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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é verificar a coerência entre o discurso e a prática 
dos professores na adoção das metodologias de ensino dos esportes coletivos 
utilizadas nas aulas de iniciação esportiva na cidade de Fortaleza. O estudo 
caracteriza-se como descritivo, transversal com abordagem quantitativa. Os 
instrumentos utilizados para a coleta de dados foi um questionário com 
questões abertas e fechadas e uma ficha de observação. A amostra foi 
composta por 22 professores que atuam no ensino dos esportes – iniciação 
esportiva no segmento educacional, sendo a maioria graduados (59,1%) e 
formados entre 5 meses a 370 meses, o que demonstrou a heterogeneidade  
da amostra. Dos profissionais investigados, 50% realizam sua formação 
continuada em cursos de pequena ou longa duração no intervalo entre 1 a 2 
anos.Com relação à prevalência de utilização dos métodos de ensino, 
observou-se que 10 profissionais da amostra (45%) sempre utilizam o método 
global, enquanto 40,9% às vezes utilizam o método parcial e 50% da amostra 
sempre utiliza o método da demonstração em suas aulas. Em relação ao 
método da resolução de problemas, 36,4% quase sempre utilizam e 22,7% 
sempre utilizam, já o método misto é utilizado às vezes por 36,4% da amostra. 
Na sua formação acadêmica, 36,4% foram submetidos a uma metodologia 
baseada em aulas centradas no ensino das diversas possibilidades 
metodológicas de ensino dos esportes, enquanto 36,4% em aulas centradas 
somente no ensino da tática e dos sistemas de jogo. Dos 22 professores 
investigados, 13 se disseram inovador ou inovador com resquícios tradicionais, 
enquanto 8 se disseram tradicional com resquícios inovadores. No aspecto 
geral, não houve coerência entre o discurso do professor e sua prática 
profissional na maioria dos critérios analisados, principalmente no que diz 
respeito à organização da estrutura de suas aulas. A formação inicial 
(graduação), assim como a formação continuada (cursos, camping, clínicas, 
etc.), não alterou ou contribuiu para modificar a prática profissional dos 
professores. 

PALAVRAS-CHAVE: Iniciação Esportiva, Método de Ensino, Esportes 
Coletivos, Formação Continuada. 
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ABSTRACT 

The research´s goal is to verify the consistency between discourse and practice 
teachers in adopt the teaching methodologies used in team sports initiation 
classes in the city of Fortaleza. The study is characterized as descriptive, cross-
sectional and quantitative approach. The instruments used for data collection 
was a questionnaire with open and closed questions and an observation sheet. 
The sample consisted of 22 teachers who work in the sports teaching, sports 
initiation, in educational segment, most graduated (59.1%) and formed since 5 
months to 370 months, which demonstrated the heterogeneity of the sample. Of 
the professionals investigated, 50% have their continuing education courses in 
short or long duration in the interval between 1 to 2 years. Regarding the 
prevalent use of the teaching methods, it was observed that the sample  10 
(45%) always uses the global method, while 40.9% sometimes use partial 
method and 50% of the sample always uses the method of demonstration in 
their classes. In relation of the problem´s methods solving, 36.4% almost 
always uses and always uses and 22.7% always uses, however the mixed 
method is sometimes used by 36.4% of the sample. About the academic 
background, 36,4% had a methodology based lessons with various 
methodological possibilities of sports teaching, while 36.4% had lessons 
focused on teaching tactics and in systems of play. The 22 teachers surveyed, 
13 said they were innovative or innovator with traditional traces, while 8 said 
they were traditional with innovative traces. In overall look, there was no 
consistency between the speech of teachers and their professional practice in 
most criteria examined, especially with regard to the organization of the 
structure of their lessons. The initial training (graduation), as well as continuing 
education (courses, camping, clinics...), did not affect or modify contributed to 
the professional practice of teachers. 

 

Key words: Sport Initiation, Teaching Method, Team Sports, Continuing 
Education.  
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Desde o início da história do homem sobre a terra, sua vida se pauta 

basicamente no movimento corporal, tornando essa atividade de vital 

importância para que nossa espécie não tivesse o destino de milhares de 

outras que não tendo condições de adaptação a realidades diferenciadas e, 

principalmente, por não ter a condição de buscar lugares apropriados para sua 

sobrevivência, sucumbiram.  

 Para que esses movimentos corporais se tornassem melhores e mais 

aperfeiçoados, o homem buscou maneiras diferenciadas de torná-los cada vez 

mais eficazes na perspectiva de garantir suas necessidades básicas com um 

menor gasto de energia, surgindo então, desde esse período histórico, as 

metodologias básicas de aprendizagem do movimento humano. 

 Os movimentos naturais como correr, saltar, lançar, trepar, rastejar, 

quadrupedar, entre outros, utilizados nas suas ações de sobrevivência como a 

caça, a pesca, a guerra, a fuga, etc.,  foram ganhando em qualidade de 

execução em função, principalmente, da experiência adquirida e repassada de 

geração em geração ao longo da história da humanidade (Comitê Olímpico 

Internacional, 2005). 

 Com relação ao movimento humano direcionado à prática esportiva, 

têm-se relatos dos primeiros treinamentos periodizados na antiga Grécia, 

quando Milon de Crotona, iniciou seu treinamento para participar dos Jogos 

Olímpicos, onde treinava levantando um novilho e dando prosseguimento a 

esses treinamentos até o novilho se transformar num touro adulto e pesado 

(Comitê Olímpico Internacional, 2005). 

A partir de 1896, com o retorno dos Jogos Olímpicos da era moderna, 

variadas estratégias metodológicas para se ensinar esportes foram colocadas à 

prova por treinadores e atletas que visavam com isso, desenvolver melhor o 

potencial de cada atleta para alcançar a vitória (Comitê Olímpico Internacional, 

2005). 
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A Inglaterra no século XVIII parte na frente no estudo do esporte, 

desenvolvendo metodologias que visavam inicialmente, dar um caráter 

disciplinador e de superação a seus rapazes que freqüentavam as escolas e as 

universidades naquele país (Terret, 2007), surgindo assim, teóricos que 

descreviam as diversas formas de se alcançar tais objetivos e, posteriormente, 

com treinamentos mais árduos para se alcançar resultados olímpicos (De 

Rose, 2006). Sobre esse tema, De Rose (2006), afirma que Thomas Arnold, 

juntamente com outros professores da época, formou as primeiras equipes 

competitivas e fundaram as primeiras federações esportivas que se tem notícia. 

A partir desse momento histórico, surgem correntes de estudiosos do 

treinamento desportivo que defendem metodologias bem divergentes com 

relação à preparação desses atletas para competição. A política passa também 

a fazer parte permanente dos Jogos Olímpicos, visto que, os países com o 

maior número de conquista seriam aqueles que teoricamente teriam o modelo 

de governo mais adequado (Rúbio, 2010) e para cada tipo de governo, existiria 

uma proposta de ensino de esportes específica. 

Em meio a esse quadro os Jogos Olímpicos foram 
manipulados como mais uma forma de demonstração de poder 
político e força social. As medalhas passaram a ser contadas 
como pontos a favor de seus respectivos regimes, afirmando 
um tipo de superioridade não pretendida pelo Movimento 
Olímpico. As competições esportivas tornaram-se uma das 
manifestações públicas de maior divulgação desse conflito. 
Grandes nações obviamente deveriam produzir grandes atletas 
que demonstrariam ao mundo o verdadeiro potencial de 
construção de domínio de uma ordem mundial binária (Rúbio, 
2010, p. 7). 

Atualmente, com a globalização, em questão de segundos tem-se acesso 

a diversos conhecimentos pedagógicos acerca de estratégias metodológicas 

para ensinar e aprender uma determinada modalidade esportiva. O diferencial 

está em conhecê-los a fundo e o contexto em que cada um deles foi criado e 

desenvolvido, como adaptá-los a uma realidade específica e ainda, o que está 

subjacente a realização de tal prática. 

A partir desse momento o que se questiona é o conhecimento que os 

profissionais que ensinam esportes possuem em relação às metodologias de 

ensino do esporte e o emprego dessas metodologias em sua área específica 

de atuação, ou ainda, se o seu discurso condiz com a sua prática, pois a 
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coerência entre o discurso e a prática é o referencial que diferencia os bons 

dos maus profissionais em qualquer área do conhecimento.  

Entende-se que existe uma necessidade de através de uma pesquisa 

empírica, traçar um quadro referencial dos professores que adotam 

metodologias inovadoras e os que adotam metodologias tradicionais no ensino 

dos esportes coletivos nas aulas de Educação Física e Esportes na cidade de 

Fortaleza.  

Estudar-se-á também os profissionais que permanecem ainda numa 

perspectiva tradicional de ensino dos esportes coletivos, verificando o que leva 

esses profissionais a se manterem nessa linha de trabalho. 

A pesquisa visa ainda, detectar a formação desses professores, 

identificando quais as metodologias de ensino e o(s) tipo(s) de avaliação(ões) 

aos quais foram submetidos em seus cursos de formação e graduação e como 

atualmente se processa a sua atualização profissional (formação continuada), 

fazendo uma relação entre esses fatores e as metodologias de ensino 

utilizadas em suas aulas. 

Acredita-se assim, estar contribuindo com os gestores da área de 

Educação Física e Esportes da cidade de Fortaleza, para que através da leitura 

da realidade a ser apresentada na pesquisa, possam analisar o trabalho 

desenvolvido por esses professores no tocante as metodologias empregadas 

nas aulas de educação física e de iniciação esportiva das escolas, clubes, 

agremiações e associações.  

