005; GOEDERT, 2004; GUIMARÃES, 2002; 

OROFINO, 1999; VERBENA, 2001) a discussão não alcança a totalidade dos 

professores. Na representação social do grupo de professores sujeitos desta 

pesquisa tais considerações não são determinantes, pois no universo consensual a 

competição é ancorada no esporte como oportunidade de socialização. É um 

conhecimento que está na contracorrente do que defendem os autores referidos, 

pois esses entendem a competição como processo que causa exclusão social, 

enquanto que para este grupo de professores a competição é oportunidade de 

socialização.  

É conveniente levar em consideração a possibilidade de educar por meio do 

esporte, pois o mesmo pode desenvolver uma série de habilidades. A Educação 

Física e o esporte desenvolvem as pessoas, superando o adestramento corporal. 

Neste contexto, a Educação Física Escolar deve compreender tudo o que possa ser 

reconhecido como educativo no esporte (TUBINO, 2002). Contudo, essas práticas 

frequentemente tomam rumos a favor dos mais fortes e mais habilidosos. Em vista 

deste direcionamento, o princípio deste estudo que foi norteado por uma pergunta 

de partida, que por hora está respondida, identificando a socialização como o núcleo 

central desta representação social é retomado. Agora surge uma pergunta de 

chegada, condizente com os propósitos essenciais de um Mestrado em Educação. A 

socialização, no sentido de incluir apenas os mais fortes e mais habilidosos, é 

educativa?  

Junqueira (2005) ao analisar a história da noção de indivíduo entende que até 

a Idade Média esta noção era utilizada de forma difusa. Assim, a balança “nós-eu” 

pendia mais para o “nós”. No Renascimento a noção de indivíduo direciona-se ao 

humano e a balança pende para o “eu”. Descartes colaborou neste ponto quando 

anunciou sua celebre frase: “Penso, logo existo”, induzindo ao esquecimento do 
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“nós”. O novo padrão da ordem social que amplia os Estados Nacionais para 

Estados Continentais, como por exemplo o Mercosul e a União Européia, 

conclamam a origem da sociedade mundial apontando a necessidade da balança 

pender para “nós” enquanto humanidade. Este direcionamento remete à 

necessidade da retomada das atividades de cooperação e de solidariedade com a 

redução das atitudes individuais e de competição. O desafio é discutir esta idéia em 

Educação.     

O fato é que na formação profissional dos professores de Educação Física 

sujeitos desta pesquisa, o esporte foi determinante na construção do currículo. As 

propostas curriculares para o ensino de Educação Física na escola de educação 

básica também apontam o esporte como conteúdo. Da maneira que vem sendo 

desenvolvido na escola, o esporte remete ao individualismo e coloca em ênfase 

apenas o aspecto da competição, em detrimento dos aspectos recreativos e 

formativos.  

Favorável à solução dos problemas da vida contemporânea e na tentativa de 

fazer a prática pedagógica cada vez mais educativa, o processo de formação dos 

professores de Educação Física Escolar pode prepará-lo para o novo e para as 

reformas, questionando as validades dos preceitos determinados por currículos 

prescritivos em um mundo de mudanças.  Para Goodson (2007, p. 242) “precisamos 

mudar de um currículo prescritivo para um currículo como identidade narrativa; de 

uma aprendizagem cognitiva prescrita para uma aprendizagem narrativa de 

gerenciamento de vida”.  

Nesta perspectiva a educação é entendida como a interação entre indivíduos 

que, com base nos seus contextos sócio-históricos e por meio do desenvolvimento 

de suas potencialidades, constroem conhecimento com vistas à socialização. Assim, 

a competição que perpassa as práticas de Educação Física nas escolas, gerando 

concorrência, rivalidade e conflito, não se constituem como ações educativas. 

5.2 RESPOSTAS PROSPECTIVAS E ALGUMAS PERSPECTIVAS 

Este estudo procurou desenvolver uma discussão teórica colocando em foco 

a representação social de um grupo de professores sobre a competição na 
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Educação Física Escolar. Assim, procurou razões para a construção desse 

conhecimento, levando em consideração que uma representação social pode 

nortear a prática. Ou seja, o conhecimento socialmente elaborado sobre a 

competição pode definir as condutas dos professores nas suas atividades 

profissionais. 

Com a análise desenvolvida foi possível compreender que a participação e a 

amizade estão ancorando no conformismo os resultados negativos dos jogos. A 

justificativa pela derrota é dada pelas vantagens da participação e leva em 

consideração que a amizade está acima de qualquer resultado de jogo de 

competição.   

Também foi possível compreender que o esporte se apresenta como 

ancoragem à competição na representação social dos professores, pois a 

competição é um elemento constitutivo do esporte e a prática desportiva nos moldes 

em que se insere atualmente na Educação Física Escolar constitui-se como um dos 

principais conteúdos propostos pelos professores.  

