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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar as políticas públicas voltadas para o 

esporte escolar, com ênfase no Programa Ganhe o Mundo Esportivo, refletindo 

sobre sua adequação à legislação e aos interesses da escola. Trata-se de uma 

revisão bibliográfica sobre o esporte e o modo como ele vem sendo tematizado em 

ambiente escolar. Utilizando-nos de uma análise histórica, buscamos retraçar o 

processo de gênese e desenvolvimento dessa prática corporal e sua inserção nas 

escolas brasileiras. Refletimos sobre como a educação física ao longo de sua 

trajetória histórica foi instrumentalizada para atender outros objetivos que não os 

educacionais. E mostramos como isso se materializou no contexto escolar.  

 

Palavras-chave: Esporte na Escola, Educação Física da escola, Ganhe o Mundo 

Esportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aims to analyze public policies geared to the school sport, with emphasis 

in the program Earn  the Sport World, reflecting  on their  suitability to the legislation 

and the interests of the school. This is a review about  the sport and the  way  he has 

been  themed in school  environ ment. Using a historical analysis, we seek to retrace 

the genesis and development processof this practice and its insertion in Brazilian 

schools. We reflect on how physical education throughout its historical 

trajectory was turned into a tool to serve other objectives than educational. And show 

how it materialized in the school context. 

Keywords: Sport School, Education School of Physics, Win Sports World.  
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1. INTRODUÇÃO 

  

É comum nos depararmos, seja na mídia ou em falas de autoridades, com 

discursos que relacionam a presença e a qualidade da Educação Física escolar com 

o desempenho de equipes brasileiras em competições esportivas. Pires e Silveira 

(2007), por exemplo, ao analisar a repercussão do baixo rendimento da delegação 

nacional nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, destacou essa associação: 

A desculpa para a ausência das esperadas medalhas já estava à 
mão: a falta de formação, do esporte de base, por culpa da escola e 
dos professores de Educação Física, que não formam mais atletas. 
Retornava-se, na perspectiva dos nossos governantes, ao velho 
objetivo do esporte em âmbito escolar: transformar a escola numa 
fábrica de atletas, onde o talento esportivo seria descoberto. 
(PIRES,SILVEIRA, 2007, p.32). 

 Da mesma forma, o projeto de Lei (PL no 982, de 2011) de autoria do então 

deputado Romário Souza (PSB-RJ), pretende incluir a iniciação esportiva como 

conteúdo obrigatório nas aulas de educação física, inclusive na perspectiva do 

rendimento. Além do projeto de lei citado, nos últimos anos diversos programas do 

governo federal buscaram fortalecer o esporte nacional a partir do ambiente escolar. 

Programas como o Esporte Solidário e Esporte na Escola (durante o Governo 

Fernando Henrique), o Segundo Tempo (Governo Lula), e o Atleta na Escola (no 

governo Dilma Rousseff), tinham em comum a aposta no desporto escolar como 

“base da pirâmide esportiva nacional”.  

 Em que pese as diferenças entre os projetos e programas supracitados, suas 

semelhanças indicam que a lógica de associar o rendimento esportivo ao ambiente 

escolar não é exclusividade de apenas um grupo político. Embora pareça haver, no 

campo da administração pública, uma espécie de consenso sobre os benefícios de 

se apostar no esporte escolar como forma de qualificar o rendimento esportivo 

nacional, esta ideia permanece bastante controversa na academia.  

 O lugar do esporte dentro do ambiente escolar foi calorosamente debatido 

pela Educação Física brasileira, principalmente a partir da década de 1980. Diversos 

teóricos se debruçaram sobre a possível contribuição da educação física (e do 

esporte) a um novo projeto de escola (e de sociedade) que ganhava força. A 

respeito desses teóricos podemos citar alguns como Oliveira (1985), Castellani Filho 

(1998), Betti (1991) e Valter Bracht (1999). 
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 Refletindo esse intenso debate, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei no 9394/96, modificou sensivelmente o propósito da Educação Física 

escolar. Se até então, enquanto estava em vigor o Decreto no 69.450/71, a 

Educação Física era tida como atividade destinada à melhoria da aptidão física dos 

sujeitos, a LDB promove-a a componente curricular obrigatório, que tem a função de 

levar o aluno a experimentar, conhecer e refletir sobre as práticas corporais 

sistematizadas.  

 Quase vinte anos após sua entrada em vigor, porém, ainda assistimos a 

proliferação de políticas públicas ligadas ao paradigma antigo. Compreender melhor 

como se materializa essa permanência nos ajuda a enfrentá-la, a resistir a ela. 

Portanto, este trabalho tem como objetivo analisar as políticas públicas voltadas 

para o esporte escolar, com ênfase no Programa Ganhe o Mundo Esportivo, 

refletindo sobre sua adequação à legislação e aos interesses da escola.  

 Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre o esporte e o modo como ele vem 

sendo tematizado em ambiente escolar. Utilizando-nos de uma análise histórica, 

buscamos retraçar o processo de gênese e desenvolvimento dessa prática corporal 

e sua inserção nas escolas brasileiras. Por fim, examinamos o programa do Governo 

do Estado de Pernambuco, o Ganhe o Mundo Esportivo, comparando seus 

fundamentos e objetivos com os princípios previstos na legislação pertinente a 

Educação Física e esporte escolar.  

 No primeiro capítulo será feita uma reflexão sobre o esporte moderno como 

fruto do seu tempo, e assim o desmistificando. No segundo capítulo há uma analise 

de como essa prática foi historicamente incorporada na escola, para isso foi 

analisada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Lei Pelé. O terceiro 

capítulo foi dedicado a analise de um programa específico, buscando verificar até 

que ponto essa nova concepção de educação física e esporte escolar construída a 

partir dos anos 1980 é reeditada. 
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2 ESPORTE UMA PRODUÇÃO HUMANA 

 

 O desenvolvimento atual das forças produtivas do homem permite a ele feitos 

incríveis. Modificamos nosso entorno profundamente, como nenhum outro animal 

seria capaz de fazê-lo. Quem contempla uma cidade, repleta de construções, 

máquinas e outras intervenções humanas, pode ter a impressão que essa 

supremacia sobre o mundo é natural, destino inexorável, fruto de uma superioridade 

inata da raça humana sobre os demais seres. Nem sempre, porém, isso foi verdade.  