Pretende-se ainda, provocar nos gestores dos cursos de formação de 

professores de educação física uma reflexão a respeito dos conteúdos 

curriculares, das metodologias de ensino e dos planos de ensino adotados e 

desenvolvidos na área do ensino-aprendizagem das disciplinas relacionadas 

aos esportes coletivos e a sua aplicabilidade prática. 

Desta forma, reitera-se a grande importância desse estudo que ora 

propõe-se a buscar novas investigações nas abordagens que dizem respeito 

ao fazer profissional no ensino dos jogos coletivos, aprofundando assim toda 

uma conjuntura em torno de um tema cada vez mais atual e pesquisado no 

mundo do movimento humano: o fenômeno esportivo. 
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Após essas reflexões iniciais, fica claro que o estudo sobre as 

metodologias de ensino dos esportes coletivos, principalmente na iniciação 

esportiva, merece um aprofundamento, visto que, no confronto entre as 

metodologias tradicionais e as metodologias inovadoras, existe a figura do 

professor que tem a responsabilidade de superar a visão tecnicista e avançar 

em direção a metodologias mais críticas de ensino, entendendo que o 

conhecimento da matéria de ensino, a formação do professor, o domínio das 

metodologias de ensino e uma constante atualização profissional são fatores 

indispensáveis no processo da formação integral do aluno (Bento & Graça, 

1999). 

Como benefício, a pesquisa em questão servirá para dar suporte teórico/ 

prático a professores e gestores que atuam na área da educação física e dos 

esportes quanto às diferentes formas de se ensinar esportes, traçando um elo 

entre a formação acadêmica dos profissionais que ensinam esportes e a sua 

prática profissional, além da influência da educação continuada na condução 

de sua práxis pedagógica. 

Esse trabalho de investigação científica, vem organizado em forma de 

capítulos, assim divididos: no capítulo 2 definimos o problema e estabelecemos 

os objetivos do estudo, justificando ainda a sua pertinência. Nesse contexto, 

com o propósito de enquadrar o tema estudado na literatura atual, 

apresentamos, no capítulo 3 uma revisão de literatura. A metodologia está 

especificada no capítulo 4, bem como a forma como foi feito o tratamento dos 

dados. No capítulo 5, tem-se os resultados obtidos nesta pesquisa e a sua 

discussão. As conclusões estão no capítulo 6. Apresenta-se também propostas 

para futuras investigações no capítulo 7. 

 Reserva-se ainda o capítulo 8 para apresentar as referências 

bibliográficas que foram consultadas ao longo de todo o estudo. 

Ao final do documento, apresenta-se os anexos necessários para 

legitimar os instrumentos necessários à realização da referida pesquisa. 
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2. PROBLEMA 

 

O estudo que hora se apresenta visa justamente verificar os avanços 

teóricos alcançados pelos estudiosos na área do ensino aprendizagem dos 

esportes e o que realmente acontece na prática. 

Será que os professores da área de iniciação esportiva conhecem as 

novas teorias (metodologias inovadoras) para o ensino dos esportes? E se 

conhecem, será que se apropriam delas no seu dia a dia? Ou será que o que 

fazem seja simplesmente reproduzir os treinamentos aos quais foram 

submetidos nos treinamentos ou aulas de educação física? 

O estudo justifica-se pelo fato de estarmos vivenciando em nosso país a 

década do esporte e uma quantidade muito significativa de crianças, jovens e 

adolescentes estarem buscando escolinhas e equipes esportivas, motivados 

pelas propagandas veiculadas em torno desses eventos.  

Dentro desse contexto deve-se levantar um questionamento de suma 

importância como legado deixado dessa aprendizagem: o que se quer é formar 

somente talentos esportivos ou seres humanos capazes de utilizarem os 

conhecimentos apreendidos em proveito próprio nos seus diversos aspectos 

(conceitual, procedimental e atitudinal), quer seja no alto rendimento ou como 

prática de atividade física ou de lazer?  

Assim, a metodologia adotada no ensino aprendizagem dos esportes 

(inovadora ou tradicional) tem um papel fundamental nesse processo, visto 

que, deixará uma marca em seus praticantes, e essa marca vai depender 

justamente aos processos pedagógicos aos quais serão submetidas. 

2.1. Objetivos 

O Porquê dessa pesquisa. 

Sempre quando se fala em ensinar e aprender esportes percebe-se que 

todos aqueles que já praticaram algum tipo de modalidade esportiva, ou 

mesmo aqueles que de uma forma ou de outra simpatizam com algum esporte, 
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se sentem aptos a ensinar essa modalidade. Sendo isso verdade, porque então 

tem-se os cursos de formação de professores de Educação Física? Com 

certeza, esses cursos surgiram para dar à sociedade uma segurança quando 

colocam seus filhos em escolinhas de esportes. 

O porquê realizar então essa pesquisa reside no fato de verificar até que 

ponto essa aprendizagem e conhecimento adquiridos nos anos de formação 

acadêmica são colocados em prática e se essa formação cessa ao finalizar o 

curso de graduação ou os professores buscam ao longo de sua vida 

profissional atualização permanente nessa área específica. 

O objetivo desse estudo será então o de verificar de uma forma mais 

ampla, de que maneira se processa o ensino aprendizagem dos esportes 

(iniciação esportiva) na cidade de Fortaleza e qual o conhecimento que os 

professores que trabalham com essa clientela têm do tema e ainda, de que 

forma colocam (ou não) em prática seus conhecimentos.  

O Para quê fazer essa pesquisa. 

Entende-se que o resultado dessa pesquisa será um indicativo 

importante para as Instituições de Ensino Superior que formam profissionais de 

Educação Física, assim como também para os pais, gestores esportivos, 

dentre outros, sobre o perfil dos professores que trabalham com a iniciação 

esportiva na cidade de Fortaleza, tendo assim subsídios para analisarem que 

tipo de profissional atua nessa área específica.  

Resultados Esperados 

Acredita-se que com os resultados dessa pesquisa, se possa 

desmistificar o fato de que o processo de ensino aprendizagem dos esportes 

na iniciação esportiva continua sendo realizado da mesma forma que acontecia 

no século passado, ou seja, o ensino da técnica pela técnica, sendo que a 

literatura sobre o tema tem demonstrado através de estudos e pesquisas que 

essa não é a maneira mais adequada.  
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Assim, consideramos essa pesquisa de relativa significância, 

principalmente pelo fato de darmos uma resposta a situação que hora se 

apresenta no ensino dos esportes coletivos.  

2.1.1.  Objetivo Geral 

- Verificar a coerência entre o discurso e a prática dos professores na 

adoção das metodologias de ensino dos esportes coletivos utilizadas nas aulas 

de iniciação esportiva na cidade de Fortaleza. 

2.1.2.  Objetivos Específicos 

- Identificar as metodologias e tipos de avaliação que os professores que 

atuam na iniciação esportiva foram submetidos durante a sua formação 

profissional e a relação dessa formação com a sua prática; 

- Analisar como se realiza a formação continuada dos profissionais que 

atuam no ensino dos esportes coletivos na iniciação esportiva; 

- Identificar a prevalência de utilização por parte dos professores dos 

diversos métodos de ensino na iniciação esportiva. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1. Breve contextualização do ensino da educação física e 
do esporte no Brasil. 

Há muito tempo, no Brasil, o Esporte recebe um tratamento 

“antipedagógico”, visto que qualquer pessoa que tenha um conhecimento sobre 

determinada modalidade esportiva pode intitular-se professor de esportes.  

Isso é uma questão mais cultural, pois nos primórdios da história da 

Educação Física no Brasil, os professores esportivos eram ex-atletas ou 

militares, com formação quase que exclusivamente prática, onde todo conteúdo 

ensinado advinha de sua vivência ou experiência como atleta ou na caserna. 

Essas tendências, intituladas de militarista e esportivista (Darido & Rangel, 

2005), perdurou em nosso sistema educacional aproximadamente de 1964 a 

1984. 

No modelo militarista, para se ensinar Educação Física (e 

conseqüentemente o esporte), bastava ter a vivencia nessa área, não 

necessitando de uma fundamentação teórica que a desse suporte, ou seja, 

para ensinar Educação Física não era preciso dominar conhecimentos, e sim 

ter sido um ex-praticante (Darido & Rangel, 2005). 

Nesse sentido, a vivência enquanto atleta dá ao professor uma condição 

de antecipar aos seus alunos alguns elementos presentes no jogo, mas 

somente isso não garante que esse mesmo professor estabeleça uma relação 

pedagógica com relação ao ensino dos esportes. 

O modelo esportivista ou competitivista nasce a partir do momento em 

que o governo ditatorial militar brasileiro (1964 a 1984) entende ser a escola 

um lugar privilegiado para a propaganda desse regime. A Educação Física é 

então associada ao Esporte, ao ponto de serem tratadas como sinônimos, pois 

o esporte era o conteúdo privilegiado nas aulas de Educação Física Escolar 

(Ghiraldelli Júnior, 1992). 

