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Resumo 

Este artigo evidencia, por meio da análise cultural, a dispersão do dispositivo esportivo nas 
olimpíadas escolares de matemática e, portanto, uma prática de conduta contemporânea. A prática 
que denominamos esportivização dos saberes tem sido um instrumento estratégico da 
governamentalidade contemporânea em ambientes escolares. As olimpíadas escolares vêm se 
constituindo como um modo reconhecido e legítimo de selecionar sujeitos (detecção de talentos) e 
estimular a busca pelo máximo rendimento (vitória e concorrência) e pelo almejado sucesso através 
da conquista dos melhores resultados nas competições (competir e obter os primeiros lugares). A 
manutenção desse ideal de culto à performance é uma das formas de cumprir os objetivos que se 
tem para o aumento da produtividade voltada ao mercado econômico. 

Palavras-chave: olimpíadas de matemática; governamentalidade; dispositivo esportivo. 

 

Abstract 
This article discusses, through cultural analysis, the dispersion of the sporting device through School 
Math Olympics. The practice we call sportivization of knowledge has been a strategic instrument of 
contemporary governmentality in school environments. School Olympics have constituted 
themselves as a recognized and legitimate way to select subjects (talent detection) and stimulate the 
seek for maximum performance (victory and competition) and the desired success through the 
achievement of the best results in competition (to compete and get the first places). Maintaining this 
ideal of cult to performance is one way to meet the goals planned to increase productivity for the 
economic market. 

Keywords: Mathematical Olympiads; governmentality; sporting device.  
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Quer ser campeão? Então pense como campeão! (Modezejewski1, 2011). 
 
 
1 Introdução 

 
A epígrafe que abre o artigo se refere ao modo como certa prática discursiva esportiva 

invade outras esferas da vida cotidiana. A afirmação “Quer ser campeão? Então pense como 
campeão!”, aparece sistematicamente no texto de Modezejewski e, dentre outros 
entendimentos, marca o valor do primeiro lugar que importa nas competições e na vida. Pode-
se, ainda no texto do autor, identificar que o segundo lugar já é o primeiro perdedor. A 
marcação da importância de ser campeão em detrimento de quaisquer outras posições no 
pódio continua no texto através de exemplificações como o relato de uma atleta que afirmou 
receber a medalha de bronze como se fosse ouro. O que na perspectiva de Modezejewski é 
uma declaração absurda, visto que uma menina que muda de cidade ou região para treinar 
até 10 horas por dia não pode se contentar com o bronze, pois se fosse uma atleta russa, 
choraria com a prata porque perdeu. A máxima “pensar como campeão” extrapola o mundo 
do esporte e reverbera na vida política quando sinaliza que “enquanto os brasileiros 
contentarem-se com o ‘quase’ continuaremos sendo um país ‘em desenvolvimento’, nunca 
um país desenvolvido, VENCEDOR”. Na sequência do texto, o autor questiona-se sobre estar 
sendo muito duro e responde que “Duro é estar desempregado e voltar para casa e ter que 
convencer sua mulher e filhos a ficarem felizes porque naquela seleção de emprego você 
ficou em segundo lugar (ou seja, continua desempregado), mas é ‘prata’”. 

A fala de Modezejewski não está na exterioridade selvagem de um dizer solitário. Há 
algum tempo já é possível perceber uma série de práticas discursivas que se utilizam de 
enunciados esportivos, metáforas e exemplos advindos do esporte, considerando-o um 
caminho para se vencer na vida. A lógica esportiva é entendida como um conjunto de práticas 
orientadoras dentro de uma organização própria. A lógica esportiva é amplamente regrada e 
controlada, de modo geral ela está baseada nos princípios de racionalização, burocratização, 
treinamento, seleção, domínio do corpo, rendimento, competição e máximo desempenho. 
Além disso, é atravessada também por argumentos motivacionais (conquistar, buscar, 
alcançar, ter força de vontade, superar limites) que atuam no sentido de estimular a obtenção 
do melhor resultado em comparação com os outros e consigo mesmo em uma determinada 
competição. Toda uma lógica esportiva, acompanhada de estratégias, programas, 
institucionalizações e práticas compõem um dispositivo esportivo. 

A noção de dispositivo na obra de Foucault surgirá no segundo período de seus 
escritos (período genealógico). Para o autor, o dispositivo é a rede de relações que podem ser 
estabelecidas entre elementos heterogêneos: discursos, instituições, arquitetura, regramentos, 
leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 
filantrópicas, o dito e o não dito. 

Transpondo a formulação do autor francês de dispositivo para nossa de dispositivo 
esportivo, entendemos que é justamente, a partir do nexo que pode existir entre esses 
elementos heterogêneos. Por exemplo, o discurso pode aparecer como um programa 
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governamental, como no caso das Olimpíadas Escolares, como um elemento que pode 
justificar ou ocultar uma prática oferecendo um campo novo de racionalidade, ou seja, o 
dispositivo esportivo2, opera a partir de certos códigos, máximas, consignas, tidos como 
exclusivos ou próprios do âmbito esportivo, para outros domínios da vida contemporânea. 
Deixa-se, desse modo, de constituir verdades apenas sobre os atletas, treinadores e pessoas 
envolvidas com a prática esportiva de alto rendimento, e se avança sobre uma série de 
âmbitos – profissionais, educacionais e até mesmo nas relações pessoais. O dispositivo 
esportivo parece já se impor em fluxos e intensidades suficientes para funcionar mesmo 
quando não é o esporte propriamente dito que está sendo praticado. Com isso, levantou-se 
uma suspeita: trata-se da ideia de que o dispositivo esportivo já não mais prescinda da prática 
do esporte para ser ativado, para se fazer funcionar, para produzir efeitos. 

Chama atenção, num primeiro momento, que os discursos para obtenção de um 
almejado sucesso são produzidos numa linguagem direta, sem perder tempo com muita teoria 
e, principalmente, sem dar espaços para dúvidas. É nessa medida, que elegemos como foco 
analítico deste artigo, problematizar a dispersão do dispositivo esportivo na sua articulação 
com a educação escolarizada, ou mais especificamente com as chamadas olimpíadas 
escolares. 

Trataremos, ao longo do texto de examinar o dispositivo esportivo naquilo que se 
optou por chamar de esportivização dos saberes, ou seja, uma série de práticas organizadas 
em função da obtenção de um melhor rendimento em atividades científicas/escolares como 
se fossem ou análogas às competições esportivas. Essas práticas são popularmente 
conhecidas como olimpíadas científicas, escolares ou do conhecimento3 e vêm se 
constituindo como um modo reconhecido e legítimo de selecionar sujeitos (detecção de 
talentos) e estimular a busca pelo rendimento (vitória e concorrência) e pelo almejado sucesso 
através da conquista dos melhores resultados nas competições (competir e obter os primeiros 
lugares). 