 Indícios arqueológicos apontam para um longo processo evolutivo, que se 

arrastou ao longo de milênios. O caminho entre as primeiras espécies de 

hominídeos na terra (provavelmente cerca de 4 milhões de anos atrás), até o 

surgimento de sua forma mais recente (o Homo Sapiens Sapiens, de “apenas” 

35.000 anos para cá), foi marcado por sucessivos saltos evolutivos, propiciados pelo 

domínio da técnica, pelas descobertas de novas maneiras de se utilizar os recursos 

disponíveis ao seu redor. 

 O homem, ao contrário do que se pode supor a primeira vista, não se destaca 

entre os animais pela força de sua natureza (mais completa, e portanto, superior aos 

demais seres). Pelo contrário. Giraldes resume bem nossa fragilidade biológica: 

Somos anatómicamente pobrísimos. No tenemos ni garras, ni dentes 
tan fuertes, ni el olfato del perro, ni vemos de noche, ni tenemos la 
velocidad del guepardo, ni saltamos tan alto como una pulga, ni 
levantamos la carga de una hormiga (2014, p. 61).1 

 É justamente essa fragilidade, o fato de sermos “incompletos”, de não 

possuirmos em seu suporte biológico todas as condições para nossa existência 

(FREIRE, 2011), que nos obriga a buscar tais condições na relação com o entorno e 

com os outros homens. É a falta de uma natureza “forte”, um instinto que o guie em 

todas as situações, que obriga o homem a construir “um mundo humano”. 

 Nessa perspectiva, não devemos pensar ontologicamente o homem como 

uma realidade dada a priori, ou como fruto de uma essência metafísica, imutável, 

mas sim como um processo, como um vir a ser. É a capacidade de agir 

                                                           
1
 Somos anatomicamente pobríssimos. Não temos garras, nem dentes tão fortes, nem o olfato do cachorro, 

nem vemos de noite, nem temos a velocidade do guepardo, nem saltamos tão alto como uma pulga, nem 

levantamos a carga de uma formiga (tradução nossa). 
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conscientemente sobre a natureza para dela retirar sua subsistência que o define. A 

essa ação consciente e transformadora sobre a natureza, que permite a existência 

do homem, ao mesmo tempo em que o forma, chamamos “Trabalho” (ENGELS, 

1977, e DUARTE, 2012).  

 Para a perspectiva materialista-histórica dialética, o trabalho é a ação 

fundante do ser humano. Em seu livro O Capital, Marx destaca essa associação: 

1996, p. 297-298)  

Pressupomos o trabalho numa forma em que pertence 
exclusivamente ao homem. Uma aranha executa operações 
semelhantes às do tecelão, e a abelha envergonha mais de um 
arquiteto humano com a construção dos favos de suas colmeias. 
Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é 
que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em 
cera. No fim do processo de trabalho obtém-se um resultado que já 
no início deste existiu na imaginação do trabalhador, e portanto 
idealmente. (MARX, 1985, p. 149-150, apud MORAES et al., 2010) 

 Outros animais agem sobre a natureza, modificando-a. Mas nenhum deles o 

faz de maneira planejada, intencional, buscando um objetivo que foi projetado 

inicialmente. A capacidade de projetar e produzir as condições de sua existência dá 

ao homem uma liberdade que não existia na natureza. O ser humano, no 

materialismo-histórico dialético, é, portanto, um ser essencialmente ativo, que 

transforma o mundo e a si mesmo através do seu trabalho (KONDER, 2009).  

 Isso não significa dizer, porém, que nossa existência não é marcada, limitada 

por nossa natureza. Porém, diferente de outros animais, temos a capacidade de, 

através do trabalho, superar as estreitas condições de nossa animalidade, alargando 

as possibilidades de nossa existência. Para isso, construímos ferramentas que nos 

permitem potencializar nosso “aparato natural”, re-criar formas de viver.  

Temos que enfrentar a realidade natural (que chamamos mundo), 
lutar contra ela, romper a adaptação, e isso não é uma questão de 
gosto ou vontade; essa luta não se situa no campo da liberdade mas 
no da necessidade! A liberdade será uma conquista paulatina na 
nossa História à medida que vencemos a necessidade (CORTELLA, 
1998. p. 40). 

 O produto dessa ação consciente e transformadora sobre a natureza é um 

“mundo humano”, uma “segunda natureza” produzida por nós e que nos produz. A 

isso chamamos cultura. Qualquer produto cultural, portanto, seja um martelo, uma 

pintura, ou um ritual, é uma construção humana, fruto do enfrentamento de uma 

necessidade percebida pelos sujeitos.  
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 Da mesma forma, é preciso destacar que nossa ação não é absolutamente 

livre de determinações históricas. A famosa sentença de Marx, “Os homens fazem a 

história, mas não a fazem como querem” (IASI, 2011, p. 73), vem para nos lembrar 

que nossa capacidade de agir sobre a natureza é limitada pelos recursos que temos 

a disposição. Ou seja, o estágio de desenvolvimento das forças produtivas 

condiciona nossa resposta às necessidades. Portanto, para compreendermos um 

elemento cultural, uma construção humana, faz-se necessário investigarmos seu 

contexto histórico, as condições históricas em que tal produto foi produzido.  

 Como elemento da cultura corporal (COLETIVO DE AUTORES, 1992), 

tomamos o esporte, neste trabalho, como uma produção humana. Portanto, como 

uma resposta dada pelos homens em um determinado contexto histórico a uma 

necessidade percebida. "O entendimento do esporte enquanto fenômeno social não 

pode considerá-lo como parte de uma realidade desvinculada do todo social. Não 

podemos colocá-lo “entre parênteses”, esquecendo as condições e produção de sua 

existência" (OLIVEIRA, 2013. p. 21). 