A partir desse período histórico, o rendimento esportivo passa a ser o foco 

de qualquer prática esportiva e o ensino dos esportes, extrapola os muros 
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escolares e é levado aos clubes e associações, cujo objetivo era revelar 

talentos esportivos que pudessem representar o País em competições 

internacionais (Ghiraldelle Júnior, 1992). Colaborando com esta afirmativa, 

Darido & Rangel (2005), tem uma fala que retrata muito bem este 

procedimento:  

É nessa fase da história que o rendimento, a seleção dos mais 

habilidosos, o fim justificando os meios estão mais presentes 

no contexto da Educação Física na escola. Os procedimentos 

empregados são extremamente diretivos, o papel do professor 

é bastante centralizador e a prática, uma repetição mecânica 

dos movimentos esportivos (Darido& Rangel , 2005, p. 4). 

Observa-se claramente que o objetivo principal destas ações era a 

seletividade dos mais aptos, tornando-os capazes através de um árduo 

treinamento, representar a nação diante dos espetáculos esportivos mundiais. 

Isso ajudava a manter as atenções voltadas para longe do pólo político 

administrativo militarista. 

As metodologias de ensino utilizados nessas tendências indicam a 

necessidade precípua de que para se aprender esportes era necessário ter 

como pré-requisito o domínio dos fundamentos técnicos do jogo, ficando assim 

decretado que somente após o domínio das técnicas era que a criança estava 

pronta para aprender o jogo (Freire, 2006). 

Segundo Scaglia & Souza (2004), nessa tendência o professor direciona 

todas as ações e nele são centradas todas as decisões tomadas, fazendo com 

que o aluno faça o que o professor manda, ou seja, executar movimentos 

estereotipados dos jogos dos adultos, sem nenhuma reflexão crítica destes, o 

que por si só, representava apenas uma reprodução bem conduzida.   

A partir dos meados da década de 80, com a abertura política no Brasil, 

todos esses paradigmas são questionados, havendo possibilidades de se tecer 

críticas ao regime militar e aos “frutos” por ele deixados. Diversos professores 

colocam em xeque a metodologia de ensino adotada nesse período e 

principalmente a competência e a formação dos professores que ensinam 

Educação Física e Esportes e principalmente o seu compromisso com uma 
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transformação social, frente às classes dominantes no país, como bem afirma 

Castellani Filho (1998): 

Trata-se, portanto, no concernente à Educação Física no 
Brasil, de apostar na imperiosidade de traduzir o acesso ao 
saber – produzido, sistematizado e acumulado historicamente – 
pelas Classes Subalternas, nas “coisas” pertinentes à 
motricidade humana, através da socialização do corpo de 
conhecimento existente a respeito do conhecimento do homem 
em movimento (Castellani Filho, 2002, p. 4).  

Freire (2002) ratifica essa afirmação quando lembra que é imprescindível 

ao profissional de educação física acreditar que o conjunto de posturas e 

movimentos corporais são constituídos de valores representativos de uma 

determinada sociedade, assim sendo, o autor enfatiza que atuar no corpo 

implica atuar na sociedade na qual o corpo está inserido. 

Para Braid (2003), muitos profissionais a partir desse período, buscam dar 

um sentido mais humano às práticas corporais, advertindo, entretanto que 

muitos outros permanecem arraigados numa prática tradicional e ultrapassada, 

onde as únicas preocupações são a formação de homens fortes e saudáveis 

(resquícios da tendência higienista  do século XIX), o disciplinamento mecânico 

(resquícios do militarismo) ou com a competição exacerbada (resquício do 

esportivismo). 

Várias escolas ainda relegam um papel secundário à Educação Física 

Escolar, mantendo-a em seu currículo, principalmente por uma obrigatoriedade 

legal, enquanto o esporte ganha corpo com o funcionamento de escolinhas de 

iniciação esportiva e seleções esportivas cada vez mais procuradas e 

consequentemente, exigindo um maior número de profissionais de Educação 

Física para preencher essa lacuna, ou melhor, essa demanda de mercado.  

O Brasil nesse período histórico, passa por profundas modificações 

políticas que afetam diretamente a questão da Educação e especificamente a 

Educação Física e o esporte brasileiro. Vários cursos de formação de 

professores de Educação Física são criados, cursos de Pós-Graduação são 

disseminados e estudos mais aprofundados são realizados nas áreas de 

Educação Física e dos Esportes.  

Apresentam-se então, metodologias críticas de ensino de ambas as 

áreas, onde a compreensão do que se faz se torna mais importante do que a 
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maneira de como se faz, ou seja, a busca pela formação de um aluno-atleta 

mais autônomo e crítico em detrimento ao aluno que executa o que se manda 

sem saber o porquê o faz (Greco & Silva, 2008). 

O esporte, responsabilidade pedagógica dessa nova profissão, deve 

então ganhar uma atenção toda especial por parte do Profissional de Educação 

Física, visto que, o ensino do esporte deve ser feito levando-se em 

consideração aspectos educacionais, da saúde e das fases de 

desenvolvimento da criança em suas diversas nuances. 

3.2. A Educação Física e o Esporte no Brasil do século XXI 

O esporte no Brasil vem se tornando um dos grandes temas do cenário 

nacional, quer seja no aspecto político, com a criação por parte de instituições 

governamentais e não governamentais de projetos sociais, financiados com 

recursos do governo ou através da Lei de Incentivo ao Esporte, para fomentar 

o esporte e beneficiar crianças e adolescentes que até então não tinham 

oportunidade de ter uma prática esportiva orientada, quer seja no investimento 

feito por grandes empresas e indústrias no fomento de equipes profissionais e 

grandes espetáculos esportivos.  

Todo este investimento não é à toa. No primeiro caso, visa-se buscar 

talentos para compor os selecionados nacionais que representem nosso país 

em competições internacionais, como os Jogos Panamericanos, Campeonatos 

Mundiais e Olimpíadas. No segundo caso, o retorno financeiro dado pelo 

investimento na área esportiva é garantido, visto que, as grandes marcas de 

empresas e indústrias e os diversos veículos de comunicação, se digladiam 

para patrocinarem os grandes eventos esportivos. 

Em função disso, Voser e Giusti (2008) afirmam que: 

O fenômeno esportivo infantil tem sido neste início de século, 
motivo de muitos estudos e questionamentos tanto no que diz 
respeito aos seus ideários como em relação a sua função 
pedagógica e sócio político-cultural (Voser & Giusti, 2008, p. 
13). 
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Outro aspecto relevante, nesse sentido, foi o número de profissionais de 

Educação Física e de outras áreas que começaram a pesquisar e a publicar 

sobre o tema esporte. É possível encontrar em trabalhos científicos a história 

do esporte no Brasil e no mundo, metodologias para se ensinar e aprender 

esportes e, ainda, métodos de condicionamento físico específico para cada 

modalidade esportiva e, em muitos dos casos, para cada função 

desempenhada dentro de uma determinada modalidade e/ou prova. Outras 

publicações tratam de aspectos da psicologia do esporte ou de biografia dos 

grandes craques esportivos, técnicos ou dirigentes. 

Canais de televisão a cabo foram criados única e exclusivamente para 

tratar dos esportes, não mais para transmitir somente o futebol, mas para se 

dedicar as mais diversas modalidades e tratar dos diferentes temas que 

envolvem o esporte de uma maneira geral. 

Outros veículos de comunicação de massa também foram criados com 

essa finalidade, qual seja difundir e fomentar o esporte. Assim o número de 

revistas especializadas na área esportiva tem um acréscimo significativo, os 

cadernos esportivos em jornais são cada vez mais volumosos, os canais 

abertos de televisão garantem espaços cada vez maiores para programas 

esportivos, assim como para transmissões de jogos e provas das mais diversas 

modalidades. 

Nunca se falou tanto de esportes no Brasil como a partir do final do século 

passado e início desse novo século. Um dos motivos que levaram a essa 

exacerbação esportiva foi a possibilidade do Brasil sediar uma Olimpíada e 

conseqüentemente uma Paraolimpíada. Para tanto, seria necessário provar a 

competência do país em termos organizacionais em realizar tão gigantesco 

evento, promovendo outras competições que requeressem uma organização 

similar a de uma Olimpíada, chamados de eventos testes. 

 Assim, é que o Brasil, primeiramente, criou um Ministério específico para 

tratar do esporte. Inicialmente, este foi considerado “especial” (Ministério 

Extraordinário dos Esportes), sendo assumido por craques do futebol, como 

Pelé e Zico para logo, a seguir, ganhar status de Ministério, sendo assumido 

por partidos políticos que, através de suas legendas, indicam um político 

responsável pela pasta. 
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Agnelo Queiroz foi o primeiro a assumir tal função, sendo sucedido por 

Orlando Silva e logo a seguir por Aldo Rebello. Esse Ministério, juntamente 

com o Comitê Olímpico Brasileiro – COB traçou estratégias para que o Brasil 

pudesse sediar as Olimpíadas de 2016. Para tanto, como eventos 

preparatórios, realizou Copas do Mundo de diversas modalidades esportivas, 

os Jogos Panamericanos do Rio de Janeiro e os Jogos Mundiais Militares, 

ganhou ainda o direito de sediar a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e após 

essas conquista, provando sua competência administrativa, a possibilidade de 

sediar as Olimpíadas e Paraolimpíadas de 2016. 

Outro ponto que se destaca com relação ao esporte no Brasil do novo 

século foi a criação no dia 01 de setembro de 1998, do sistema CONFEF 

(Conselho Federal de Educação Física) / CREF (Conselho Regional de 

Educação Física) que delega ao Profissional de Educação Física, registrado 

em seu conselho regional, como único responsável pelo ensino dos esportes 

no Brasil. (CONFEF, s.d) 

Assim sendo, outras pessoas que não sejam registrados em seus 

Conselhos Regionais de Educação Física, e estiverem exercendo a função de 

professor ou técnico esportivo, estará exercendo ilegalmente a profissão 

podendo ser processado por exercício ilegal da profissão. 