Destarte, a utilização da lógica esportiva como estratégia de governamentalidade, esta 
permitiu-nos elaborar o seguinte problema de investigação: Como essas práticas escolares 
têm se organizado através do modelo da lógica esportiva de alto rendimento a ponto de 
produzir novas formas de ser e de agir na sociedade contemporânea? 
 
2 Trajetos e procedimentos metodológicos 

 
Este trabalho se apoia metodologicamente na análise cultural, para colocar sob 

suspeita determinadas naturalizações, polaridades e consensos presentes nos discursos que 
constituem e configuram as olimpíadas escolares, voltando-se principalmente para uma 
analítica das relações de poder e constituindo-se em práticas interessadas nos aspectos 
históricos e contingentes dos múltiplos processos culturais. 

A análise cultural visa à pluralidade de significações, mostrando como ocorrem as 
invenções das verdades, apontando as rasuras, as disputas, que no âmbito dos discursos 
produzem “identidades e subjetividades, no contexto das relações de poder” (Trindade, 2007, 
p. 43). Nesse sentido, é que contamos com o amparo da teoria cultural, o que significa 
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desconstruir certos processos que produzem certos consensos ou naturalizações presentes nos 
discursos que nos propusemos a analisar (Meyer, 2012; Silva, 2000, 2011)4.  

No entanto, as ferramentas de análises advindas da análise cultural, em nosso 
trabalho, se juntam aos métodos pouco ortodoxos dos estudos genealógicos foucaultianos, 
no sentido de perceber os jogos de verdades que constituem e reverberam em diferentes 
espaços sob os tensionamentos e jogos de poder. 

Constituir o corpus de análise da investigação, implicou como critérios de escolha o 
que se denominou dados de propagação das olimpíadas5 escolares através das matérias 
jornalísticas na internet. Isto é, entendendo que seria possível identificar práticas discursivas 
da lógica esportiva em sua propagação por outros domínios discursivos que povoam e 
mobilizam enunciados comuns, se empreendeu uma busca na rede internacional de 
computadores (internet), através da ferramenta mais acessada de busca, o Google, que 
oferece mais de uma busca por palavras chaves, a criação de alertas de pesquisa, com o 
registro de um feed de notícias6. Um exemplo da busca empreendida, seria especificar uma 
determinada olimpíada escolar (matemática, química, biologia, etc.) e observar a quantidade 
aproximada de resultados relacionados com a lógica esportiva que a busca poderia 
demonstrar7. 

Dentro da página principal de cada uma das ocorrências da busca, também foi 
pesquisado o número de acessos registrados naquele ambiente, que aos poucos vem sendo 
substituído pelo número de likes8 recebidos através da rede social escolhida por sua 
abrangência no Brasil, o Facebook. Um último levantamento de dados foi a ampliação da 
busca para outras plataformas sociais como o Twitter, o YouTube, Instagram, Flickr, Tumblr, 
SoundCloud e GooglePlus. Dentre estes, o mais potente se mostrou ser o Twitter pois as 
contas de cada competição foram acessadas para observar principalmente o número de 
seguidores. A partir desses dados foi elaborada uma tabela dos dados de divulgação das 
olimpíadas escolares, que facilitou a visualização dos dados de propagação desses eventos. 

A identificação dos discursos da lógica esportiva por seus procedimentos internos 
como o reconhecimento de seus enunciados, materialidades e domínios sinalizam uma 
determinada forma de constituição. Mas a busca pela reverberação, pela rede de campos 
associados, a propagação desse discurso em sua lógica, implica identificar sua abrangência 
através dos dados de mobilização a partir desse discurso esportivo em outras áreas, ou seja, 
foi considerado o número de movimentações de participantes envolvidos, para considerar a 
extensão da atuação de cada evento, pois isso marca a interpelação de novos sujeitos. E isso 
implica analisar e identificar dados em olimpíadas escolares de grande impacto, mas é 
importante ressaltar que também são relevantes aquelas competições com menor divulgação 
– ainda que elas possuam um menor número de registros quanto ao envolvimento e ao 
número de participações de pessoas, e menor divulgação de suas ações em rede, pois não 
estão alheias a esportivização dos saberes. 

Chegamos com esses movimentos de pesquisa a um corpus empírico, formado por 
notícias e matérias na web, de um conjunto de seis olimpíadas; a Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e a Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), 
a Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP), a Olimpíada do Conhecimento (OC), a Olimpíada 
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Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). 
Para este artigo, evidenciaremos as duas olimpíadas (OBMEP e OBM) que podem ser 
consideradas juntas o maior impacto quando considerado o número de participantes 
envolvidos. Além disso, sozinha, a OBMEP recebe o título midiático de maior competição 
do gênero no mundo, da qual participaram, em média, 45.918 mil escolas, 18.811.078 alunos 
e 99,26% dos municípios brasileiros nos últimos sete anos (2009-2015)9. Como se pode 
perceber, os dados são gigantescos, é preciso um afunilamento, o que nos levou às notícias 
selecionadas das Olimpíadas de Matemática que compreenderam o intervalo entre 2009 e 
2015. Iniciou-se a análise dos dados, observando as ocorrências e regularidades dos discursos 
que utilizavam o dispositivo esportivo. Além de acompanhar as olimpíadas em suas redes 
sociais e sites, é importante lembrar que também utilizamos a ferramenta de busca do Google, 
a partir da qual é possível sinalizar as temáticas de interesse e receber uma notificação quando 
alguma notícia for publicada. Os links disponibilizados em alguns sites, que remetem às 
publicações em que cada competição está citada na mídia, foram muito importantes para esse 
trabalho de coleta de dados. Os principais links que acompanhamos foram Imprensa - 
OBMEP na mídia e sala de imprensa. 

É fundamental compreender que esses movimentos de busca, coleta, filtragem 
precisam ser feitos não apenas de uma perspectiva crítica ao objeto, sujeitos e discursos, mas, 
sobretudo, a partir de uma atitude hipercrítica no sentido dado ao termo por Veiga-Neto 
(2012), uma crítica e vigilância do nosso próprio ser enquanto sujeitos de práticas discursivas 
comuns ao campo em análise, situados em um universo que é composto por sujeitos 
perpassados e constituídos o tempo todo em relações de poder-saber. Assumir tal postura 
nesse cenário significa observar atentamente as redes sobre as quais estão constituídos os 
dispositivos de poder-saber e realizar um trabalho de contínuas desconstruções e construções, 
utilizando alguns conceitos principais como ferramentas de trabalho, a saber: dispositivo, 
governamentalidade, política e biopolítica. 