 Compreender melhor o contexto histórico em que o esporte foi forjado, 

construído, nos ajuda a desmistificá-lo, expondo os valores, códigos e significados 

que ele carrega.   

    

2.1 Breves considerações sobre as origens remotas do esporte: 

 

 É comum remetermos à Grécia Antiga sempre que pensamos na origem dos 

esportes. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Modernos, por exemplo, 

busca reforçar esse vínculo entre o esporte atual e a Civilização Helênica. Porém, 

um olhar mais atento logo desvela que essa relação não é tão direta quanto pode 

parecer à primeira vista. 

 De fato, diversos jogos esportivos tinham lugar em terras gregas na 

antiguidade. Barbieri (1999) cita os Jogos Fúnebres, os Jogos Olímpicos, Jogos 

Piticos, Jogos Istimicos, além dos Jogos Panatenéas. Porém, há farta literatura que 

aponta para o fato de que tais práticas pouco se pareciam com as contemporâneas. 

Parafraseando Melo (2000), não imaginamos os atletas gregos exibindo 

patrocinadores e marcas esportivas, beijando bandeiras, e nem mesmo tirando fotos 

ao lado de um placar com seu último resultado. Da mesma forma, os torcedores 
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gregos que acompanhavam aos jogos não compravam bugigangas de seus atletas 

favoritos, nem insultavam seus adversários.  

 Com isso, não estamos afirmando que o esporte grego não fosse competitivo, 

ou que a vitória não rendesse ao vencedor prestígio e honra. E sim que o lucro 

pessoal, fruto de tal vitória, não era a principal meta dos gregos. Da mesma forma, a 

padronização dos espaços e medidas, e o registro preciso do rendimento (que 

permite a comparação entre marcas obtidas em tempos e espaços distintos) não era 

uma preocupação naquele momento. O esporte, naquele caso, estava inserido em 

um contexto maior, um processo educacional, religioso e cívico. Os jogos eram 

praticados em homenagem aos deuses: “Os Jogos Olímpicos antigos eram festivais 

sagrados, nos quais os atletas competiam para servir aos deuses” (LIMA, 2009, p.2). 

 Garraffoni (2008) aponta os equívocos existentes na constante evocação dos 

Gladiadores romanos para se referir aos esportistas atuais. O modo como se 

organizava a vida em sociedade em Roma (ou na Grécia Antiga) impunha àquelas 

práticas corporais valores, códigos e significados muito diferentes dos atuais. A 

referência a tais práticas, na atualidade, em um contexto esportivo mercantilizado e 

dessacralizado, parece atender muito mais a interesses ideológicos, de imputar um 

ar de eternidade ou valores “supremos” às práticas “mundanas” contemporâneas.  

 Da mesma forma, é comum nos depararmos na historiografia esportiva com 

explicações pouco convincentes, que nada ajudam a compreender o contexto 

histórico e as necessidades que forjaram tais práticas. É o caso, por exemplo, de 

narrativas personalistas, que explicam o surgimento ou propagação de determinadas 

práticas apenas pelo brilhantismo ou abnegação de “mentes iluminadas”.  

 O Voleibol, nesse caso, é explicado apenas como uma invenção de um 

professor de Educação Física da Associação Cristã de Moços, William George 

Morgan, em 1896. Segundo tal narrativa, William desenvolveu o jogo pela 

necessidade de oferecer uma prática de pouco contato físico (para favorecer a 

participação de homens mais velhos) e que pudesse ser praticada em ambientes 

fechados (para fugir do inverno rigoroso de Massachussets).  

 Quem lê tal explicação, porém, não pode deixar de percebê-la no mínimo 

como incompleta. Não havia inverno rigoroso antes de 1896? Tampouco haviam 

idosos antes dessa data? Se tais condições já existiam séculos antes da invenção 

do Vôlei, por que demorou tanto até que alguém pensasse nessa prática? Será que 

só o brilhantismo do professor William é suficiente para explicar tal fato? 
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 Tal narrativa personalista também está presente no “mito” do Charles Miller 

como “pai” do futebol nacional. Como pode alguém aportar no Brasil trazendo duas 

bolas, um par de chuteiras e um livro de regras, em 1894, e pouco tempo depois tal 

prática já estar difundida em todo território nacional (em uma época onde não existia 

televisão, internet, rádio, nem mesmo uma comunicação efetiva entre os quatro 

cantos do País)? 

  Para compreendermos, de fato, o esporte moderno, suas origens e difusão, 

precisamos olhar para o contexto social mais amplo. Precisamos compreender que 

sociedade era aquela, que passava por profundas transformações. 

 

2.2 O esporte moderno e seu contexto de origem: 

   

 As revoluções burguesas são um processo multissecular, complexo, que 

terminam por instaurar uma nova forma de se viver em sociedade. Seu início remete 

ao século XI, na Europa Ocidental, quando as Cruzadas dos cristãos contra os 

“infiéis” terminaram propiciando o incremento de trocas comerciais entre a Europa e 

o Oriente. Tais trocas permitiram que um grupo social (os comerciantes) aos poucos 

acumulasse riqueza (em forma de dinheiro) e passasse a rivalizar com a riqueza dos 

senhores feudais (baseada na posse da terra).  

 O poderio econômico paulatinamente conseguido por tal grupo impulsionou a 

formação dos Estados Nacionais. Era interesse dos mercadores unificar grandes 

territórios (mercados) sob um domínio comum, com apenas uma moeda, sistema 

tributário e jurídico único, medidas padronizadas, etc. O sistema político feudal 

(pulverizado nos feudos) é, com a ajuda da burguesia emergente, abolido em prol de 

monarquias absolutistas. 