Dessa forma, a formação de atletas no Brasil fica delegada a essa classe 

profissional, que dentro do seu leque de atuação profissional estão as escolas, 

os clubes, as associações, etc. devendo esses espaços, independente de sua 

manifestação, ser pedagógico, desenvolvendo práticas metodológicas para o 

ensino aprendizagem dos esportes. 

A Pedagogia do Esporte, entendida como um dos componentes da 

ciência do esporte deve então se preocupar em “investigar as possibilidades 

intencionais e funcionais e as limitações da educação através do movimento, 

do jogo e do esporte nas suas múltiplas possibilidades, personagens, cenários, 

sentidos e manifestações” (Ferreira, 2009). 

O esporte do novo século demanda então, várias ações, que vão desde 

ações políticas, passando por práticas pedagógicas com alcance social e 

também na perspectiva de formação de uma geração de pessoas com uma 
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consciência e formação esportiva que garanta a possibilidade de optar entre as 

diversas manifestações que o esporte oferece, a saber, esporte educacional, 

esporte de participação ou esporte de rendimento, para que se efetive 

verdadeiramente como uma manifestação da cultura corporal de movimento e 

como tal, deve ser oportunizado a todas as pessoas com práticas formais e não 

formais, mediante ação, auxílio e estímulo do estado como garante a 

constituição federal em seu artigo 217. 

3.3. A pedagogia do desporto 

Antes de uma definição mais específica do que seja a pedagogia do 

desporto, necessário se faz, revisitar a pedagogia como uma área da 

educação. Assim, pedagogia segundo Libâneo é: 

Um campo de conhecimento sobre a problemática educativa na 
sua totalidade e historicidade e, ao mesmo tempo, uma diretriz 
orientadora da ação educativa. O pedagógico refere-se a 
finalidades da ação educativa, implicando objetivos sociopolíticos 
a partir dos quais se estabelecem formas organizativas e 
metodológicas da ação educativa (Libâneo, 2002, p. 30). 

Nesse contexto, deve-se então perceber a pedagogia como um todo que 

envolve o processo educacional, “coadunando numa efetiva prática de 

intervenção. Uma intervenção comprometida, intencional, dirigida, organizada e 

ciente de suas responsabilidades educacionais” (Medeiros, 2004). 

Assim sendo, deve-se buscar uma reflexão mais aprofundada sobre o ato 

de ensinar, pois para ser um “bom” professor de uma determinada matéria, não 

basta ter apenas o conhecimento específico daquele conteúdo, mas sim de 

muitos outros aspectos que envolvem o processo de ensino aprendizagem, 

como bem afirma Libâneo. 

Para ensinar Matemática não basta ser um bom especialista em 
Matemática. É preciso que o professor agregue o pedagógico-
didático, ou seja: que conteúdos da Matemática-ciência devem 
constituir-se na Matemática-matéria de ensino visando à formação 
dos alunos. A que objetivos sociopolíticos serve o conhecimento 
escolar da Matemática? Que representações, atitudes, convicções 
são formadas em cima do conhecimento matemático? Ou, que 
habilidades, hábitos, métodos, modos de agir, ligados a essa 
matéria, podem auxiliar os alunos a agirem praticamente diante de 
situações concretas da vida? Que seqüência de conteúdos é mais 
adequada à aprendizagem dos alunos, considerando sua idade, 
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nível de escolarização, conceitos já disponíveis dos alunos etc.? 
(Libâneo, 2002, p. 35). 

 

Bento, Gárcia & Graça (1999), numa fala mais poética, filosófica e 

antropológica, entende que a pedagogia perdeu espaço para a ciência da 

educação que limitou a ação da pedagogia a “técnicas de rentabilização”, 

entregando-a a didática, ou seja, os elementos que envolvem a pedagogia não 

devem se limitar apenas a métodos e técnicas de ensino aprendizagem, mas 

compreender que “a pedagogia obriga-se a pugnar pela promoção da 

qualidade da educação. Em condições elevadas de cultura e civilização, 

iluminadas por critérios éticos e humanos” (Bento, Garcia e Graça 1999, p. 23). 

Pode se perceber nesses conceitos multifacetados de pedagogia, 

aspectos relevantes de como ensinar, a quem ensinar, em que contexto 

ensinar e finalmente para que ensinar questões que devem estar presentes a 

todo o momento no processo ensino aprendizagem. 

Especificamente relacionado à pedagogia do esporte, Voser & Giusti 

(2008) ratificam a opinião de Libâneo (2001) afirmando que o esporte por si só 

não educa, pois essa aprendizagem depende do ambiente criado 

especialmente em relação aos aspectos de interação social e ao clima afetivo 

emocional e motivacional existente (Voser & Giusti, 2008).  

Voser & Giusti (2008) complementam seu pensamento afirmando que as 

metas para serem alcançadas num processo educativo esportivo, além do 

conhecimento profundo do esporte ou de uma vivência prévia nos meios 

esportivos, é de fundamental importância que o professor possua um 

conhecimento profundo do grupo que será trabalhado, além de estudos e 

pesquisas em tudo que envolve essa prática pedagógica. 

Paes & Balbino (2009) afirmam que a pedagogia do esporte deve levar 

em consideração os avanços tecnológicos, devendo haver uma melhor 

compreensão do fenômeno e afirmam que a pedagogia não deve levar em 

conta somente procedimentos pedagógicos “mas que, sobretudo, seja vista 

como um processo capaz de lidar com o esporte, respeitando seus diferentes 

significados e intenções” (Paes & Balbino, 2009, p.73). 
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Todas essas questões vêm à tona num momento 
oportuno em que crescimento do fenômeno esportivo é 
realidade no Brasil trazendo consigo muitas funções e 
finalidades, e onde se percebe claramente um aumento 
da desportivização da sociedade e da vida e uma 
desportificação do esporte (Bento, 2000), sendo essas 
expressões compreendidas da seguinte forma: Com a 
primeira expressão queremos assinalar a cada vez maior 
influência do desporto na vida, podendo falar-se com inteira 
propriedade de sociedade ou cidade desportiva. Com a 
segunda designação visamos chamar a atenção para a diluição 
da tradicional unidade do desporto numa pluralidade de 
modelos e cenários, correspondendo ao crescendo da 
diversidade, de praticantes, de motivos e objetivos. (Bento, 
2000, p. 196). 

Ao se buscar uma pedagogia do esporte que atenda a essa realidade 

premente, o primeiro passo deve ser a elaboração de uma proposta 

pedagógica que consiga responder a alguns questionamentos, tais como: qual 

a modalidade a ser ensinada? Em que cenário? Quais os personagens desta 

prática? E por fim, quais os seus significados? Percebe-se então que só após 

responder a esses questionamentos é que se terá condições de dar ao esporte 

um tratamento pedagógico (Paes & Balbino, 2009, p. 74). 

Ainda com relação à elaboração de uma proposta pedagógica para o 

ensino do esporte, alguns fatores devem ser levados em consideração, dos 

quais podemos destacar a compreensão dos aspetos táticos que compõe o 

jogo, os aspectos técnicos da modalidade escolhida e os aspectos 

relacionados a valores e princípios advindos da prática esportiva que com 

certeza terão reflexos em seu cotidiano. 

A pedagogia do esporte deve ter suas bases sustentadas principalmente 

na formação do educador, ou seja, do conhecimento que esse tem da matéria 

a ser ensinada, da compreensão do contexto em que está inserido e acima de 

tudo um compromisso político com o ato de ensinar. 
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3.4. Competências, habilidades e saberes necessários ao 
profissional de educação física que atua no ensino dos 
esportes.  

A pedagogia esportiva se apresenta como uma orientação aos 

profissionais que atuam no ensino dos esportes, dando a esses, ferramentas 

pedagógicas para traçar rumos mais seguros numa relação de ensino 

aprendizagem que garantam sucesso no seu fazer pedagógico. Para tanto, 

alguns pré requisitos se fazem necessário, pois, segundo Luckesi, apud 

Medeiros (2004), para exercer o seu papel, o professor deve possuir 

qualidades como: 

Ø Compreensão da realidade com a qual trabalha;  

Ø Comprometimento político; 

Ø Competência técnico-profissional.  

Além dessas qualidades, Medeiros (2004), aponta algumas competências 

necessárias ao professor de Educação Física e Esportes: 

Ø Conhecimento da Educação Física no contexto da educação e da 
sociedade, ou seja, perceber que a educação física e o esporte não 

podem ser vistos de maneira isolada e sim como um elo na formação 

cidadã. 

Ø Conhecimento técnico, teórico e filosófico a respeito da pessoa 
humana, entendendo a necessidade de uma formação generalista que 

leve o professor a uma compreensão mais aprofundada do ser humano 

e sua corporeidade em todas as suas possibilidades. 

Ø Capacidade reflexiva para analisar os diversos fenômenos que 
compõem a prática cotidiana, qual seja, a condição de contextualizar 

os diversos conteúdos ensinados dentro de uma realidade concreta. 

Ø Capacidade de realizar sua formação continuada, possibilitando 

assim, intervenções assertivas em situações que se apresentem no 

decorrer do tempo, com suas devidas evoluções. 
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Ø Capacidade de produzir conhecimento, sendo capaz assim de 

registrar ou realizar pesquisas em sua área de atuação ou as 

problemáticas que a circundam, produzindo conhecimento elaborado. 