 
3 Dispositivo e governamentalidade esportiva 

 
Ao abordamos a lógica esportiva, tratamos de destacar que mesmo que a maioria dos 

indivíduos que realiza alguma prática esportiva não o faça em nível de alto rendimento ou do 
esporte espetáculo, é desta lógica que por sua ampla visibilidade e hegemonia sobre as demais 
configurações esportivas10 a que nos referimos.  

O esporte – e seu subproduto, o modelo esportivo – assumiu, entre outras funções, a 
de comparar performances, sob a égide moral de regras fixas e válidas igualmente para todos 
os competidores. Uma vez, que será esta lógica que constitui um modelo de propagação do 
esporte utilizado como dispositivo para a condução das condutas em outras esferas sociais, 
por exemplo, como peças do jogo econômico. Isso ocorre justamente, e não por acaso, em 
um contexto de sociedade na qual os sujeitos são direcionados a desenvolverem-se na 
máxima performance voltadas a “orientação para os resultados” e de “crescente 
competitividade”, assim como nas experiências esportivas de maior visibilidade (Dunning, 
1992, p. 299). 
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É possível considerar que há um modelo esportivo, ou ainda uma governamentalidade 

esportiva, que teria passado a se manifestar na forma de conduzir os diferentes sujeitos nas 
mais variadas atividades cotidianas e que ganha cada vez mais visibilidade na sociedade 
contemporânea. 

O modelo esportivo de alto rendimento parece muito útil enquanto estratégia ao 
sistema econômico atual, pois este necessita, para sobreviver, de indivíduos que: concorram 
na busca por resultados; obtenham o máximo rendimento ou produtividade; procurem 
superar a si mesmos e aos adversários; sejam subordinados às regras e a quem as faz sem 
questioná-las; cumpram as exigências de técnicas, táticas, competências e habilidades cada 
vez mais especializadas. E, talvez, e não menos importante, fazer com que aqueles sujeitos, 
que por não cumprirem tais exigências, possam ser culpabilizados individualmente.  

Neste artigo, opera-se com a noção de dispositivo esportivo como forma de 
governamentalidade esportiva, que se utiliza não apenas das práticas esportivas para 
governar os sujeitos, mas de discursos, enunciados, táticas e estratégias produzidos a partir 
dela. São exemplos: maratonas de empreendedorismo, maratonas científicas, maratonas de 
engenharia e de programação; olimpíadas escolares de Matemática, Química, Geografia, 
Língua Portuguesa, História, Física, Biologia; olimpíadas do conhecimento, WorldSkills11, 
Prêmio Jovem Cientista etc. 

 
4 Governamentalidade esportiva: a condução das condutas através da lógica esportiva, 
além da prática dos esportes 

 
A partir do século XVI, Foucault descreve que se pôde perceber a formação de uma 

série de tratados, que passaram a indicar uma arte de governar. As questões que apareciam 
como problemas de governo eram diferentes e múltiplas, como o governo de si mesmo, o 
governo das almas e das condutas e o governo das crianças. A preocupação com esses 
problemas foi aflorada nesse período, entre outros motivos, devido à fase de transição de uma 
organização feudal para a estruturação da formação dos Estados, que 

 
[...] questiona o modo como se quer ser espiritualmente dirigido para 
alcançar a salvação. Por um lado, movimento de concentração estatal, por 
outro, de dispersão e dissidência religiosa: é no encontro desses dois 
movimentos que se coloca, com intensidade particular no século XVI, o 
problema de como ser governado, por quem, até que ponto, com qual 
objetivo, com que método etc. (Foucault, 2014, p. 408). 
 

Percebe-se que podem existir diversos interesses e formas possíveis de se governar 
os diferentes sujeitos, especialmente, as condutas. Para Rose (2001), o governo seria todo o 
conjunto de programas e estratégias direcionados à conduta das condutas, sejam elas mais ou 
menos racionalizadas. A partir do que se pode chamar de certa perspectiva de governo, seria 
possível agir sobre as ações dos outros “em relação a objetivos de prosperidade nacional, 



OLIMPÍADAS ESCOLARES DE MATEMÁTICA [...] 
 

 
801 

harmonia, virtude, prosperidade, ordem social, disciplina, emancipação, autorrealização” 
(p.41). Já a racionalização destas ações refere-se à governamentalidade, quando o governo 
passa a ter uma atitude de controle ou “gerenciamento calculado” dos sujeitos, para que se 
alcancem certos objetivos desejados (p. 41). Os eventos de competição entre escolares no 
âmbito da performance acadêmica ou científica concretizam modos racionalizados de 
condução das condutas.  

As olimpíadas escolares surgem nos discursos oficiais como uma estratégia 
educacional que se utiliza da chamada “crise educacional” e da consequente necessidade de 
melhoria na qualidade da educação para ampliar o desempenho de determinados sujeitos em 
processo de escolarização em experiências que envolvem diferentes habilidades, como criar, 
calcular, memorizar etc. O investimento através de apoio e patrocínios de empresas privadas 
permite supor a existência de interesses que ultrapassariam o desejo de melhoria das 
condições e o consequente aumento na qualidade da educação básica. Esses incentivos 
financeiros parecem estar sendo motivados pela projeção no desenvolvimento de jovens 
talentos, potenciais empresários de si mesmos, neste caso: nas áreas de ciências e tecnologias. 
A atualização permanente do capital humano e a condução de si mesmo no competitivo 
mercado de trabalho e de capitais estimularam uma nova forma de subjetivação, pela qual o 
indivíduo não passa de agente econômico. 

Apesar de contabilizarem pelo menos 18 modalidades, as olimpíadas escolares 
brasileiras12 parecem ainda não atrair muitas reflexões, sobretudo críticas. Segundo Rezende 
e Ostermann (2012), os poucos estudos existentes se detêm a classificações e análises das 
questões das provas aplicadas ou à resolução das questões utilizadas nas provas das 
olimpíadas. A maioria dos trabalhos analisa as resoluções dos problemas realizados pelos 
alunos a partir de uma “perspectiva cognitivista da pesquisa em educação científica”. Esses 
trabalhos criaram categorias para os erros dos estudantes, atribuindo-os a deficiências na 
compreensão durante o processo de resolução, e ainda elaboram distinções entre alunos que 
conseguem ler e compreender os problemas daqueles que não conseguem (p. 247). Para as 
autoras, as olimpíadas escolares de qualquer uma das disciplinas se espelham nas 
competições esportivas mundiais, que visam à seleção de vencedores e perdedores nas 
diversas modalidades de esporte. 