 Sob condições favoráveis, a burguesia pôde acumular em suas mãos ainda 

mais poder e riqueza. Sua aliança política com a realeza dominante dos Estados 

Nacionais deu as condições estruturais (por exemplo a melhoria das estradas, ou as 

Grandes Navegações) e superestruturais (legislação, por exemplo), que permitiram a 

circulação de mercadorias e matérias-primas a um nível nunca antes visto. As 

relações de produção da existência humana se modificavam, dando origem a um 

novo modo de produção. 

 A conquista da hegemonia econômica da burguesia marca a passagem do 

feudalismo para o mercantilismo, e consequentemente o fim da Idade Média. Porém, 
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aos poucos, já não bastava à burguesia controlar a circulação das mercadorias, o 

comércio. A ampliação do comércio exigia revolucionar a produção de mercadorias. 

A organização dos artesãos em corporações de ofício limitava a produção, e 

consequentemente a quantidade de produtos a disposição dos comerciantes.  

 O desenvolvimento das forças produtivas, com o avanço de novas técnicas e 

descobertas científicas, como o tear mecânico e a máquina a vapor, torna cada vez 

mais caro os instrumentos necessários para a produção, que paulatinamente 

passam às mãos da burguesia (SPOSITO, 2014). A chamada Revolução Industrial 

marca a passagem para um novo modo de produção, um novo momento da 

humanidade. Iniciada na Inglaterra, no século XVIII, esse é um processo que traz 

profundas modificações na estrutura da sociedade. Marcada pela substituição do 

trabalho artesanal pelo modo de produção fabril ela promove as condições para o 

trabalho assalariado, e o total domínio da burguesia sobre a produção.   

A indústria moderna transformou a pequena oficina do mestre 
patriarcal na grande fábrica do capitalista industrial. Massas de 
trabalhadores, concentradas na fábrica, são organizadas 
militarmente. Eles são colocados como soldados rasos sob a 
supervisão de uma hierarquia inteira de suboficiais e oficiais. Não 
são apenas serviçais da classe burguesa, do Estado burguês; são 
oprimidos todos os dias e horas pela máquina, pelo supervisor e, 
sobretudo, pelos próprios donos das fábricas (MARX e ENGELS, 
2008. p. 20). 

  Em 'A classe operária vai ao paraíso', de Elio Petri (Itália, 1971), o ator Gian 

Maria Volente interpreta Lulu, um operário que trabalha em uma indústria de peças. 

O filme mostra, de maneira brilhante, aspectos que orientam o modo de produção 

capitalista que surgia: a divisão técnica, racional e minuciosa do trabalho, a ultra-

especialização das funções, a busca constante pelo máximo rendimento; a 

competição; o controle do tempo e dos corpos, etc. Ao invés de “ação fundante do 

homem”, o trabalho passa a ser “meio de vida”, mero “ganha pão”. 

  Todo esse processo deslocou o centro econômico da sociedade do campo 

(onde estava a terra, principal meio de produção no sistema feudal), para o espaço 

urbano (que abrigava agora as indústrias capitalistas). Acompanhando esse 

deslocamento, trabalhadores migraram em massa para as cidades, onde se 

sujeitavam a jornadas laborais exaustivas (não raro superiores a 12 horas por dia), e 
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a condições insalubres de moradias. Chang (2015) lembra como o trabalho infantil 

era uma constante nos países europeus na aurora do capitalismo: 

 

Relata-se que, na década de 1820, as crianças inglesas trabalhavam 
entre 12,5 e dezesseis horas por dia. Entre 1840 e 1846, cerca de 
20% da força de trabalho industrial na Alemanha era constituída de 
crianças com menos de quatorze anos de idade. Na Suécia, até 
1837, podiam-se empregar meninos de cinco ou seis anos (p. 179). 

 Tais condições poderiam ser combustível para uma revolta popular, que 

buscasse alterações profundas no modo de produção e distribuição de riqueza. 

Porém, não podemos esquecer que as ideias dominantes em um momento histórico 

nada mais são que a expressão ideal das relações matérias dominantes daquele 

momento (IASI, 2011). Deste modo, essas mudanças no modo produção vieram 

acompanhadas de mudanças na consciência social. A hegemonia da burguesia não 

se restringia apenas a esfera econômica. No campo cultural, a urbanidade passou a 

incorporar a forma organizacional das indústrias. Valores que orientam a lógica 

capitalista foram internalizados, fundando uma nova sociabilidade. 

 É nesse contexto, urbano-industrial, de uma Europa transformada pelo poder 

da burguesia, que o Esporte moderno surge e se desenvolve.  

O desenvolvimento e expansão do esporte aconteceu tendo como 
pano de fundo o processo de modernização dos séculos XIX e XX, 
processo que compreende industrialização, urbanização, 
tecnologização dos meios de transporte e comunicação, aumento do 
tempo livre, surgimento dos sistemas nacionais de ensino etc. Esses 
aspectos, por sua vez, estão inseridos no processo mais amplo de 
secularização e racionalização que caracterizam a sociedade 
moderna (BRACHT, 2003. p. 99). 

 O esporte é, portanto, como toda construção humana, datado historicamente. 

Nasce da necessidade de se construir novas práticas de lazer e de se movimentar, 

adaptadas aos espaços e tempos próprios do modo de produção capitalista. Estão 

presentes nele as contradições dessa sociedade, do momento histórico em que foi 

forjado. Sendo assim, carrega em si valores, códigos e significados que não 

guardam linearidade com as práticas corporais ancestrais (como os Jogos Gregos, 

ou Romanos), nem mesmo podem ser considerados como parte da “natureza 

humana”. 
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 Aos poucos tais práticas corporais foram incorporadas ao sistema 

educacional em todo mundo, e no Brasil. A entrada do esporte nas escolas 

brasileiras, e os interesses e contradições desse processo, é o tema do próximo 

capítulo.  
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3 ESPORTE E EDUCAÇÃO FÍSICA. QUEM UTILIZA, QUEM? 