Ø Capacidade de comunicar-se com seus interlocutores, utilizando 

uma linguagem acessiva a cada pessoa ou grupo de pessoas que fazem 

parte do seu cotidiano no processo de ensino aprendizagem, alertando 

para o fato de que o profissional de Educação Física tem a corporeidade 

como um forte poder de comunicação. 

Paulo Freire, em seu último trabalho publicado ainda em vida, 

denominado de Pedagogia da Autonomia, deixa aos educadores de uma 

maneira geral, orientações claras com relação aos saberes necessários à 

prática docente (Freire, 2004). 

Freire (2004) divide sua obra em três partes distintas, mas que se 

complementam: não há docência sem discência; ensinar não é transferir 

conhecimento e; ensinar é uma especificidade humana. 

Com relação à docência e discência, o autor enfatiza a necessidade de 

uma cumplicidade entre o professor e o aluno, sendo os dois sujeitos de um 

mesmo processo onde o ensinar e o aprender são indissociáveis. 

O ato de ensinar não deve ser visto apenas como um momento de 

transmissão de conhecimento de “quem sabe” para “quem não sabe”, mas 

segundo as palavras de Paulo Freire “ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (Freire, 

2004, p.22), pois “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender” (Freire, 2004, p.23). 

Nesse contexto, o Profissional de Educação Física que atua no processo 

de ensino aprendizagem dos esportes, deve pautar sua prática na perspectiva 

de compreender que “ensinar, inexiste sem aprender e vice - versa”, pois 

“quem forma se forma e se re-forma ao formar e quem é formado forma-se e 

forma ao ser formado.” (Freire, 2004, p.23). 

No segundo pilar que sustenta sua obra, Freire afirma que ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção. Professores, devem sempre ter em mente o 
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que Paulo Freire denominou de “pensar certo”, ou seja, a adoção de uma 

rigorosidade metódica, evitando-se o simplismo, as facilidades e as 

incoerências grosseiras. 

Buscar essa rigorosidade metódica prediz um conhecimento profundo 

sobre a matéria que se ensina, e ao ensinar esportes, o profissional de 

Educação Física deve antes de tudo ser um estudioso da área, não só das 

regras e estratégias, mas principalmente dos aspectos pedagógicos e 

metodológicos relacionados a ele. 

No terceiro pilar de sua obra, Freire enfatiza que por ser o ato de ensinar 

uma especificidade humana, esse ato deve ser realizado de forma que a 

autoridade docente seja expressa de forma democrática e segura. Essa 

segurança por parte do professor deve ser expressa “na firmeza com que atua, 

com que decide, com que respeita as liberdades, com que discute suas 

próprias posições, com que aceita rever-se” (Freire, 2004, p.91). 

Dessa forma se percebe que para se desenvolver uma pedagogia na área 

do esporte de forma assertiva é mais do que evidente a responsabilidade do 

profissional que a conduz, necessitando para isso compreender que para 

ensinar esporte a Maria é preciso conhecer esporte e conhecer Maria. 

3.5. Manifestações do esporte 

O esporte enquanto prática social organizada pode ser praticado com 

diversas finalidades. Segundo a classificação realizada pelo Professor Manoel 

Gomes Tubino (1992), há três grandes blocos de manifestações dos esportes: 

Esporte Educação, Esporte Participação e Esporte de rendimento. 

O Esporte Educação é focado em ambientes educacionais, quer seja a 

escola, Organizações Não Governamentais - ONGs, Associações Esportivas, 

Vilas Olímpicas, Projetos Sociais, dentre outros, e tem como principal objetivo, 

democratizar a prática esportiva, levando o praticante ao desenvolvimento 

pleno da cidadania, evitando-se a competição exagerada e qualquer forma de 

exclusão. 
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A Lei Federal nº 9.615/98, que institui normas gerais sobre o desporto, 

define que o esporte educacional deve ser 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.  

O que se percebe é que esse conceito não é suficiente para dar ao 

esporte um significado mais aprofundado, principalmente no que se refere ao 

esporte como fenômeno cultural, ou seja, como “atividade humana 

historicamente criada, socialmente construída e produto da cultura humana” 

(Ministério do Esporte, 2009). 

O Esporte educacional deve antes de tudo, firmar seus objetivos 

educacionais, levando em consideração os princípios da cidadania, da 

diversidade, da inclusão social e da democracia, visto que, através da prática 

esportiva, valores, hábitos e atitudes são possíveis de serem formados. 

Para o Ministério dos Esportes (2009), o esporte educacional deve ter 

como função: 

Ø Promover o desenvolvimento da cultura corporal nacional; 

Ø Cultivar e incrementar atividades que satisfaçam às necessidades 

lúdicas, estéticas, artísticas, combativas e competitivas do povo. 

O esporte é educacional quando pode ser usufruído como um bem 

cultural, tanto na ótica do gosto pessoal como na busca da maximização do 

rendimento. Na compreensão do Ministério dos Esportes, sustentada numa 

política de esportes mais abrangente, reconhece a relação intrínseca do geral 

de um projeto de educação com o específico do conteúdo esporte, que se dá 

nos âmbitos da instituição escolar, da comunidade e do alto rendimento 

(Ministério do Esporte, 2009). 

O Esporte Participação fundamenta-se no prazer lúdico, livre de 

compromissos com tempo ou obrigações da vida cotidiana, proporcionando 

descontração, diversão, desenvolvimento pessoal e interação social (Darido & 

Rangel, 2005). Além disso, o esporte participação e de lazer contribui na 
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promoção da saúde, atendendo ao conceito ampliado de saúde, sintonizados 

com a Política Nacional de promoção de Saúde. 

Nessa perspectiva, constituem-se mudanças nos modos de produção de 

saúde, tanto nas unidades que compõe o Sistema Único de Saúde – SUS, 

quanto nos diversos projetos sociais desenvolvidos numa perspectiva de 

promoção de práticas esportivas. Assim, a Portaria Interministerial nº 2.255/03, 

o Projeto de Núcleos de Saúde Integral visa reduzir a vulnerabilidade dos 

sujeitos e coletividades ao adoecimento, disponibilizando informações e opções 

de cuidado e autocuidado favorecedores de saúde. 

Além disso, é importante enfatizar que o esporte participação e de lazer 

deve também priorizar a educação e preservação do meio ambiente, visto que, 

a grande maioria das atividades referentes a práticas de lazer ocorrem em 

espaços públicos em contato direto com a natureza.  

O Esporte Performance ou de Rendimento é uma atividade cultural que 

proporciona intercâmbio internacional; o envolvimento de recursos humanos 

qualificados, o que provoca a existência de várias profissões especializadas no 

esporte; a geração de turismo; o efeito-imitação como influência ao esporte 

popular e o crescimento de mão de obra especializada na indústria dos 

produtos esportivos (Tubino, 2001). 

A Lei 9615/98 conceitua o Esporte de Rendimento como sendo a prática 

esportiva que busca a máxima performance do atleta, visando recordes nas 

modalidades em que é praticado, quer seja atleta ou paraatleta. O mesmo é 

regido por normas dos altos organismos esportivos, nacionais e internacionais 

e pelas regras de cada modalidade, respeitadas e utilizadas pelas respectivas 

Entidades. 

É importante frisar que o esporte de rendimento sofre uma séria crítica no 

que diz respeito ao esporte como promoção de saúde. Em suma, o esforço 

desenvolvido pelo atleta para alcançar níveis máximos de excelência esportiva, 

o leva a estar sempre no limite superior de suas possibilidades física e psíquica 

e, quase sempre, ao longo de sua carreira ou ao final da mesma (após deixar a 

prática competitiva), ficam com seqüelas, muitas vezes irreversíveis. Muitos 

estudos já se realizaram e estão se realizando com ex-atletas de alto 
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rendimento, comprovando que mesmo o treinamento realizado sob a 

supervisão de profissionais qualificados e com a utilização de sofisticados 

equipamentos, esses atletas sempre levam consigo marcas desagradáveis do 

período de atleta. 

Apesar dessas críticas, o desenvolvimento humano permeia toda ação 

desenvolvida pelo Ministério do Esporte, alicerçados no PNDU – Programa das 

Nações Unidas Para o Desenvolvimento, onde o esporte é utilizado como 

estratégia para o desenvolvimento social e econômico. As capacidades 

humanas básicas para o alcance do desenvolvimento humano sustentável são 

a de conduzir vidas longas e saudáveis, ter acesso ao conhecimento, ter 

acesso aos recursos necessários para manter um padrão de vida decente e 

poder participar na vida da comunidade (Ministério do Esporte, 2009). 

O Esporte de rendimento é o responsável pelo grande número de estudos 

na área do treinamento esportivo, metodologias de ensino, produção de 

equipamentos, psicologia, nutrição, entre outros, além da construção de 

equipamentos esportivos modernos e materiais esportivos que favoreçam o 

melhor rendimento do atleta. Nesse sentido, diversos profissionais de áreas 

afins (Engenharias, Educação, Educação Física, Medicina, entre outros) se 

organizam de forma multidisciplinar para dar suporte e assessorar o melhor 

desempenho de atletas e equipes esportivas. 