Em matéria de capa da revista Época (Guimarães, 2010), intitulada Os segredos dos 
bons alunos, lê-se que “é como um treino de atletismo, com esforço repetitivo” (p. 79) que 
se pode conquistar um lugar no pódio das olimpíadas de matemática. Nessa perspectiva, a 
solução para melhorar o desempenho dos alunos, sugerida em um dos artigos analisados por 
Rezende e Ostermann (2012), é a necessidade de melhor preparação para as olimpíadas 
científicas. Para isso, a orientação é de que sejam seguidos os passos das olimpíadas 
esportivas, bem como sejam estabelecidas comparações entre alunos e atletas, professores e 
treinadores.  

O estímulo através do modelo esportivo serve ainda para reforçar a ideia de que 
aqueles alunos que não conseguem atingir o desempenho esperado fiquem de fora da 
celebração das conquistas por falta de merecimento, pois não se esforçaram suficientemente. 
Principalmente porque “a vontade de vencer, atingir metas mais altas, destacar-se é um 
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poderoso incentivo para os estudos” (Guimarães, 2010, p. 79), ou seja, quem não se destaca 
não possui a devida força de vontade e consequentemente não será premiado. Só lhes restaria 
aceitar. Há, portanto, uma reverberação da lógica esportiva, cuja eficiência de otimização de 
performances pelo domínio da técnica e pela superação dos limites frente a um padrão de 
estudantes cujo o treino não é uma regra, perceba-se que não há aqui nenhuma discussão 
sobre conhecimento, treino e aprendizagem significativa, pois o que importa é pertencer a 
um grupo de elite baseada na capacidade de responder o mais rápido e o mais correto possível 
para vencer alguém. A motivação pela competitividade é típica de determinadas sociedades 
cuja conduta de ser melhor que outrem é estimulada. 

Cada vez mais, a utilização desses eventos torna as escolas ambientes privilegiados 
para o governo das condutas, através de uma estratégia de “gerenciamento calculado das 
questões de cada um e de todos a fim de se alcançar certos objetivos desejáveis” (Rose, 2001, 
p. 41). As competições escolares são declaradamente espaços destinados à seleção de um 
determinado tipo de talento, como se pode observar no trecho abaixo. 

 
As Olimpíadas Científicas são consideradas momentos privilegiados para a 
divulgação científica e para a descoberta e incentivo de novos talentos. O 
caráter competitivo estimula a inventividade dos alunos e professores, além 
de fornecer elementos fundamentais ao Ministério da Educação para avaliar 
os estudantes brasileiros em relação aos alunos de outros países. Como 
benefício adicional, muitas olimpíadas incentivam o trabalho em equipe, 
reforçando hábitos de estudo, o despertar de vocações científicas e os 
vínculos de cooperação entre equipes de estudantes e professores. 
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 2015 – 
grifos meus). 
 

Frases como “Os melhores alunos não têm medo do desafio” (Guimarães, 2010, p.79) 
e “matemática não tem segredo, é treino, trabalho e criatividade” (Fagundes, 2013) estão 
presentes em matérias e notícias pulverizadas pelos veículos de comunicação. Alguns 
enunciados chamam atenção pela sua tentativa mobilizadora que se dá através de recursos 
discursivos típicos do esporte de alto rendimento: “Já temos 30 atletas em treinamento”13 
(Bencini, 2010) ou “Michael Phelps do Sertão”14 (Marques, 2009). Nesse mesmo sentido, 
seguem trechos que demonstram o uso do dispositivo esportivo na construção de condutas: 

 
Os craques dos números servem de modelo e despertam o interesse de 
outros alunos pelos saberes científicos. Mas diferentemente de outros 
craques, como os de futebol, não recebem prêmios milionários, e sim 
estímulos para estudar. Muitos saem do interior para a capital, onde 
recebem bolsas de estudos em colégios como o Etapa, onde estudam os 
medalhistas desta reportagem. (Bencini, 2010). 
 
Imagine se conseguíssemos descobrir e estimular cientistas na mesma 
proporção em que têm sido descobertos e estimulados jogadores de futebol, 
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para os quais a nação parece ter um olhar mais atento, capaz de revelar e 
nutrir talentos. Teríamos o milagre de Santa Isabel – mais garotos revelando 
inteligência em olimpíadas escolares... servindo de exemplo de sucesso. 
(Dimenstein, 2010). 
 
A equipe verde e amarela é liderada pelos professores Luciano Guimarães 
Monteiro de Castro, do Rio de Janeiro (RJ) e Carlos Yuzo Shine, de São 
Paulo (SP), membros da Comissão Nacional de Olimpíadas de Matemática 
da SBM. Os estudantes tiveram um treinamento intensivo antes da viagem, 
sob os comandos da equipe técnica da Olimpíada Brasileira de Matemática 
(OBM). O time somente terá as provas na manhã de sexta-feira (10) e 
sábado (11), mas chegará em Chiang Mai no início da tarde de quarta-feira 
(8). “A equipe treinou bastante forte em São Paulo antes da viagem, tendo 
como objetivo principal acumular e desenvolver habilidades matemáticas. 
Uma vez que estivermos na Tailândia, tentaremos amenizar os efeitos do 
fuso horário e adaptarmos ao clima do país o mais rapidamente possível, 
para que os alunos cheguem ao primeiro dia de prova recuperados da longa 
viagem”, explicou Carlos Shine. (Olimpíada Brasileira de Matemática, 
2015). 
 

As características de treinamento, especialização, quantificação, nomenclaturas e 
organização, visíveis nos enunciados, são apenas alguns dos indícios de um dispositivo que 
tem inundado diversas práticas sociais. A produção de estímulos utilizados no esporte – como 
ter espírito de competição, a luta por medalhas e a contabilização de conquistas através da 
composição de quadros de medalhas15 comparativos – permitem que vislumbremos a 
existência da governamentalidade com elementos comuns do esporte. Essa 
governamentalidade que estamos chamando de esportiva, que produz sujeitos e também é 
produzida por eles, tem servido principalmente para conduzir condutas, formas de ser e estar 
no mundo muito alem do campo dos esportes. As olimpíadas escolares funcionam como 
dispositivos que orientam e normatizam o que se deve saber para alcançar determinado êxito 
social e também as formas de gerenciamento para isso. Foucault ressalta que esse tipo de 
racionalidade se nutre fundamentalmente do risco da pobreza, do medo do desemprego, dos 
perigos da violência para poder dominar o mais amplamente possível, sem se identificar 
(FOUCAULT, 2008a). 