  

 O que pode o esporte? Ainda é comum encontrarmos na Educação Física (e 

no senso comum) uma visão mística dessa prática corporal, que lhe atribui "poderes 

mágicos", como o de tirar das drogas, socializar, incluir, promover saúde, ensinar 

lições de disciplina, etc. Tais características, por si só, bastariam para justificar sua 

presença como conteúdo escolar.  

 Mas tal entendimento não resiste a um questionamento mais cuidadoso. 

Como fenômeno social que é, produzido em um contexto histórico e social 

específico (como já expomos no capítulo anterior), o esporte nasce marcado por 

aquele momento. Construção humana, não pode ser considerado como uma 

realidade separada, "entre parênteses", da vida desse próprio homem que o 

produziu (OLIVEIRA, op. cit). 

 Porém, um olhar crítico sobre os "poderes mágicos" do esporte (e sua relação 

com o contexto escolar) só foi possível no Brasil na década de 1980, com a abertura 

política trazida pelo fim da ditadura militar e pelo processo de redemocratização 

consequente. Um texto emblemático desse momento é "A CRIANÇA QUE PRÁTICA 

ESPORTE ENTENDE AS REGRAS DO JOGO... CAPITALISTA", de Valter Bracht. 

Publicado em 1986, na Revista Brasileira de Ciências do Esporte, o artigo crítica o 

papel que o esporte vinha desempenhando na escola, e mostra como o esporte 

escolar (e a educação física) contribuía para reproduzir valores e normas 

necessários a hegemonia social burguesa. 

 Para entender o impacto de tais críticas sobre a área naquele momento, 

precisamos compreender um pouco sobre a origem da educação física no Brasil, e 

sobre quais bases ela está assentada, percebendo assim as contradições históricas 

que a permeiam.  

 Os exercícios físicos são inseridos no âmbito escolar na Europa no fim do 

século XVIII e começo do século XIX. Pedagogos como Guths Muths (1712-1838), 

J.B. Basedow (1723-1790), J.J. Rousseau (1712-1778) e Pestalozzi (1746-1827) já 

demonstravam preocupação com a “educação do corpo” (COLETIVO DE 

AUTORES, 1992). Porém, foi com os Métodos Ginásticos (obra de autores como o 

sueco Pehr Henrik Ling, o franco-espanhol Francisco Amoros e o alemão Adolf 

Spiess) que essa ação pedagógica sobre o corpo ganhou maior sistematização.  
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Por meio da ginástica se buscava obter o corpo saudável, ágil e 

empreendedor que o trabalho fabril exigia. Havia ainda a necessidade de moralizar e 

reeducar a população a partir de hábitos higiênicos, e novas formas de se comportar 

e viver, mais adequadas a vida urbana. Isso tudo estava ligado aos interesses da 

classe dominante que tinha na exploração da força física do trabalhador a sua forma 

de enriquecimento. 

O corpo individual, como unidade produtiva, máquina menor da 
engrenagem da indústria capitalista, passa a ser então uma 
mercadoria... será um objeto socializado pelas novas relações de 
produção, um instrumento a mais que deverá ser meticulosamente 
controlado para ser útil ao capital (SOARES, 2007, p.20). 

 As primeiras tentativas de incluir a ginástica nos currículos das escolas 

brasileiras datam também do século XIX, com a Reforma Couto Ferraz (1851) e com 

o Parecer de Rui Barbosa sobre a Reforma Leôncio de Carvalho (1882). Porém, na 

prática, apenas no início do século XX tais práticas se consolidam nas escolas 

nacionais. Esta inclusão estava ligada a um projeto de sociedade que visava 

purificar a raça e assim construir uma pátria mais forte e "moderna". 

 Desta forma, a ginástica, com objetivos higiênicos e eugenistas, foi o 

conteúdo hegemônico da educação física até meados do século XX. O 

conhecimento que baseava tais práticas estava pautado nas ciências médicas, e 

tratava as desigualdades sociais como naturais, fruto de determinantes biológicos.  

 Também é importante destacar que as aulas de ginástica eram ministradas 

por instrutores militares, oriundos dos cursos de formação do exército. Portanto a 

educação física escolar brasileira nasce marcada pela influência médica e militar, e 

dessas instituições herda valores, códigos e significados. 

 A necessidade de desenvolver o espírito competitivo na juventude, exigência 

do capitalismo naquele momento, faz com que na década de 1940 e 1950 o esporte 

aos poucos "desbanque" a ginástica e assuma o posto de conteúdo hegemônico da 

educação física.  

 A hegemonia do esporte é ampliada com a queda do governo de João Goulart 

e o início da ditadura civil-militar em 1964. A reflexão dava lugar a imposição, a 

liberdade dava lugar a tortura. Movimentos sociais que tomavam corpo no país, 

foram severamente perseguidos e oprimidos. Intelectuais como Paulo Freire, Milton 
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Santos dentre outros, foram obrigados a se exilar, porque seus ideais e objetivos 

destoavam dos interesses militares.  

 Dentro deste contexto o esporte foi utilizado pelos militares como meio para 

alcançar os seus objetivos. A copa de 1970, por exemplo, foi utilizada para mascarar 

os conflitos sociais pelos quais o país passava naquele momento. Assim o esporte 

escolar é visto como um prolongamento da instituição esportiva. Os códigos e 

valores norteadores da sua prática eram próprios do sistema esportivo, os objetivos 

primordiais eram a detecção de talentos esportivos (que pudessem representar a 

nação em competições internacionais), o aprimoramento físico (que garantisse a 

produtividade do trabalhador), e a doutrinação ideológica (ensinando obediência 

irrefletida às regras, concorrência, vitória/derrota, etc).   

 A educação física escolar, que já era influenciada pelas instituições médicas e 

militares, como já mencionamos, passa também a estar submetida à instituição 

esportiva, reproduzindo seus valores e códigos. Desta forma, o esporte trabalhado 

nas escolas não estava orientado para atender os objetivos e interesses da escola, 

mas sim aos objetivos e interesses da instituição esportiva. 

