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Competiçãoeducativa
UMA EXPERIÊNCIA QUE DEU CERTO
Em 1984, há exatamente 23 anos, um grupo
de 15 escolas localizadas na cidade de São
Paulo e filiadas à Associação das Escolas
Católicas (AEC) decidiu, com a orientação do
professor Ismar de Oliveira Soares, introduzir
a comunicação nos espaços educativos por
meio de projetos que substituiriam, naquele
ano, as tradicionais feiras de ciências por
feiras de comunicação.
Em cada escola, foram formados, logo no início
do ano, grupos integrados por professores e
alunos, em cada série (da Pré-escola até o
Ensino Médio), para identificar pontos nos
programas das disciplinas próximos ao
cotidiano das pessoas e que, simultaneamente,
estivessem sendo regularmente focados nas
pautas da mídia (meios impressos, rádio e TV).
O objetivo era, de um lado, descobrir como os
meios de informação tratavam temas de
interesse para a educação e, por outro,
desenvolver atividades colaborativas contando
com os recursos oferecidos pelos sistemas de
informação. No final do ano, exatamente em
outubro, foi realizada, em cada colégio, no
mesmo período, uma feira de comunicação,
onde os resultados dos trabalhos iniciados em
março passavam a ser apresentados em stands,
salas de aula e auditórios, com a presença dos
convidados das demais escolas (alunos e
professores se visitaram, criando um fluxo
muito grande de pessoas).
Como parte da programação: peças de teatro
e gincanas. A novidade era a intenção dos
alunos em organizar campeonatos intercolegiais, com uma diferença: não haveria nem
competição nem medalhas!
A proposta causou polêmica: os professores
de Educação Física que haviam solicitado a
aquisição de 400 medalhas para serem
distribuídas aos vencedores se recusaram a
aprovar a proposta. Alegaram que competição
e premiação eram tradições milenares dos
jogos, desde os tempos das Olimpíadas gregas!
Passadas duas décadas, poderia a proposta
dos alunos ser aceita, hoje, pelos professores
de Educação Física?

Organização do campeonato

Jogo 1

Divida o campeonato em rodadas
O número de equipes têm de ser par
Durante os jogos, o condutor da atividade
deve estar sempre presente, orientando as
equipes de arbitragem e de divulgação do
campeonato esportivo
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PESQUISA- JT/NCE-USP
O Núcleo de Comunicação e
Educação da USP quer ouvir a
opinião do leitor do JT sobre as
sugestões de aula propostas aos
domingos. Se você já desenvolveu
alguma das atividades sugeridas na
coluna pais e mestrese tem
interesse em relatar a sua
experiência ou até mesmo quer
sugerir novos temas, entre em
contato por meio do site:
http://www.usp.br/nce/email