Percebe-se que a governamentalidade esportiva tem se apresentado como um 
elemento constituído de diferentes estratégias que podem perpassar diferentes campos de 
saber-poder. As olimpíadas escolares utilizam-se de imagens, personagens, mensagens, 
métodos e demais simbolizações características e advindas do esporte, principalmente o de 
alto rendimento, para funcionar como um dispositivo que tem o poder de atrair e convencer 
sujeitos. A exemplo de como conduzir um indivíduo a ser campeão, exibem-se modelos de 
treinamento, utilização de técnicas bem-sucedidas, formas de selecionar talentos, imagens de 
pódios, medalhas, histórias de vitórias e superação etc. 
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Alguns desses eventos investem-se da legitimidade da prática esportiva para a 
realização de competições como as olimpíadas em espaços escolares. Seu reconhecimento 
social, muitas vezes, dispensa justificativas ou ajuda a justificar o estímulo à especialização 
precoce como produtor de resultados “extraordinários”, como é o caso dos “meninos 
prodígios” – medalhistas das olimpíadas de matemática que foram direto do Ensino Médio 
para o mestrado, considerados exemplos de que “rastrear e lapidar talentos bem cedo pode 
trazer resultados excepcionais” (Lima, 2010). As olimpíadas escolares atuam ainda, de modo 
a conformar, tanto aqueles que são deixados de lado no processo de ensino por conta da 
seleção e treinamento dos melhores, como aqueles que foram selecionados, de que essa é 
uma fórmula única para se conduzir a organização das coisas. Essa conformação sobre o 
merecimento de alguns já está naturalizada para o (ao mesmo tempo em que é naturalizada 
pelo) estudante Lucas Felipe, de 12 anos, quando afirma que “Esforço pessoal e estímulo ao 
talento por meio de dedicação da comunidade escolar são a fórmula para atingir os lugares 
mais altos do pódio na OBMEP” (Vicentini, 2009). 

Segundo Cláudio Landim, “A prova é concebida para detectar alunos talentosos e não 
alunos que tenham uma boa formação em matemática” (Weber, 2013). Na esteira do que 
afirmou o coordenador-geral da OBMEP, é possível observar que essa tendência já está 
presente em algumas escolas, como em Coruripe (AL), onde um professor de matemática é 
exemplo por tornar seus alunos “destaques nacionais”, por serem medalhistas da OBMEP. O 
professor Djalma Nascimento relatou uma de suas estratégias: “Procuro talentos nos alunos. 
Os que têm melhor desempenho são transformados em monitores” (O Jornal, 2011). 

Contudo certas enunciações não são elementos exclusivos da lógica esportiva; são 
discursos que também passam por ela, como a detecção de talentos, objetivo citado para a 
criação das olimpíadas de matemática, que, segundo o diretor do IMPA, César Camacho, 
começou como uma espécie de ‘caça-talentos’” (Vieira, 2015); e o caráter 
competitivo/meritocrático pronunciado inclusive pela presidenta Dilma Rousseff em seu 
discurso na cerimônia de premiação da OBMEP, quando disse: “No Brasil de hoje queremos 
que o sucesso venha da meritocracia. Hoje aqui é uma celebração da meritocracia. Ninguém 
perguntou aqui quem era o pai, a mãe e de onde veio [o aluno premiado]” (Tabak, 2012). 

No entanto é através da visibilidade esportiva e midiática que esses enunciados 
ganham ainda mais valorização e projeção na sociedade. Utiliza-se todo um aparato esportivo 
inspirado nas atividades esportivas de alto rendimento para estimular a participação, a adesão 
e a aceitação a esse modo de conduzir sujeitos. O empréstimo da legitimidade do nome 
olimpíadas, por exemplo, já a torna inquestionável pela sua importância social, capacidade 
de envolver e demonstração de resultados. Uma olimpíada parece reforçar as noções de que 
em uma disputa todos devem preparar-se para a especialização, a preparação e o treinamento 
de habilidades, mesmo que isso possa classificar alguns sujeitos como melhores do que 
outros. Ao mesmo tempo, procura-se tornar aceitável, mesmo no ensino básico, que a seleção 
de alguns sujeitos em detrimento de outros faz parte de um jogo legítimo, pois nem todos 
poderiam alcançar o lugar mais alto do pódio. 
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5 Reflexões sobre a utilização do dispositivo esportivo como estratégia política e 
biopolítica de governamentalidade 

 
Através da elaboração de relações conceituais e empíricas, busca-se reforçar o 

entendimento de que o modelo esportivo dispersado para o âmbito educacional, como no 
caso das olímpiadas de matemática, por exemplo, tem sido um meio de atuação do exercício 
de poder sobre a população. A partir das características que ele pode assumir em diferentes 
espaços e sua ação sobre distintos grupos sociais, o modelo esportivo pode ser caracterizado 
como um dispositivo de poder – o dispositivo esportivo. Estão presentes na noção de 
dispositivo esportivo, com a qual esse texto vem operando, pelo menos duas possibilidades 
de intervenção para o governo das condutas como estratégia da governamentalidade 
esportiva: a submissão ao livre mercado e a celebração da responsabilidade individual. 

A utilização do esporte como um dispositivo para a governamentalidade torna-se 
prática política e biopolítica quando toma a discursividade do esporte, e não mais apenas as 
práticas esportivas, como instrumento capaz de controlar os corpos. Através de símbolos, 
histórias, personagens e marcas como estratégias de intervenção, inseridos em um conjunto 
de ações e programas, as táticas são direcionadas para cumprir certos objetivos econômico-
sociais. Dentre estas, temos o treinamento, a especialização, a exigência de dedicação para a 
obtenção de resultados e a premiação como compensação de esforços. 

No contexto das olimpíadas escolares, têm se utilizado, como demonstração de 
exemplos a serem seguidos, casos de alunos capazes de estudar matemática mais de 10 horas 
por dia para competir em uma olimpíada (Bencini, 2010), ou ainda aqueles que não deixam 
o laboratório nem para comer, às vésperas de uma competição (Borges, 2012). Segundo João 
Canalle, coordenador da Olimpíada Brasileira de Física, “os vencedores gostam de competir 
e estudar e, para eles, a preparação para um evento competitivo nunca é um fardo” (Bencini, 
2010).  