 Desta forma não temos o esporte da escola e sim o esporte na escola, como 

um prolongamento das bases da instituição esportiva. Esporte este que ajudaria 

também o (a) aluno (a) a se adaptar melhor a sociedade, conforme destaca 

(BRACHT, V. 1986, p.86): 

... a criança através do esporte aprende que entre ela e o mundo 
existem "os outros",  que para a convivência social precisamos 
obedecer  determinadas regras, ter determinado comportamento 
(Oberteufer e Ulrich, 1977), aprendem as crianças também, a 
conviver com vitórias e derrotas; aprendem a vencer através do 
esforço pessoal; desenvolvem através do esporte a independência e 
a confiança em si mesmos, o sentido de responsabilidade, etc. 

\ Esse papel hegemônico que o esporte de rendimento desempenhava sobre a 

educação física só foi criticado a partir dos anos 1980. Período no qual a ditadura 

militar já se encontrava no fim e o país passava por um processo de 

redemocratização.  A educação física, influenciada por este movimento renovador 

da educação, sofre a chamada "crise dos anos 80", onde o papel do esporte e da 

educação física escolar foram calorosamente debatidos.  
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 A grande questão que se colocava era qual a função da educação física em 

uma escola que se pretendia democrática? O que ela deveria ensinar? Diversas 

abordagens surgiram buscando responder a essas questões (OLIVEIRA 1983, TANI 

et al. 1988, FREIRE 1989, KUNZ 1991, entre outras). Destacamos aqui a 

abordagem crítico-superadora, que entende ser a cultura corporal o objeto de estudo 

da educação física. 

...Educação Física é uma prática pedagógica que, no âmbito escolar, 

tematiza formas de atividades expressivas corporais, como jogo, 
esporte, dança e ginástica, formas estas que configuram uma área 
do conhecimento que podemos chamar de cultura corporal. 
(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.50). 

 A legislação educacional vigente incorporou os frutos desse debate, 

modificando o status da educação física. Mais especificamente, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, de 1996, promove a educação física a componente 

curricular obrigatório que tem como função levar o aluno a experimentar, conhecer e 

refletir sobre as práticas corporais sistematizadas.  

 Reforçando esse novo papel da educação física (e do esporte escolar), a Lei 

Pelé (n° 9. 615, de 1998), que dispõe sobre a organização do sistema desportivo 

nacional, deixa claro que o esporte educacional deve se orientar por objetivos, 

valores e códigos diferentes do esporte de rendimento: 

I - desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em 
formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a 
hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de 
alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação 
para o exercício da cidadania e a prática do lazer; (BRASIL, 1998) 

 Porém, passados  20 anos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional 

e 18 anos da Lei Pelé, percebemos que tal ruptura com o passado ainda não foi 

realizada. Ainda é comum nos depararmos com programas e projetos 

governamentais que buscam fortalecer o desporto nacional reproduzindo em âmbito 

escolar a lógica do esporte de rendimento. 

No próximo capítulo, examinaremos um desses programas, o programa 

Ganhe o Mundo Esportivo, do Governo do Estado de Pernambuco, buscando 

compreender seus fundamentos e desdobramentos para a educação física escolar. 
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4 PROGRAMA GANHE O MUNDO ESPORTIVO: A SUBORDINAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE ESCOLAR À POLÍTICA ESPORTIVA 

   

 Nos últimos anos percebe-se o crescente apelo por investimentos no esporte 

escolar (entendido como a base da pirâmide esportiva). Frente a sucessivos 

vexames em competições internacionais pela delegação brasileira, esse discurso 

toma corpo no país. Diversas autoridades públicas reforçam essa ideia de 

fortalecimento do esporte de rendimento a partir do esporte escolar e da educação 

física (entendida como esporte). Com a palavra o presidente do Comitê Olímpico 

Brasileiro - COB. 

O ministério está empenhado nessa causa fundamental para o 
esporte brasileiro. Como parte do projeto de massificação do esporte, 
a Educação Física voltou a ser valorizada no currículo escolar. 
Assim, acredito que o Brasil esteja dando um grande passo para 
construir a nação esportiva que todos desejam (Nuzman, 2001apud 
SOUZA JÚNIOR). 

 Desta forma a Educação Física e o esporte escolar, passam 

inquestionavelmente a atender os interesses da instituição esportiva. Porém 

analisando com maior profundidade percebe-se que as tensões entre esses dois 

universos simbólicos distintos são notáveis. Por exemplo, enquanto na escola se faz 

o discurso da inclusão, no esporte se faz o da seletividade. A escola prega a 

solidariedade, enquanto o esporte é competitivo. Como já vimos anteriormente, esse 

esporte é o esporte na escola, ou seja, o esporte que reproduz em âmbito escolar os 

códigos, valores e significados da instituição esportiva, e não o esporte da escola e 

especificamente da educação física, que tem por objetivo fazer com o aluno tenha 

um olhar crítico sobre esse fenômeno.  

 Para compreendermos melhor como isto vêm se materializando nas escolas, 

iremos analisar o programa Ganhe o Mundo Esportivo. Para que possamos 

perceber, até que ponto este programa se alinha com a nova concepção de 

Educação Física e esporte escolar construída a partir dos anos 1980 e até onde ele 

reedita os interesses de outros momentos históricos (a escola como "celeiro de 

atletas", o esporte como disciplinarizador, etc). 
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  O programa Ganhe o Mundo Esportivo teve início em 2015, o edital foi 

publicado no site da EMPETUR, iniciativa da Secretaria de Turismo, Esportes e 

Lazer em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. O 

programa seguiu o modelo do Ganhe o Mundo (programa que enviava alunos para 

realizar intercâmbio internacional para aperfeiçoamento em um segundo idioma) e 

visava, segundo o edital, selecionar "11 (onze) alunos/atletas da rede pública 

estadual com habilidades especiais na área de esportes para participar do programa 

de intercâmbio internacional - PROGRAMA GANHE O MUNDO". (GANHE O 

MUNDO ESPORTIVO, 2015).  