EQUIPE 2

JORNAL

MARIA REHDER
maria.rehder@grupoestado.com.br

Aproveitando os dias que antecedemosJogosPan-Americanos,aserem disputados no Rio de Janeiro a
partir do dia 12, o Jornal da Tarde,
em parceria com o Núcleo de Comunicação e Educação (NCE), da
USP,coordenadopeloprofessorIsmardeOliveiraSoares,convidaalunos,professoresecomunidadeatomarem a iniciativa de organizar
“campeonatos esportivos” como
temaparaumapráticaeducomunicativa. Essa sugestão de atividade
foi elaborada por Claudia Cristina
Sacardo,graduadaemEducaçãoFísica pela USP, especialista na área
pela FMU e professora do Colégio
Bandeirantes, em São Paulo.
OBJETIVO
Estaatividadetem porobjetivopropiciaraoalunoavivência plena da organização de um
campeonato esportivo, desde as
primeiras providências, anteriores
ao início dos jogos, à organização
daspartidasatéoencerramentodo
campeonato,comousemapremiação dos vencedores. O aluno será
parteativa naorganização docampeonato,trabalhandodemodoco-
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laborativo, inclusive decidindo e
adaptando algumas regras, de modoaestimularorespeitoaosoutros
colegas e aos ideais olímpicos de
uniãoeintegração,desenvolvendose como competidores mais leais e
torcedores menos agressivos.
INTRODUÇÃO
Aorganizaçãodeumcampeonato esportivo envolve várias
etapas, entre elas:
1) elaboração do regulamento do
campeonato: escolha do esporte e
as regras a serem seguidas;
2) discussão sobre objetivos a seremalcançados.Nocasodessaproposta, busca-se a prática do esporteenquanto recurso capaz de favoreceraintegração,contribuindopara ampliar a capacidade do grupo
na solução de conflitos;
3) definição da equipe de arbitragemresponsávelpelaconduçãode
jogos e elaboração das súmulas;
4) formação da equipe de divulgação das tabelas, que deverão ficar
em local visível, motivação da comunidadeparacompareceraosjogoseregistrofotográficodoevento;
5) formação das equipes que participarão da competição e elaboração da tabela de jogos.
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alcançou ou não a meta educomunicativa preestabelecida: favoreceu (ou não) a participação de todos, cada um a seu modo? Fortaleceu o espírito de competição ou de
colaboração? Quais foram os acertos e os pontosque mereceriam reparos numa próxima experiência?

ATIVIDADE
1º momento: os alunos são
convidadosarelatarexperiênciasanterioresrelacionadasàparticipação e/ou organização de campeonatos.Depossedessasinformações, o professor propõe a criação
deumcampeonatoesportivoorganizado totalmente pelos alunos.
Neste momento, o professor atua
como um facilitador das discussões, direcionando o grupo para o
consenso a respeito:
1) das metas ou objetivos a serem
alcançados – a questão fundamental passa a ser: como promover o
campeonato a partir de uma pers-

pectivaeducomunicativa,oqueimplicanabuscadaexpressãoedaparticipação de toda a comunidade e
não apenas dos jogadores em quadra,evitandotodaformadecompetição desleal ou inadequada;
2)doesporteaserdisputado(coma
escolha da modalidade com maior
potencialidadeparafavorecerasolidariedade dos grupos);
3)regrasaseremseguidas(definindoregrasquefavoreçamacolaboração em confronto com a competição,oquecolocaemquestãoapremiação ou confraternização).
2º momento: de posse das decisõesacercadoesporteaserdisputado e das regras a serem seguidas,
proponha a organização das equipes de arbitragem, de divulgação e
das que participarão da competição. Cabe ressaltar que esta é uma
etapa extremamente importante,
pois cada um dos alunos deve sentir-se valorizado. Aquele que não
gostadoesporteescolhidopodeser
árbitro,narradorparaarádiodaescola, fotógrafo ou “jornalista” que
faráacoberturaparaojornalmural
da escola, ou mesmo ser parte da
comissão de avaliação.
O aluno tem de perceber que estásendovalorizadoporsuaspoten-

Anote

A Estação Ciência da USP está com programação especial educativa para as férias escolares.
As informações sobre exposições eventos estão disponíveis no site: www.eciencia.usp.br

Tarefas: Durante o campeonato
1) Divulgação da tabela de jogos e
resultados em local visível;
2)elaboraçãoepreenchimentodas
súmulas durante os jogos;
3) resolução de possíveis problemas e/ou conflitos;
4) premiação dos vencedores, ou
festa de confraternização, caso a
premiação dos vencedores seja
abolida.
Após o término do campeonato:
1) divulgação final dos resultados e
exposição de imagens;
2) avaliação dos erros e acertos.
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DIVULGAÇÃO

cialidadesenãoexcluídoporalgum
preconceito do grupo. Se o professor tiver uma equipe capaz de conduzirtodooprocesso,transfiraaela
a coordenação dos trabalhos. Caso
isso não seja possível, ele mesmo
pode assumir a coordenação, direcionandootrabalho:elaboraçãoda
tabela de jogos; escala da arbitragem; estratégia de divulgação etc.
3º momento: cenário do pós-jogo;
aproduçãodosprogramasderádio
oudojornalmuralsobreasatividades,apremiaçãoouatividadescolaborativas que as substituam, como
uma festa de confraternização oferecida a todos, sob a liderança da
equipe que obteve maior número
de pontos (a equipe vencedora).