Na grade da governamentalidade e, mais especificamente, de uma 
governamentalidade esportiva, esta pode ser considerada uma forma de exercício do poder 
sobre a condução da conduta dos sujeitos. Estes passam a perceberem-se como vencedores 
ou perdedores, inseridos em todo um esquema social que faz com que os indivíduos se sintam 
responsáveis por sua conquista ou fracasso. A ideia permanente de que devemos ser 
imbatíveis e incansáveis faz com que também nos consideremos inferiorizados, culpados e 
nos condenemos por errar, perder, não conseguir etc. Os fardos não têm o mesmo peso para 
todos, e todos não possuem a mesma força, no entanto são levados a pensar que têm. 

No artigo A Olimpíada do Século XXI, publicado no jornal O Globo, do Rio de Janeiro 
(9 out. 2008) e escrito por Sérgio Machado Rezende e Fernando Haddad16, presencia-se a 
afirmação de que a história dos homens pode ser boa ou má. Mas acredita-se que o lado bom 
está sempre tentando superar o mau, e nesse caso as olimpíadas servem como um exemplo 
do que seria o bem, e a própria superação do bem sobre o mal. 

 
Os Jogos Olímpicos desde a Grécia Antiga marcam a vitória do bem, o 
espetáculo fascinante da superação de esforços, para soldar alma sã e 
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corpo são. Suas medalhas de ouro, prata e bronze premiam justamente o 
empenho de superar capacidades físicas, em que a concentração mental é 
essencial. (REZENDE; HADDAD, 2008, p. 7 – grifos nossos). 
 

As dicotomias mente-corpo e bom-mau são práticas discursivas que se destacam pela 
potencialidade como constituidoras das formas de verdade e de sujeitos dessa sociedade. O 
que significa ser do bem, superar esforços e capacidades físicas na sociedade atual? Quais 
são as orientações atuais para conquistar o objetivo da sanidade do corpo e da mente? Pode-
se empreender, a partir da análise das formas, como os enunciados se apresentam e 
constituem todo um aparato pedagógico, que indica a luta do bem contra o mal, criando 
formas de controle e governo desses sujeitos. Tais enunciados buscam indicar modos como 
as pessoas devem ser e fazer, e que rumos devem tomar em suas vidas (o certo), considerado 
um caminho diferente daquele de antes (Damico, 2011, p. 146). 

No artigo de Rezende e Haddad (2008), as olimpíadas consideradas de destaque do 
século XXI são as “Olimpíadas de Ciência”17, pois se centram no “avanço intensivo e na 
superação das capacidades intelectuais”, principalmente dos jovens. Tal sincronia de 
pretensões que se utilizam do cenário esportivo na sociedade não ocorre por acaso no 
chamado “século da informação e do conhecimento”, que se pretende sempre mais produtivo. 
Está constantemente sendo reforçada a noção da existência de uma necessidade de superação 
das capacidades de cada indivíduo e a noção de avanço, ou melhor, de uma infinita busca 
pelo avanço, como única possibilidade de conduzir vidas. 

As ambições ao se testar os conhecimentos na área de matemática com a olimpíada, 
“vital para o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico do país” (Rezende; 
Haddad, 2008), comportam as ideias de superação das capacidades e busca pelo avanço. Na 
mesma direção, a diretora da OBMEP, Suely Druk, diz que a competição só traz benefícios, 
pois “a vontade de vencer, atingir metas mais altas, destacar-se é um poderoso incentivo 
para os estudos” (Guimarães, 2010 – grifo nosso).  

Essas afirmações repetidas e dispersadas, por sua vez, coadunam com o que emerge 
das falas de participantes das olimpíadas. É o caso de Willian, primeiro integrante de sua 
família a ingressar em uma universidade. Ele afirma que seu exemplo “faz com que outras 
pessoas vejam que é possível crescer”. O aluno aponta que, através de sua participação na 
OBMEP, foi estimulado, tornou-se mais confiante, melhorou sua autoestima e frequentou o 
PIC na UFMG, o que determinou sua inserção na faculdade (Benevides, 2013).  

O lema olímpico Citius, Altius, Fortius18, vinculado à criação do Comitê Olímpico 
Internacional em 1894, assemelha-se às afirmações citadas sobre as olimpíadas escolares, 
por estarem em um mesmo grupo de enunciados que estimulam a busca pelo 
desenvolvimento sem limites. Ehrenberg (2010) identificou em enunciados próximos a estes 
a construção do perfil de um estilo de homem, que reúne as tradições do ideal competitivo 
do esporte, somado a um modelo de empreendedorismo para a ascensão social. Esses podem 
ser chamados de “atletas da ascensão social” (p. 46). 

Esse modelo de atleta-empreendedor deve reunir requisitos de um competidor 
incansável, empenhado no treinamento, capaz de assumir riscos e suportar o estresse, superar 
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obstáculos e ultrapassar os seus próprios limites. Para Carvalho (2012), na perspectiva 
gerencialista colocada em prática através de condutas como a do empreendedor, o sujeito 
torna-se empresário de si mesmo, “responsável por aprender sozinho, por aprender a 
aprender, por aprender sempre, por inovar e por buscar alcançar metas cada vez mais ousadas 
e desafiadoras” (p. 474)19. 

O presidente Lula, em 2009, na premiação das olimpíadas de matemática, disse aos 
medalhistas que aquele era “um dia de glória”, pois via estampado nos olhos daqueles jovens 
“a grandeza do futuro do nosso país” (Menezes, 2009). Na trama dos enunciados sobre as 
olimpíadas de matemática, há certa regularidade no que é dito sobre crescer e avançar 
relacionado ao desenvolvimento econômico do país. Nas falas dos indivíduos, esses ditos são 
apropriados para as condições de vida de cada um, reforçando a ideia do culto à performance 
individual como solução para os problemas econômicos de todos e do país. Na mesma esteira, 
o doutor em matemática Seme Gebara disse à revista Veja que “Cultivar o talento dos jovens 
é crucial para o desenvolvimento de qualquer país” (Lima, 2010), quando foi convidado a 
opinar sobre o recrutamento de jovens talentos nas olimpíadas de matemática. 

Na perspectiva de formar um grupo seleto, competitivo e produtivo de jovens, os 
alunos do ensino básico, medalhistas de ouro, prata e bronze, frequentam um projeto de 
iniciação científica em universidades para orientar a continuidade dos estudos e prepararem-
se para a graduação e/ou pós-graduação. Esse seleto grupo se caracteriza por reunir jovens 
de habilidades e desempenhos destacados, quando comparados com outros jovens. Para o 
exemplar ex-aluno do IMPA, que é economista, professor da Universidade de Columbia, nos 
EUA, o envolvimento de milhões de jovens nas olimpíadas de matemática “terá impacto 
positivo sobre o desempenho educacional dessa geração, que estará mais preparada para se 
tornar uma força produtiva inovadora” (Ritto; Magno, 2014). 