Outro setor que teve um impulso significativo em função dos grandes 

espetáculos esportivos foi o turismo. Diversos países, através de um lobby 

muito forte por parte da indústria turística, concorrem de forma às vezes muito 

agressiva à realização de campeonatos mundiais de diversas modalidades 

esportivas, como os Jogos Continentais e, principalmente, os Jogos Olímpicos 

e Paralímpicos. 

Segundo o Ministério dos Esportes, o esporte em todas as suas 

dimensões contribui de forma significativa para o desenvolvimento econômico 

do País, com reflexos positivos na formação humana e na valorização da 

indústria nacional e da cadeia produtiva do esporte. 
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3.6. Tendências metodológicas para o ensino dos esportes 

Ao se estudar as tendências metodológicas para o ensino da Educação 

Física e dos Esportes, encontram-se dois blocos bem distintos: as tendências 

tradicionais e as tendências inovadoras. 

O quadro ilustrativo, organizado por Scaglia & Souza (2004), apresentado 

abaixo apresenta as diferenças pedagógicas, entre essas duas tendências, 

quais sejam, a pedagogia tradicional e a pedagogia inovadora para o ensino 

dos esportes. 

 

Quadro 1: Diferenças pedagógicas entre a tendência pedagógica tradicional e inovadora para 
o ensino dos esportes. Scaglia & Souza (2004). 

Pedagogia do esporte 
TRADICIONAL 

Pedagogia do exporte 
“INOVADORA” 

Centrada na técnica (ensina com 
atividades/treinos) 

Centrada na lógica-tática (ensino por meio de 
jogos) 

Busca reproduzir modelos (padrões; a 
técnica perfeita) 

Busca criar (estimula processos criativos) 

Repetir movimentos para automação Explora movimentos p/ enriquecer acervo de 
soluções, gerando condutas motoras 

Busca mecanizar o gesto (jogadores 
como robôs pré-programados) 

Busca humanizar o gesto (cada jogador cria a 
sua técnica – conduta motora) 

Produz pobre acervo de 
possibilidades  de respostas 

Produz rico acervo de possibilidades 
(motoras/cognitivas/afetivas/sociais/ 
morais/éticas) de respostas 

Descarta a solução eficaz; parte 
ingenuamente da eficiência. 

Parte da solução eficaz para transformá- 
la em eficiente 

Necessita de pré-requisitos Não necessita de pré-requisitos (aprende a 
partir do que já sabe) 

Seletivo Aberto a todo 
Pobre em tomada de decisões Rico em tomada de decisões (tomada 

de consciência de suas ações em todos os 
níveis) 

Gera DEPENDÊNCIA Possibilita AUTONOMIA 
 

Na tendência tradicional, encontra-se impregnada uma visão mais 

cartesiana ou mecanicista de ensino, baseado em Descartes e Newton onde 

para se compreender o todo, se faz necessário fragmentar para depois 

reagrupá-las e ter uma compreensão melhor do todo. 

Os autores ingleses Bunker & Thorper (1982) ao estudarem as 

possibilidades de ensino dos esportes, conceituaram essa pedagogia como um 
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processo de aprendizagem que segue uma série altamente estruturada de 

níveis, confiando-se pesadamente no ensinamento de habilidades técnicas.  

Segundo os mesmos autores ingleses, essa metodologia trás muitas 

conseqüências negativas ao ensino dos esportes, dentre eles: a exclusão dos 

menos aptos; muitas crianças desistem da prática esportiva por causa da 

cobrança de uma performance exagerada nas técnicas e pouco sucesso 

alcançado dentro do jogo. 

O ensino dos Jogos Coletivos pela compreensão (Teaching Games for 

Understanding - TGfU), foi criado no final dos anos 70 pelos ingleses Bunker e 

Thorpe para reformular naquele país e na Europa as metodologias de ensino 

dos jogos desportivos. 

A idéia central dessa metodologia é deixar de ver o jogo como um espaço 

de aplicação de técnicas e passar a percebê-lo como um lugar de resolução de 

problemas. 

Como afirmam Graça & Mesquita (2002), essa idéia é concretizada 

através do arranjo de formas de jogo apropriada ao nível de compreensão e de 

capacidade de intervenção do aluno no jogo. 

Os mesmos autores enfatizam que essa metodologia apresenta como 

forma de adaptação do jogo quatro princípios pedagógicos: a seleção do tipo 

de jogo (game sampling); a modificação do jogo por representação (formas de 

jogo reduzidas representativas das formas adultas de jogo); a modificação por 

exagero (manipulação das regras de jogo, do espaço e do tempo de modo a 

canalizar a atenção dos jogadores para o confronto com determinados 

problemas tácticos); o ajustamento da complexidade tática (o repertório motor 

que os alunos já possuem deve permitir-lhes enfrentar os problemas táticos ao 

nível mais adequado para desafiar a sua capacidade de compreender e atuar 

no jogo). 

O modelo TGfU acolheu perfeitamente as idéias construtivistas sobre o 

papel do aluno no processo de aprendizagem, colocando-o numa posição de 

construtor ativo das suas próprias aprendizagens, valorizando os processos 

cognitivos, de percepção, tomada de decisão e compreensão. 
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Ainda se referindo ao modelo TGfU, torna-se relevante entender a 

participação do professor nesse processo. Segundo Graça e Mesquita (2002), 

o professor tem as seguintes funções:  

(a) o professor estabelece a forma de jogo;  

(b) o professor observa o jogo ou a exercitação;  

(c) o professor e os alunos investigam o problema táctico e as potenciais 

soluções (exercitação referenciada ao jogo);  

(d) o professor observa o jogo;  

(e) o professor intervém para melhorar as habilidades (se necessário);  

(f ) o professor observa o jogo e intervém para ensinar. 

Bunker & Thorp (1982) apresentam um modelo para ser aplicado no 

ensino do jogo pela compreensão que retrata bem a estrutura metodológica 

dessa proposta. 

 

 

Figura 1: Modelo para o ensino dos Jogos Desportivos (Bunker & Thorp,1982)  
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Com relação às tendências inovadoras, Bento, Gárcia & Graça (1999) 

apresenta a necessidade de uma ofensiva pedagógica para o ensino do 

esporte, lembrando que é tempo de pensar o desporto mais em função do 

homem que o pratica. É necessário dar oportunidade a todos de aprender, 

assim também, de aprofundar e reforçar a confiança no seu papel educativo, 

sobretudo no tocante a crianças e jovens. 

Vários outros, dentre os quais: Darido & Rangel, 2005, Mesquita, 1998, 

Moutinho, 1998, Scaglia, 2006, Graça, 1998, Freire, 2006, corroboram com as 

idéias de Bento, Gárcia & Graça (1999), indicando também novas situações 

metodológicas que favorecem uma visão mais crítica ou inovadora para o 

ensino dos esportes, saindo somente da dimensão procedimental do saber 

fazer para a dimensão conceitual do conhecer o que se faz e dimensão 

atitudinal do saber fazer com o que se sabe em contra partida a uma 

metodologia tecnicista. 

O termo tecnicista nesse estudo será utilizado como sinônimo de 

tradicional sem jamais negar a importância da técnica na execução de um 

determinado fundamento dentro do jogo, mas é bom que se diga que a 

exigência da técnica só deve existir quando da definição da criança em um 

determinado período de sua vida, pelo treinamento que visa o rendimento. 

Na tendência tradicional de ensino dos esportes, o jogo é fragmentado em 

partes (fundamentos ou técnicas) e só depois da aprendizagem dessas partes 

isoladamente é que a criança está pronta para participar do jogo.  

Segundo Scaglia & Souza (2004) ao utilizar essa tendência no processo 

de ensino-aprendizagem esportiva com crianças, estar-se-á apenas 

capacitando, treinando o educando no desempenho de destrezas motoras, sem 

permitir-lhe o desenvolvimento e a assunção de uma capacidade crítica sobre o 

conteúdo ensinado.  

Nota-se que essas metodologias, consideradas inovadoras, não tem 

sentido se quem ensina não der um significado pedagógico ao que se faz, pois 

buscando as raízes da pedagogia dos esportes, encontra-se na Inglaterra do 

século XVIII no seio das Public schools, um ideal filosófico a desenvolver no 

desportista, qual seja a capacidade de gerir-se entre si, aceitar as regras 
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(Terret, 2007) e, além disso, o esporte inglês deveria também desenvolver 

outras qualidades como a lealdade, a cooperação, a autodisciplina, a iniciativa, 

a tenacidade e o espírito esportivo o que dá uma orientação metodológica 

sobre o que se esperava alcançar com o ensino dos esportes naquele período 

histórico. 

Com relação aos aspectos metodológicos, o esporte poderá ser aquilo 

que se fizer dele, ou seja, pedagógico, educativo, alienador ou de rendimento, 

o que coloca na responsabilidade de professores e instituições a adoção de 

uma linha pedagógica a se buscar no ensino dos esportes, se uma linha mais 

inovadora e crítica ou uma linha mais tradicional de ensino. 

No ensino dos Jogos Desportivos Coletivos encontram-se metodologias 

de ensino diferenciadas em função principalmente de interpretações diversas e 

também pela influência de diversas correntes pedagógicas. Assim, encontram-

se na literatura três formas didático-metodológicas de abordar o tema e, 

consequentemente, processos metodológicos diferentes com resultados 

diferenciados, segundo o Quadro 2 apresentado por Garganta (1998, p. 20). 

 

Quadro 2: Características de três formas didático-metodológicas do ensino dos jogos coletivos. 
Garganta (1998). 