CONCLUSÃO
Proporcionar esta experiência aos jovens é dar subsídios
paraquefaçamcoisasparecidasforadaescola,envolvendoacomunidade em que vivem. Participando
de todo o processo de criação do
evento esportivo, o aluno irá deparar-se com inúmeros problemas e
terá de elaborar novas estratégias.

PROCEDIMENTOS
Aduraçãodocampeonatodepende da quantidade de aulasdisponíveisparaoprojeto.Aelaboração da tabela de jogos depende da quantidade de equipes que
foramformadasedoformatodedisputa escolhido. As súmulas dos jogosdevemsersimples,apenascom
aanotaçãodosgols/pontosedoresultadofinal.Aotérminodostrabalhos,osalunosdevemserestimulados a identificar se o campeonato

PAPEL DO EDUCADOR
O professor é um orientador
dos grupos e deve estar sempre atento às necessidades de cada
um. Possíveis conflitos sempre serão resolvidos conjuntamente por
alunos e professor. Se alguém ficar
semfunção,chame-oparaserassistente, pois todos devem sentir-se
valorizados durante a atividade
Consultoria NCE-USP: Izabel
Leão,CarmenGattás,LuciFerraz,
Salete Soares.

4

5

6
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Sitedo‘NCE-USP’
trazaulasdo‘JT’

Contaçãodehistória
infantilemlivraria

Oficinasdeartes
paracrianças

OsplanosdeaulapublicadospeloJT,emparceria
comoNúcleodeComunicaçãoe
EducaçãodaUSP,coordenadopelo
professorIsmardeOliveiraSoares,podemseracessadosnosite:
www.usp.br/nce,quetambémtraz
textosacadêmicossobreaEducomunicação,mídianaescolaeinformaçõessobreoprojetoEducom.rádio,quefoiimplantandonarede
municipaldeensinodaCapitalem
2004.

ALivrariaSobrado,quefica
naAvenidaMoema,493,
emMoema,vaioferecerduranteo
mêsdejulhooficinasgratuitasde
contaçãodehistóriasedeartes
paracrianças.Osinteressadosem
participarpodemacessarosite
www.livrariasobrado.com.brechecarotema,adataeoshoráriosdas
oficinasquecomeçaramnoúltimo
sábadoeserãorealizadasaté28
dejulho.Asinscriçõespodemser
feitasportelefone:11-5052-3540.

OCentrodaCulturaJudaica
vaioferecerdurantetodos
sábadosdejulho,oficinasdeartes
paracrianças.Paraobteroingresso,quetemdeserretiradocom
umahoradeantecedência,osinteressadosemparticipardaoficina
têmdelevarumlivroinfantilaser
doadoparaaBibliotecaAnne
Frank.OCentrodaCulturaJudaicaficanaruaOscarFreire,2500.
Informações:11-3065-4333ou
www.culturajudaica.org.br.

‘Recreionasférias’começaterça-feira
Começanapróximaterçafeira,oPrograma“Recreio
nasFérias”daSecretariaMunicipaldeEducação,queacontecede
10a20dejulho.Serãooferecidas
diariamenteatividadesrecreati-

vas,lúdicas,culturaiseesportivas
paraacomunidade,em340pontosdaCapital,queincluemescolas,balneárioseentidadesassistenciais.(www.prefeitura.sp.gov.
br/secretarias/educacao)

Proporcionaresta
experiênciaaosjovensédarsubsídiospara
quefaçamcoisasparecidasforadaescola,envolvendoacomunidade”,
CLAUDIASACARDO, USP