As formas de preparação dessa força produtiva são orientadas com base nos caminhos 
percorridos por aqueles que já foram medalhistas. Exemplo disso é a fórmula da conquista 
de medalhas do professor Geraldo Pereira, reconhecido por levar seus alunos às finais das 
olimpíadas: “somar talentos, dividir informações, diminuir a falta de confiança dos nossos 
alunos e multiplicar nossas conquistas” (G1 - Zona da Mata, 2013)20. Na orientação para a 
obtenção de resultados, percebe-se que a responsabilização sobre a produtividade – ou sobre 
a colocação nas olimpíadas – é direcionada a alunos e professores das escolas. A ideia de que 
um aluno deve sempre se superar condiciona a possibilidade da conquista de premiações à 
sua própria vontade, esforço e confiança; capacidades que são somadas à capacidade de 
elaboração de estratégias para estimular esse aluno, que devem partir dos seus professores. 

Nem sempre foi tão comum falar-se em treino no lugar de estudo, tampouco atleta 
em substituição a aluno, ou treinador para o professor, sobretudo na área de ensino de 
matemática. No entanto é cada vez mais naturalizado o uso do exemplo da conduta esportiva 
na seleção e no direcionamento preparatório de jovens. Os medalhistas de ouro, prata e 
bronze da OBMEP, por exemplo, são premiados com uma bolsa de iniciação científica no 
valor de R$ 100,00 para frequentar as aulas do PIC. Para isso, muitos alunos precisam deixar 
as cidades onde moram, pois, essas aulas ocorrem em 170 cidades-polo, geralmente onde há 
um centro universitário. Para possibilitar a permanência desses alunos longe de suas 
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residências, o programa oferece moradia, transporte e alimentação, segundo o diretor do 
IMPA e coordenador da OBMEP, Cláudio Landin (Benevides, 2013). 

Com isso, a intenção é dizer que a ideia de selecionar e preparar um jovem, 
envolvendo instituições interessadas nesse investimento, pode ser inovadora na seleção de 
talentos em matemática, mas já é uma prática reconhecida na área esportiva de alto 
rendimento. Essa e outras táticas de governamentalidade esportiva podem ser identificadas 
pelo que Foucault (2008) denominara racionalidade política do contrato, pois atua através do 
exercício do poder na racionalidade daqueles sobre os quais o próprio poder é exercido, como 
se houvesse um acordo. 

A atitude de deter/conquistar sujeitos, antes mesmo que estes possam decidir o que 
desejam realizar em suas vidas, por exemplo, orienta a produção de atletas de alto rendimento 
com a aceitação e o consentimento de grande parte dos indivíduos. Ainda inovadora na área 
de matemática, tal estratégia também não parece estar sendo refletida, pois os discursos têm 
sido apoiados e reproduzidos constantemente. 
 
6 Conclusão 

 
Neste trabalho, buscou-se examinar a utilização do dispositivo esportivo como uma 

estratégia de governamentalidade esportiva. Para isso, foi fundamental perseguir as respostas 
para o questionamento que pairou sobre todo o processo de escrita: Como essas práticas 
escolares têm se organizado através do modelo da lógica esportiva de alto rendimento, a 
ponto de produzir novas formas de ser e de agir na sociedade contemporânea? 

A partir da análise da dispersão do dispositivo esportivo, para além da prática 
esportiva, foi possível refletir sobre como essa estratégia tem se efetivado em práticas de 
orientação para a conduta dos sujeitos através de competições escolares, como as olimpíadas 
de matemática. Para esse processo, foram observadas as ocorrências e regularidades 
presentes nos discursos midiáticos propagados sobre as olimpíadas de matemática. As 
informações coletadas foram problematizadas na esteira da governamentalidade esportiva, 
considerada uma forma de exercício do poder sobre a condução da conduta dos sujeitos. 

Observou-se que o dispositivo esportivo, composto por inúmeros enunciados, 
discursos, estratégias e táticas, é produto da sociedade em que vivemos, bem como é uma 
das peças da engrenagem do atual estágio do capitalismo, que auxilia na produção e 
manutenção de propósitos orientados pela economia de cunho gerencialista. Esse dispositivo, 
principal objeto estratégico da governamentalidade esportiva, tanto propõe quanto assume 
características do contexto em que está inserido. Assim, carrega consigo os significados e os 
códigos da sociedade contemporânea, da mesma forma que produz significados para esta, 
agindo nos seus processos de existência e manutenção. 

Através das olimpíadas escolares são demonstrados exemplos de fórmulas corretas, 
por meio de treinamento, especialização, dedicação maximizada para a obtenção de 
resultados cada vez melhores e a premiação como recompensa, para se alcançar conquistas e 
o sucesso. A não obtenção do sucesso esperado é tratada como um desvio motivado pelo não 
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cumprimento da fórmula prescrita, por isso as consequências são atribuídas individualmente 
e aceitas como incapacidades naturais. 

Entre as atitudes mais indicadas nessa espécie de manual de comportamento que vai 
se constituindo a cada notícia sobre as olimpíadas, são comuns palavras de ordem e de 
incentivo como autoconfiança ou acreditar em si mesmo, trabalhar ou treinar 
incansavelmente, ter coragem e desafiar, superar as dificuldades, ser criativo, conquistar, 
crescer, ter força de vontade, esforçar-se, tornar-se um vencedor, não ter limites, empenhar-
se, dedicar-se etc.21 Ao trilhar esse caminho, o sucesso, a obtenção dos melhores resultados 
e o bom desempenho seriam uma certeza; ao passo que o insucesso está garantido para 
aqueles desviantes. 

O dispositivo esportivo age nas Olimpíadas de Matemática por duas vias, tanto 
estimulando e encorajando, mas também de modo oposto, desestimulando e desencorajando 
os estudantes. Aqueles que mais se adequam aos modelos exigidos para uma competição, 
como as olimpíadas de matemática por exemplo, poderão sentir-se estimulados a estudar os 
conteúdos e técnicas específicas para a competição cada vez mais, com o objetivo de alcançar 
o primeiro lugar. Trata-se, nesse caso, do indivíduo condicionado e autocondicionado, do 
bom-moço instituído nos padrões individualistas do modo de vida, para dar um exemplo 
ocidental, regido pela moralidade, capitalista e seu paradigma do modo de ser burguês. 
(Branco, 2002, p. 182). 