  Por meio dessa iniciativa o Governo do Estado enviou para o exterior 11 

jovens de 14 a 17 anos, que estavam matriculados na rede publica de ensino. As 

modalidades escolhidas foram o judô e atletismos (2 e 9 vagas, respectivamente). 

Os alunos selecionados embarcaram no dia 14 de agosto de 2015 para a cidade de 

Montreal, no Canadá, onde passaram seis semanas, dividindo o tempo entre as 

aulas e os treinamentos. 

 Autoridades públicas defenderam os benefícios desse programa para a 

educação e o esporte do Estado de Pernambuco. O secretario de Turismo, Esportes 

e Lazer de Pernambuco, Felipe Carreras, ressaltou em entrevista a importância que 

programas como o Ganhe o Mundo Esportivo têm para a vida do alunado. 

O Governo do Estado oportunizando através do programa Ganhe o 
Mundo Esportivo, essa possibilidade de onze jovens viajarem para o 
Canadá, e treinarem em um centro de padrão internacional, onde 
medalhistas olímpicos do Canadá treinam. Isso vai mostrar 
preocupação do Governo do Estado, com a formação de cidadãos e 
de atletas e de jovens que eu não tenho nenhuma dúvida, serão 
futuros campeões de Pernambuco, Pernambuco que é um celeiro de 
atletas. A gente agora esta cuidando deles desde o início, desde eles 
muito jovens, ainda em formação para que eles possam ganhar 
títulos e também possam crescer na vida através dos estudos. 
(CARRERAS, 2015) 

 O governador Paulo Câmara, fez coro ao seu secretário, ressaltando a 

importância deste programa para tornar a educação mais atrativa para os jovens: 

Os resultados positivos da educação já provaram que estamos no 
caminho certo. Um caminho iniciado por Eduardo Campos e a sua 
determinação em elevar a qualidade do ensino público de 
Pernambuco. Mesmo em um momento de grandes desafios, 
continuaremos lutando para melhorar a infraestrutura das escolas. 
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Temos que investir para torná-las atrativas para alunos e 
professores. Por isso, ações em cultura e lazer devem ser 
mecanismos cada vez mais presentes. (PERNAMBUCO, 2015) 

  Aparentemente, haveria um consenso por parte das autoridades públicas, 

quanto aos benefícios deste programa para a educação e, consequentemente, para 

a vida do estudante. Porém, uma analise dos reais interesses deste programa nos 

mostra como esses discursos são no mínimo contraditórios. A partir de agora nos 

debruçaremos a analisar o edital para que possamos compreender melhor estas 

contradições.  

 Em primeiro lugar há um “vício de origem”, bastante sintomático, indicativo do 

modo como o esporte escolar vem sendo tratado aqui. Quem organiza o programa 

Ganhe o Mundo Esportivo não é a Secretaria de Educação do Estado, mas sim a 

Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer. A Educação Física, assim como acontecia 

no passado, é concebida como uma disciplina alheia aos objetivos da escola, e 

atrelada aos interesses da instituição esportiva. 

Não afirmamos com isso, que a Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer 

deveria se abster em ajudar na elaboração e execução deste programa. Isso seria 

até desejável, desde que a Secretaria de Educação, responsável por gerir a 

educação básica no Estado, organizasse e submetesse o programa aos códigos, 

valores e objetivos da escola. 

 O programa sempre se dirige ao educando o chamando de aluno/atleta, como 

vemos no trecho a seguir "A alocação dos alunos/atletas nos centros de 

aperfeiçoamento será definida pela Secretaria de Educação, de acordo com as 

necessidades e especificidades de cada modalidade" (GANHE O MUNDO 

ESPORTIVO, 2015). Essa forma de tratamento nos remete a um tempo em que a 

Educação Física era sinônimo de esporte, a relação não se dava na forma de 

professor/aluno e sim na forma de treinador/atleta. Como ressalta BRACHT (1992) o 

período no qual o esporte era o conteúdo hegemônico da educação física a relação 

não se dava na forma de professor-aluno e sim na forma de treinador-atleta, uma 

vez que falta uma definição do papel do professor de Educação Física. 

 A análise dos pré-requisitos exigidos para que o educando que desejasse 

participar do programa também chama a atenção:  
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a) Ser aluno/atleta da rede pública estadual, contemplado no 
Programa Bolsa Atleta Estadual, conforme a Lei nº. 14.542 de 19 de 
dezembro de 2011 e alterações, ou, ter obtido, nos últimos 12 (doze) 
meses anteriores à data de publicação do Edital os melhores 
resultados esportivos em suas modalidades olímpicas individuais, 
referendadas pelas respectivas Confederações Olímpicas; b) Ter no 
mínimo 14 anos de idade até o dia primeiro de julho de 2015 e no 
máximo 17 anos até o dia 31 (trinta e um) de dezembro de 2015; c) 
Estar regularmente matriculado e enturmado nas escolas da Rede 
Pública Estadual nas modalidades de Ensino Fundamental II, Ensino 
Médio regular (normal médio), semiintegral, integral ou médio integral 
integrado à educação profissional em 2015; d) Ter alcançado a 
média mínima de 6,0 (seis) pontos no desempenho acadêmico 
escolar nas disciplinas de português e matemática no ano de 2014; 
e) Estar regularmente cadastrado e enturmado no Sistema de 
Informações da Educação de Pernambuco - SIEPE em 2015, com 
notas e frequência atualizadas pela escola onde está matriculado, 
salvo as escolas da Polícia Militar, Escola do Recife e escolas 
indígenas (GANHE O MUNDO ESPORTIVO, 2015). 