Para este grupo de professores, a competição também se apresenta como 

um processo permanente. Contudo, entendem a competição como uma atitude 

pessoal e como um ato consciente. A competição permanente é a desenvolvida em 

função das necessidades vitais. A competição intermitente, pessoal e consciente se 

degenera em conflito, onde as estratégias dos indivíduos com vistas às conquistas 

das posições sociais mais destacadas são desenvolvidas de acordo com 

cronogramas previamente planejados.  

Por meio das categorias de análise foi possível compreender que para estes 

professores na competição o importante é participar. Entendem a competição como 

oportunidade de inclusão social e ainda que a competição na Educação Física 

Escolar corresponde ao treinamento de alto rendimento com vistas  à preparação de 

alunos/atletas para os jogos escolares do município em que moram e trabalham. 

Identificados os elementos constitutivos da representação social, surgiu o 

maior desafio: compreender esta representação por meio de seu processo de 

formação. Nesse movimento foi possível compreender que as mídias, com seus 

poderes de manipulação, atuam como uma das principais influenciadoras na 

formação e sustentação desta representação. É também influenciadora a formação 

destes profissionais, baseada nas técnicas do esporte institucionalizado pelas 

federações e confederações.   
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A representação social destes professores sobre a competição aponta 

indícios que podem fundamentar e nortear a definição de políticas alternativas e a 

reorganização das práticas para as aulas de Educação Física Escolar. Se o objetivo 

fosse centrado na participação, os jogos poderiam ser unicamente cooperativos, ou 

pelo menos, poderia haver um equilíbrio na quantidade de jogos de competição e de 

cooperação propostos pelos professores. Os cursos de formação continuada 

poderiam enfatizar estudos condizentes com a realidade do contexto atual da 

sociedade, proporcionando a oportunidade de mudanças nas práticas de Educação 

Física Escolar que causam exclusão social.  

Esta reorganização das práticas da Educação Física Escolar pode colaborar 

no desenvolvimento da cidadania e contribuir na redução da exclusão social 

promovida pelos jogos de competição, conforme aponta a Proposta Curricular do 

Estado de Santa Catarina. Sem essa reformulação, para o menos habilidoso, a 

única maneira de se sentir incluído é se projetar simbolicamente no mais habilidoso, 

naquele incluído no seleto grupo que o representa nos eventos esportivos.  

Este entendimento reforça a necessidade das práticas de Educação Física 

Escolar redimensionarem suas propostas. Além do esporte de competição a 

Educação Física Escolar pode desenvolver atividades de sensibilização corporal, 

jogos simbólicos, jogos de construção, rodas cantadas, brincadeiras populares, 

ginásticas, danças, lutas, relaxamentos, alongamentos. São opções de atividades 

em que os objetivos desta disciplina escolar podem ser alcançados, sem ênfase na 

competição e com a consideração da educação como processo cultural, onde as 

práticas são construções sócio-históricas.    

No contexto analisado, a competição agrega aspectos táticos, estratégias de 

disputa pelo simbólico, por títulos de eventos esportivos. Estes títulos são 

considerados como importantes para este grupo de professores e por este motivo a 

competição torna-se social, contrapondo-se à competição necessária, aquela 

desenvolvida por natureza. Na presença de outras escolas e no esforço pelo único 

título, surge a concorrência. Na presença do concorrente e na intenção do vencer, 

surge a rivalidade, e logo após, por uma fronteira muito sensível, surge o conflito, a 

degeneração social da competição em que é preciso vencer determinado oponente 

a qualquer custo. As práticas escolares de Educação Física de Rio do Sul remetem 

ao conflito, ao que socialmente é considerado importante e respeitado pelo grupo de 

professores sujeitos desta pesquisa.  
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Vencer a qualquer custo para que se possa fazer parte de um grupo social 

destacado socialmente, gera a falsa ilusão de poder, pois logo o título volta à disputa 

e o que fica são os rancores resultantes do conflito desenvolvido. Esses grupos 

socialmente destacados promovem a competição, pois quanto mais competição, 

maior o movimento, em oposição ao consenso, onde os indivíduos estão 

acomodados, não lutando por espaços nos grupos de destaque.  

Se tomado como referência para momentos de formação continuada, este 

estudo poderia contribuir em alguns aspectos. Estes seriam; a reflexão dos métodos 

e técnicas utilizados no cotidiano das práticas de Educação Física Escolar que 

reproduzem o esporte de alto rendimento legitimado pelas federações e 

confederações; o levantamento de formas de intervenção pedagógica particular a 

cada comunidade, levando em consideração o contexto sócio-histórico e a 

possibilidade de inserir no currículo e consequentemente nas práticas, jogos de 

cooperação que possam desenvolver a solidariedade, a capacidade de organização 

de grupos e a reconstrução de regras esportivas.  