Forma centrada nas        
técnicas (solução 
imposta 

Forma centrada no jogo 
formal (ensaio e erro) 

Forma centrada nos jogos 
condicionados (procura 
dirigida) 

Das técnicas analíticas 
para o jogo formal 

Utilização exclusiva do jogo 
formal 

Do jogo para as situações 
particulares 

O jogo é decomposto em 
elementos técnicos 
(passe, recepção...) 

O jogo não é condicionado 
nem decomposto 

O jogo é decomposto em 
unidades funcionais;       Jogo 
sistemático de complexidade 
crescente. 

Hierarquização das 
técnicas (1ª a técnica A, 
depois a B, etc.) 

A técnica surge para 
responder situações globais 
não orientadas 

Os princípios do jogo regulam 
a aprendizagem 

 
 

No Quadro 3, percebe-se claramente que são expostos três modelos 

distintos, sendo que os modelos centrados na técnica e no jogo formal se 

enquadram numa tendência mais tradicional de ensino, enquanto o modelo 

centrado nos jogos condicionados se enquadra perfeitamente numa tendência 

inovadora. 
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Quadro 3: Consequências das três formas didático-metodológicas do ensino dos jogos 
coletivos. 

Forma centrada nas 
técnicas 

Forma centrada no jogo 
formal 

Forma centrada nos 
jogos condicionados 

Ações de jogo 
mecanizadas, pouco 
criativas; 
comportamentos 
estereotipados 

Jogo criativo, mas com 
base no individualismo – 
anarquia tática 

As técnicas surgem em 
função da tática, de forma 
orientada e provocada 

Problemas na 
compreensão do jogo – 
leitura de jogo deficiente, 
soluções pobres. 

Soluções motoras 
variadas, mas com 
inúmeras lacunas táticas e 
descompasso das ações 
coletivas. 

Inteligência tática: Correta 
interpretação e aplicação 
dos princípios do jogo; 
viabilização da técnica e 
criatividade nas ações do 
jogo 

 

Adotando uma linha mais inovadora, João Batista Freire (2006) apresenta 

o que ele denomina de princípios pedagógicos para o ensino do futebol, onde 

ele ratifica as novas propostas para o ensino dos esportes, afirmando ainda 

que existem duas pedagogias distintas para o ensino do futebol (esportes), 

uma denominada de pedagogia da rua em que a criança aprende com a 

crueldade com que a rua ensina e a outra a pedagogia escolar, empregada nas 

escolas e na qual os professores que atuam nas mesmas são profissionais 

especialistas em ensinar e devem se orientar por idéias, teorias e princípios e 

que sejam formados para, efetivamente, ensinar futebol (esportes). 

Nesse sentido, Freire (2006) apresenta quatro princípios que norteiam as 

práticas pedagógicas inovadoras utilizadas para o ensino do futebol, mas que 

se tornam perfeitamente adaptadas ao ensino do esporte de uma maneira 

geral: 1- Ensinar futebol (esporte) a todos; 2 - Ensinar futebol (esporte) bem a 

todos; 3 - Ensinar mais que futebol (esporte) a todos, e; 4 - Ensinar a gostar de 

futebol (esportes). 

Com relação ao primeiro princípio – Ensinar futebol (esporte) a todos, as 

metodologias de ensino devem estar orientadas tanto para aqueles que já 

nascem geneticamente aptos à prática esportiva como também aos que não 

tem essa predisposição, devendo esses aprender, segundo ele “no mínimo o 

suficiente” (Freire, 2006, p.9). 

Já no segundo princípio – Ensinar futebol (esporte) bem a todos, o autor 

afirma que não se pode ensinar “qualquer coisa” e que se deve ensinar a 
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qualquer aluno, independente de sua habilidade inicial, com técnicas 

adequadas e com o maior cuidado, pois cada qual tem o seu tempo para 

aprender, pois “todo processo pedagógico exige paciência” (Freire, 2006, p. 9) 

No terceiro princípio, Ensinar mais que futebol (esporte) a todos, Freire 

entende que as habilidades aprendidas em um determinado esporte, podem 

ser aproveitadas em outras desde que as ações pedagógicas sejam 

adequadas e que as habilidades apreendidas nos esportes possam ser 

utilizadas em outras situações do cotidiano, pois os esportes contribuem para a 

convivência em grupos, discussão de regras e a possibilidade de mudá-las, 

contribuindo também nos aspectos morais e sociais. Esses aspectos em sua 

totalidade, “contribuem para o desenvolvimento da inteligência do aluno” 

(Freire, 2006, p.10). Freire deixa claro que o mais importante é pensar na 

condição humana do aluno. 

No quarto e último princípio instituído por Freire, Ensinar a gostar de 

futebol (esportes), encontra-se uma boa referência sobre as duas tendências 

abordadas nesse texto: a tendência tecnicista ou tradicional e a tendência 

inovadora. Sobre a tendência tradicional que Freire denomina de enfadonha, 

triste, repetitiva e autoritária, o mesmo afirma que essas práticas 

desagradáveis só são incorporadas ao dia-a-dia das pessoas quando são 

indispensáveis para a vida ou quando se acredita que as mesmas são o único 

caminho para levar a criança a se tornar um futuro craque.   

Com relação às práticas inovadoras, Freire afirma que quando o ensino 

dos esportes é realizado de maneira mais lúdica, com amor e liberdade, essas 

marcas (positivas) ficam para sempre não precisando iludir essas crianças com 

falsas promessas. O autor entende que “antes de qualquer ensinamento, o 

aluno precisa aprender a gostar do que faz” (Freire, 2006, p.10). Finalizando 

esses princípios, Freire indica que é natural que se goste muito mais do que dá 

prazer do que daquilo que causa sofrimento. 

Além das práticas inovadoras, Freire (2006) entende ser necessário se 

criar um ambiente de aprendizagem satisfatório e para tanto ele sugere 

algumas normas de conduta, apresentadas aqui resumidamente: 
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1. Todo professor deve ter permanente formação pedagógica, 

orientado por especialista na área da pedagogia, além de formação 

técnica em futebol (esportes); 

2. O professor deve participar ativamente das aulas, dentro do campo 

(quadra, piscina, etc), fazendo interrupções pedagógicas para 

eventuais correções, ensinando o que os alunos ainda não 

aprenderam; 

3. Planejar as aulas com antecedência; 

4. Realizar avaliações periódicas, apresentando os resultados aos 

demais professores; 

5. Ter momentos específicos para tratar de questões disciplinares 

envolvendo pais ou alunos; 

6. Aproveitar a roda final de conversa para tratar das atitudes dos 

alunos durante as aulas;  

7. Promover rodas de conversa no início e no final das aulas; 

8. Administrar conflitos durante as aulas, aproveitando para a 

construção de regras coletivas; 

9. Convencionar sinais (além do apito) para chamar a atenção dos 

alunos durante as aulas; 

10. Adotar o círculo como formação para as conversas; 

11. Modificar as regras com crianças pequenas para que sejam 

marcados muitos gols (pontos, cestas, etc.); 

12. Diversificar as atividades de forma lúdica; 

13. Durante os jogos dentro das aulas, solicitar tempos para o 

professor conversar com os alunos e eles conversarem entre eles; 

14. Com alunos mais novos, realizar jogos em pequenos grupos; 

15. Realizar as atividades de acordo com a faixa etária; 

16. Fazer com que os alunos vivenciem todas as posições em campo 

(quadra), principalmente quanto menores forem; 



31 

17. Promover avaliações constantes dos alunos; 

18. Enquadrar os alunos nos grupos de acordo com suas 

características; 

19. O professor deve ser flexível, mas sempre respeitando os limites 

de cada um; 

20. Não especializar precocemente. 

Na estrutura organizacional da aula apresentada por Freire, encontra-se 

um diferencial do modelo tradicional, ainda adotada por muitos professores de 

esportes na elaboração dos planos de aula, onde a mesma é dividida em três 

ou quatro momentos, a saber: 1ª parte, onde são realizados o alongamento e o 

aquecimento; 2ª parte, onde é realizado o treino técnico; 3ª parte onde se 

realiza o jogo formal,e; 4ª parte ou parte final onde acontece a volta à calma.  

Assim, Freire (2006) apresenta o que se considera um modelo inovador 

para as aulas, dividindo a mesma em cinco partes, assim distribuídas:  

 

Quadro 4: Modelo de Aula Inovador. Freire (2006) 

Partes da aula Conteúdo 
1ª Parte Roda de conversa com apresentação sobre a aula 
2ª Parte Atividade prática com jogos ou brincadeiras enfocando o 

tema da aula anterior 
3ª Parte Atividade prática com exercícios preferencialmente lúdicos 

com o tema da aula 
4ª Parte Atividade prática com jogos adaptados ou brincadeiras com 

o tema da aula 
5ª Parte Roda de conversa sobre o que aconteceu na aula 

 

 

Percebe-se claramente a preocupação nessa elaboração do plano de 

aula com o todo da criança e não somente com os conteúdos desenvolvidos. 

Entende-se que apesar de expressar sua proposta metodológica, Freire 

deixa claro que a mesma não é baseada em autores e sim na sua vivência 

prática, transformada num livro que subsidiará o trabalho daqueles que 

queiram ensinar futebol (esportes). 
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O esporte, enquanto integrante dos blocos de conteúdos de ensino da 

Educação Física Escolar exige também a adoção de processos pedagógicos 

de ensino. Para Darido & Rangel (2005), existem duas formas metodológicas 

de se desenvolver esse conteúdo por parte do professor durante as aulas de 

Educação Física: Uma em que o professor se preocupa com os processos 

metodológicos de ensino e de inserir o aluno em uma cultura esportiva e outra, 

que ela denomina de tendência do “rola a bola”, onde há uma total falta de 

compromisso do professor para com seus alunos e consigo mesmo. Nessa 

última, o professor apenas se preocupa em entregar a bola para os alunos no 

começo da aula e recolhê-la ao final da mesma. 