 Dois critério nos chamaram a atenção que foram os critérios "a" e "d". O bom 

desempenho em competições já mostra o que é preconizado no programa.  O aluno 

não será selecionado, por exemplo, por aquilo que ele aprendeu na disciplina de 

educação física sobre o conteúdo esportes. O critério é o desempenho em 

competições que não guardam nenhuma relação com a escola. De acordo com 

Bracht e Almeida (2003, p.89),  

Vivemos a era das competências, o que obriga o trabalhador a se 
ajustar ao modelo proposto por esse novo quadro produtivo e que os 
centros de formação abdiquem de uma formação de caráter mais 
humanista (um currículo visando à formação integral) e curve-se às 
necessidades do mercado profissional. Assim, a produtividade torna-
se o elemento central da elaboração das políticas públicas. 

 Sobre o pré-requisito “d”, o secretário-executivo de Esportes, Diego Perez, é 

ainda mais explícito sobre a preocupação educacional do programa: "... é muito 

importante: ter média 6 no mínimo em português e em matemática. Porque a gente 

está valorizando a educação" (PEREZ, 2015).  Isso mostra o quê da escola é 

valorizado. A educação física, claramente, não é uma preocupação. Se o aluno-

atleta nem frequenta as aulas de educação física, isso não é problema. O importante 

é somente a nota (mínima) em português e matemática.  

 O subitem 4.4 deste edital mostra por ordem de importância as competições 

que mais serão importantes para a seleção: I) Competições internacionais: a) 

olimpíadas; b) campeonatos mundiais; c) panamericanos; e d) sulamericanos. II) 
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Competições nacionais: a) Entre Federações; b) Entre clubes; c) Escolares III) 

Competições regionais, (GANHE O MUNDO ESPORTIVO, 2015). Mais uma vez fica 

claro o desvirtuamento da ideia de esporte escolar, e da função da educação física. 

A escola aqui é mero celeiro de atletas. A seleção dos estudantes se dá por 

competições que nada tem a ver com o esporte escolar, e são regidas pelas normas 

e regras do esporte de rendimento. 

Da mesma forma, os critérios de desempate são: I - Maior título esportivo; II - 

Maior média das notas em língua portuguesa (ano de 2014).  III – Maior média das 

notas em matemática (ano de 2014). IV - O aluno/atleta com maior idade (Ganhe o 

Mundo Esportivo, 2015). Novamente, o rendimento esportivo antecede qualquer 

mérito educacional, o que deixa claro que o verdadeiro propósito do programa não é 

a melhoria da educação estadual. Ao mesmo tempo, novamente vemos as 

disciplinas de Matemática e Português como as únicas consideradas. Como um 

programa assim pode pretender valorizar a educação e a Educação Física?  

 Percebe-se, portanto, que o programa Ganhe o Mundo Esportivo não faz 

parte de uma política educacional, que envolva e valorize a Educação Física como 

componente curricular relevante para a formação dos alunos. Pelo contrário. Trata-

se de uma política esportiva, que “invade” a escola, retirando espaço, tempo e 

recursos da própria Educação Física escolar. Por fim, submetida aos interesses da 

instituição esportiva, a educação física vê-se mais uma vez isolada das outras 

disciplinas e desvalorizada enquanto área de conhecimento. 
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5. CONCLUSÕES 

 O esporte dentro do contexto escolar, ainda hoje é alvo de investimentos 

públicos, para fins que não atendem aos interesses de uma escola plural e 

democrática, que esteja socialmente referendada para atender os interesses da 

humanidade em seu conjunto, e não de apenas um grupo privilegiado. Assim a 

escola é entendida como o espaço de reprodução do esporte de rendimento.  

 No primeiro capítulo, busquei mostrar o esporte como um produto histórico, 

fruto de um contexto específico, e não como uma prática “natural” do ser humano. 

Defendemos que o esporte moderno herdou do seu tempo histórico valores, códigos 

e significados e que está visão de linearidade entre o esporte moderno e o esporte 

praticado pelos povos Helênicos não se sustentam, pois cada qual foi forjado em 

tempos históricos distintos. 

 No segundo capítulo analisamos a trajetória da educação física no contexto 

escolar, desde sua inserção inicialmente como ginástica e posteriormente como 

esporte. Refletimos sobre como a educação física ao longo de sua trajetória histórica 

foi instrumentalizada para atender outros objetivos que não os educacionais. E 

mostramos como isso se materializou no contexto escolar. 

 Tudo isso contribuiu para que pudéssemos realizar uma análise crítica do 

programa Ganhe o Mundo Esportivo, do governo do Estado de Pernambuco. Apesar 

de seus promotores buscarem justificá-lo pelos seus benefícios educacionais, fica 

claro que as finalidades do programa não são educacionais, mas sim esportivas.  

Mesmo com todo o acúmulo da área sobre a questão, e com todo o aparato legal 

que diferencia o esporte de rendimento do esporte esportivo, ainda assim programas 

como esse, que buscam localizar a educação física como “base da pirâmide 

esportiva nacional” (lócus ideal para seleção de novos atletas) continuam se 

impondo às escolas. Sinal de que a crise de identidade pedagógica da área, tão 

debatida nos anos 1980, está longe de ser totalmente superada. 

 Por fim, nos parece importante sinalizar que a educação física só será 

valorizada no ambiente escolar, quando ela atender os objetivos da instituição 

escolar. Para se legitimar, é preciso que a área assuma a tarefa de, a partir de seu 

conhecimento específico, que sãos as práticas corporais sistematizadas e 

construídas historicamente, contribuir para que o aluno possa se humanizar, 

apropriando-se do patrimônio cultural da humanidade. 
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 Desta forma programas esportivos realizados no ambiente escolar precisam 

estar em harmonia com aquilo que é o objetivo da escola e da educação física 

escolar. Ou seja, fazer com que, a partir dos conhecimentos específicos da área, o 

aluno reflita sobre sua condição, levando-o a entendendo melhor o mundo e seu 

movimento histórico, e instrumentalizando-o, assim, para intervir coletivamente no 

processo de sua transformação.   
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