Porém, há aqueles que nem sequer participam e passam a ser posicionados como não-
parceiros, por não se enquadrarem nas habilidades exigidas para o modelo de competição. 
Entendemos que é justamente esse jogo de certos limites à dominação que força a 
necessidade de o poder ativar movimentos permanentes de regulação, em uma espécie de 
inacabamento compulsório das relações de poder e, ao mesmo tempo, da vitalidade que as 
caracteriza. 

A manutenção desse ideal de culto à performance é uma das formas de cumprir os 
objetivos que se tem para o aumento da produtividade no país. As olimpíadas escolares 
servem a esse propósito, ao selecionar e segregar grupos de jovens talentosos, competitivos 
e produtivos ainda no ensino básico, nas áreas tecnológicas e científicas. 

Em alguns nichos da sociedade capitalista, baseada na produção e concorrência, 
entendemos a utilização desta estratégia como forma de selecionar os sujeitos mais 
adequados aquele perfil que se procura, em uma entrevista de emprego, seleção de bolsa de 
pesquisa, concurso público etc. Porém ou ironicamente, é talvez quando mais nos prometem 
a felicidade, o êxito, sucesso etc., e quando mais nos entregamos a essas promessas, é que 
mais estamos no jogo, e mais desejosos de permanecer nele, portanto mais vigiados e 
governados estamos. 
 

Notas 
1 Consultor de recursos humanos e coaching, sócio do E-Marcas, consultor em propriedade intelectual, 
articulista, palestrante e empresário. 
2 Identificou-se que o termo “dispositivo esportivo” foi utilizado em 2013 na tese de doutorado de Marcelo 
Moraes e Silva, intitulada Novos modos de olhar outras maneiras de se comportar: a emergência do dispositivo 
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esportivo da cidade de Curitiba (1899-1918), referindo-se a um processo de transformação de comportamentos 
dos habitantes da cidade de Curitiba por meio do esporte. Kátia Rubio citou o termo anteriormente em seu livro 
Medalhistas olímpicos brasileiros: memórias, histórias e imaginário, de 2006, quando se referiu à existência 
de características próprias do esporte identificadas por Bourdieu (1993), as quais chamou de “chaves 
constitutivas do dispositivo esportivo” (p. 70). 
3As competições analisadas denominam-se olimpíadas científicas ou olimpíadas do conhecimento, com exceção 
das competições esportivas que por bastante tempo foram reconhecidas por Olimpíadas Escolares. Hoje, desde 
2012, as competições esportivas passaram a ser denominadas Jogos Escolares da Juventude, possivelmente em 
concordância com a decisão do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) de barrar a utilização do termo olimpíadas, 
que só caberia ao próprio comitê. 
4 As notícias veiculadas sobre as olimpíadas de matemática que foram analisadas estão listadas entre as 
referências deste artigo. 
5 Ao operar com a temática das olimpíadas, pode-se considerar pelo menos duas fases distintas quanto às 
características desse evento, uma anterior ao advento do esporte moderno e outra posterior. Aquelas práticas 
que eram realizadas na antiguidade pouco têm a ver com as que passaram a ser exercidas nas olimpíadas durante 
a modernidade (Gutmann, 2001; Helal, 1990). Neste artigo, trabalha-se com a expressão moderna de 
olimpíadas, e ainda como esta tem servido de exemplo para uma possível expressão contemporânea do evento. 
Esta última seria pautada nas características da versão moderna, com a expansão das práticas esportivas para as 
demais áreas do conhecimento ou científicas. 
6 Trabalhou-se com o site de buscas mais popular da internet, o Google, que pode ser acessado em 
<http://www.google.com.br>. Foram utilizados 20 tipos de alertas diferentes sobre as olimpíadas escolares, que 
passaram a varrer a mídia on-line e alimentar a caixa de e-mails. 
7 Para isso, tomamos algumas medidas restritivas, como a utilização das aspas para envolver o nome de cada 
evento, e as ferramentas de busca ao pé da letra, e em Português oferecidas pelo buscador utilizado. 
8Likes são uma sinalização realizada através de um botão que representa sua presença naquele local e gosto pelo 
assunto. No Brasil, a tradução para essa ferramenta é a ação de curtir. 
9 Ver mais em: <http://www.obmep.org.br>. 
10 Essa prática corporal não possui o mesmo significado em todas as suas possibilidades de expressão. Também 
são relevantes, porém menos destacados, o esporte escolar, o esporte de lazer, o esporte amador etc. No Brasil, 
principalmente em meio à realização da Copa do Mundo de futebol masculino (2014), das Olimpíadas e 
Paralimpíadas (2016), as organizações esportivas, instituições públicas e privadas destinam recursos quase 
exclusivamente para as competições de alto rendimento. 
11 A WorldSkills é uma Olimpíada Mundial de educação profissional, da qual o Brasil foi sede em 2015 por 
intermédio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). 
12 Esse número pode ser considerado maior, pois, inseridos no Programa Nacional de Química estão as 
olimpíadas brasileira, júnior, internacionais, Norte/Nordeste e as estaduais, mas contabilizamos apenas o 
programa como um todo, considerando ser esta a modalidade da área de química. 
13 Fala de um aluno de 16 anos, medalhista da OBM, que montou um grupo para preparar alunos de escolas 
públicas para olimpíadas de matemática. 
14 Esse é o apelido que recebeu um aluno depois da terceira medalha de ouro consecutiva na OBMEP. 
15Exemplo em: <http://www.cgnamidia.com/2015/03/upanema-tem-o-melhor-desempenho-de-sua.html>. 
Acesso em: 2 ago. 2015. 
16 Ambos são políticos brasileiros: Sérgio Rezende foi ministro de Ciência e Tecnologia e é também professor; 
Fernando Haddad é atual prefeito da cidade de São Paulo e em 2008, quando foi escrito o texto, era ministro da 
Educação. 
17 O artigo traz como destaque e único exemplo a OBMEP. 
18“Mais rápido, mais alto, mais forte”. 
19A cultura do ser empreendedor advém da Teoria do Capital Humano formulada pelos economistas de Chicago 
(um dos grupos que difundiu os preceitos do neoliberalismo norte-americano). Nessa perspectiva, o mercado 
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foi definido como base para compreensão e organização da sociedade, e as condutas e OS comportamentos dos 
sujeitos como objetos da análise econômica (Carvalho, 2012). 
20Ver mais em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/12/mg-escola-acumula-166-medalhas-em-
olimpiadas-de-matematica.html>. Acesso em: 20 set. 2015. 
21 Essas expressões estão no conjunto de notícias analisadas sobre as olimpíadas de matemática. 
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