Se o esporte é conteúdo proposto pelos documentos diretrizes da Educação 

Física Escolar e a competição é um dos seus elementos constitutivos, não há como 

negar que a competição venha fazer parte de uma proporção considerável das 

atividades desta disciplina escolar. Contudo, a competição não precisa estar em 

evidência onde, de forma conflituosa, gera a falta de atitudes de cooperação e a 

exclusão social. Atividades de interação em que se potencializam as relações 

sociais também podem desenvolver os objetivos da Educação Física na escola. 

Jogos e exercícios podem exigir agilidade para ocupar o seu espaço, e não ocupar 

um único espaço, o de primeiro lugar.    

Existem algumas aberturas que proporcionam a oportunidade de mudanças 

no sentido de uma prática mais cooperativa, menos excludente, portanto, mais 

humana. Concorrer com seus resultados anteriores pode ser mais conveniente do 

que concorrer com os resultados dos colegas. Participar de um jogo onde passar a 

bola ao colega proporcione mais pontos do que marcar um gol no futebol ou fazer 

uma cesta no basquetebol, somar os pontos de todos para que juntos possam 

ultrapassá-los na próxima aula, são aberturas possíveis, levando em consideração o 

lúdico e o recreativo com vistas ao desenvolvimento das potencialidades e da 

socialização.  
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Assim, o esporte como conteúdo comum nas aulas de Educação Física 

Escolar pode redimensionar suas práticas para atividades de grupo em que se 

desenvolvam objetivos coletivos, visando ao desenvolvimento da cidadania e da 

cooperação, reduzindo a exclusão social.  

.  
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APÊNDICE 
 
 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

Caro professor, este questionário é instrumento de pesquisa de um estudo 

desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado em 

Educação da Universidade Regional de Blumenau. Não havendo mecanismos de 

identificação pessoal, ressalto que sua identidade será preservada. Sendo assim, 

solicito que respondam, pois sua participação é deveras relevante ao estudo.  

 
 
 
QUESTIONÁRIO – QUESTÕES SEMI-ABERTAS 
 
1) Qual sua formação inicial? Qual foi o ano de conclusão? 

____________________________________________________________________ 

 

2) Você possui Pós-Graduação?    

Sim(   )           Não(   )      

Se sim, possui: 

Especialização (   )                    Mestrado (   )                      Doutorado (   )  

 

3) Qual o seu tempo de serviço na Educação Física Escolar? 

____________________________________________________________________ 

 

4) Em que redes de ensino você atua? 

(   ) Municipal               (   ) Estadual               (   ) Federal              (   ) Particular 

 

Com uma jornada de trabalho total de ________ horas semanais. 

 

5) Quais as 3 primeiras palavras que lhe vem a mente quando ouve a palavra 
Competição ? 
 
Primeira: _____________________________________________________________ 
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Segunda:  ____________________________________________________________ 

Terceira: _____________________________________________________________ 

 
6) Das três palavras elencadas na questão anterior, qual você considera a mais 
importante? 
 
____________________________________________________________________ 

 
Justifique sua resposta _________________________________________________ 

 
7)Para você, Competição  é: 
(   ) um jogo            (   ) uma atitude impessoal 
(   ) um processo permanente             (   ) um ato consciente 
(   ) um processo intermitente        (   ) ato inconsciente 
(   ) uma atitude pessoal                      (   ) uma prática inerente ao esporte 
(   ) outro(s). Qual (is)?__________________________________________________ 
 
8) Para você, Competição na Educação Física Escolar 

é___________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

9) Enumere de acordo com o grau de importância que você atribui, colocando 1 para 
o primeiro mais importante, 2 para o segundo mais importante, e assim por diante. A 
Competição na Educação Física Escolar é ... 
(    ) uma possibilidade de manter a ordem social por meio das regras dos jogos 
(    ) a oportunidade de ensinar ao aluno a reconhecer o vencido e o vencedor  
(    ) geradora de concorrência, rivalidade e conflito 
(    ) geradora de exclusão 
(    ) geradora de inclusão 
(    ) algo que permeia todas as atividades. 
(    ) algo que permeia também as atividades de cooperação. 
 
10) Na sua aula de Educação Física, você propõe jogos de competição ? Por que?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
11) Como você percebe os movimentos de competição  em suas aulas de Educação 

Física? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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12) Existem momentos de sua aula de Educação Física em que a competição  se 

manifesta com mais intensidade? Comente.  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
13) Respeitando suas condições de trabalho e a realidade de sua escola no momento 

atual, cite três conteúdos definidos como prioritários em sua prática pedagógica. 

a) __________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________ 

 

Justifique.  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Agradeço sua participação neste estudo. Ora em andamento com o título 

Competição na Educação Física Escolar: Representaçõ es Sociais de 

Professores da Educação Básica , o estudo será concluído no primeiro semestre de 

2009. Os resultados e as considerações estarão à disposição da GERED de Rio do 

Sul; espero divulgá-los junto aos professores sempre que possível. MUITO 

OBRIGADO! 

 
 
 

 