Em seus estudos, Darido & Rangel (2005) procuram sinalizar para as 

possibilidades de se ter o esporte na escola como um dos caminhos para a 

autonomia e plena utilização do mesmo com finalidades educativas. Assim, 

esclarecem que as dimensões conceitual, procedimental e atitudinal, estarão 

presentes nos diversos momentos da aprendizagem e em todos os seus 

segmentos como a do esporte regulamentado, o esporte como algo a ser 

aprendido e o esporte como algo que se assiste.   

Darido & Rangel (2005) apresentam ainda algumas considerações 

importantes sobre as práticas esportivas no ambiente escolar, como por 

exemplo, a relação entre o ensino da técnica e o seu tratamento crítico. Os 

autores afirmam que a técnica é necessária à prática dos esportes, mas o mais 

importante é a inserção do aluno ao universo da cultura corporal, ou seja, que 

ele tenha acesso a essa prática. 

Se referindo às metodologias, os autores partem do pressuposto que o 

esporte deve ser ensinado a todos dentro das aulas de Educação Física sem 

haver exclusão. Na sua ação docente, o professor deve traçar estratégias a fim 

de que os alunos menos habilidosos tenham uma real condição de participação 

nas aulas. As modificações de regras e as adaptações de esportes e jogos já 

conhecidos são estratégias que devem estar presente em todas as etapas de 

aprendizagem. 
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3.7. Metodologias adotadas em programas e projetos 
esportivos 

Em alguns programas e projetos esportivos desenvolvidos por ações 

governamentais ou da iniciativa privada, existe também uma clara preocupação 

com a metodologia de ensino adotada e também com a formação dos 

profissionais envolvidos nos mesmos.  

Podese destacar, nesse patamar: o Programa Segundo Tempo que é 

desenvolvido pelo Governo Federal em parceria com os governos estaduais, 

municipais e com a iniciativa privada; o Projeto Viva Vôlei da Confederação 

Brasileira de Vôlei; o Instituto Esporte & Educação – IEE, que coordena 40 

Núcleos Esportivos Sócio Educativo nos Estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro e a Escola de Esportes da Universidade de Fortaleza – UNIFOR, que 

funciona nas dependências do Campus da Universidade de Fortaleza, 

atendendo cerca de 300 crianças em situação de risco social da comunidade 

do Dendê. 

Esses diversos programas e projetos devem ser analisados 

especificamente no que se refere às práticas metodológicas adotadas e as 

tendências pedagógicas por que fazem opção, visto que, existem outros fatores 

que permeiam esses projetos que não serão motivos desse estudo. 

3.7.1. O programa segundo tempo 

No programa segundo tempo, o jogo é entendido como uma oportunidade 

de dar às crianças participantes uma rica e variada quantidade de experiências 

motoras que servirão de base para a aprendizagem das diversas modalidades 

esportivas.  

O programa propõe então, que o jogo seja entendido e estudado 

adequadamente enquanto fenômeno, sendo muito importante a forma como 

trabalhá-lo, a fim de propiciar uma estimulação adequada às crianças, dando 

assim, grande significado pedagógico ao mesmo. 

O programa discute as metodologias de ensino dos esportes, entendendo 

que esse ensino só pode ser melhorado na medida em que as capacidades 
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táticas, coordenativas e técnicas possam ser relacionadas de forma adequada 

durante o processo pedagógico de ensino aprendizagem (Greco & Silva, 2008). 

Nota-se, claramente, a adoção por parte do Programa Segundo Tempo 

de uma metodologia inovadora de ensino dos esportes, não impondo a técnica 

como requisito único para a aprendizagem esportiva e sim uma relação mútua 

entre diversos fatores já citados nesse texto. 

Greco & Silva (2008) indicam que no Programa Segundo Tempo os 

métodos de ensino-aprendizagem estão diretamente relacionados com o 

desenvolvimento humano, entendido como um processo adaptativo do sujeito 

com o ambiente e as tarefas, pressupondo então uma metodologia longitudinal 

de acordo com as fases de vida do educando. 

O processo pedagógico que orienta o Programa enfatiza num primeiro 

momento as formas incidentais de ensino, onde toda vivência motora serve de 

base para uma aprendizagem esportiva posterior e a seguir as formas 

intencionais, direcionados para melhorar a compreensão tática do aluno, ou 

seja, para desenvolver sua capacidade de jogo. 

Assim, a proposta apresentada pelo Segundo Tempo, se apóia numa 

iniciação esportiva universal, referendada em diversos autores e estudos do 

ensino dos jogos desportivos coletivos como Kroger & Roth (2006), Greco & 

Silva (2008), Greco & Benda (1998), numa perspectiva mais crítica de ensino 

dos esportes. 

3.7.2. Projeto Viva Vôlei 

Outro projeto que tem bases metodológicas bem definidas é o mantido 

pelo Instituto Viva Vôlei, organizado pela Confederação Brasileira de Voleibol 

(CBV) e que tem extensão em todo país através de parcerias entre a CBV e 

diversas escolas, clubes, prefeituras entre outros. 

O Projeto parte de alguns conceitos que seus organizadores consideram 

imprescindíveis para a compreensão do mesmo, como por exemplo, o conceito 

de que pedagogia é o conjunto de princípios e métodos de educação e 

instrução que tendem a um objetivo prático (CBV, 2003) 
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O Projeto Viva Vôlei compreende o esporte como um fenômeno social, 

devendo ser analisado como instituição social, com finalidades socialmente 

aceitas como lazer, saúde, educação, etc., tendo ainda um conteúdo próprio: o 

homem em movimento em situação lúdica. 

Conceitos como lúdico e o jogo são bem definidos nesse projeto. O lúdico 

define-se como algo que dê prazer, realizado de forma espontânea, no qual as 

necessidades de ação vão além das necessidades de sobrevivência. O jogo 

aqui é compreendido como a mais comum manifestação do lúdico e nesse 

sentido é definido como um fenômeno psicológico por natureza, 

caracterizando-se por ser um estado de excitação agradável. 

O jogo, na perspectiva do Projeto Viva Vôlei, tem como elementos 

constituintes: 

Ø O Desafio: situação a ser superada; 

Ø  A Ordem: padrões de conduta que vão modular o desafio, e; 

Ø O Fim em si mesmo: prazer no ato em si. 

O Jogo ainda altera o estado emocional do jogador como também o 

separa do contexto cotidiano. 

A pedagogia do Viva Vôlei, adota uma metodologia que contribui para a 

formação integral da criança, onde: respeita as fases do desenvolvimento 

psicomotor e respeita as características da aprendizagem. 

O processo pedagógico deste Projeto é dividido em duas fases: a primeira 

fase, considerada fase lúdica, onde o jogo ludomotor é privilegiado. De acordo 

com os autores dessa proposta pedagógica, esse jogo ludomotor é 

compreendido como um momento rico de oportunidades, relações e 

interrupções, comunicações e troca de papeis, elementos favorecedores do 

desenvolvimento da criança. A segunda fase, denominada de lúdico/esportivo, 

o lúdico é instrumentalizado, com base na técnica, nos movimentos 

previamente determinados e no controle externo. 

O Viva Vôlei adota os princípios pedagógicos de João Batista Freire, com 

as seguintes adaptações:  

1. Ensinar voleibol a todos: democratizar o ensino da modalidade; 
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2. Ensinar bem voleibol a todos: visão na qualidade do ensino; 

3. Ensinar mais que voleibol a todos: visão filosófica do Viva Vôlei; 

4. Ensinar a gostar do esporte: qualidade de vida/ bem estar social. 

Segundo os idealizadores do Viva Vôlei, esse projeto caminha, devido ao 

seu caráter democrático, ao encontro do que diz a constituição em seu artigo 

217: o esporte é um direito de todos.  

Nesse projeto há uma opção metodológica pelos jogos reduzidos, onde 

as aulas são realizadas dentro de uma estrutura em forma de jogo, atendendo 

uma clientela na faixa etária de 7 a 14 anos, sendo os conteúdos organizados 

de forma longitudinal de acordo com as faixas etárias, tendo como objetivo 

“otimizar as condições físicas  e  motoras e a capacidade técnica das crianças.” 

(CBV, 2003). 

Essa metodologia visa oportunizar a aprendizagem do jogo dentro do 

próprio jogo, isto é, fazer com que a criança aprenda a jogar voleibol em 

condições reais de jogo. As equipes são formadas por dois, três ou quatro 

componentes de acordo com a faixa etária da criança, favorecendo que a 

criança tenha um maior número de contatos com a bola, diferentemente do 

jogo formal de voleibol (6X6), onde o número de contato da criança com a bola 

é reduzido. 

Justificando a adoção dessa metodologia por parte da Confederação 

Brasileira de Voleibol na implantação do Projeto Viva Vôlei, encontram-se na 

literatura estudos que dão suporte a essa proposta. 

Sobre a comparação entre o ensino do voleibol através do jogo formal e 

do jogo reduzido, Mesquita (1998) afirma que a prática do jogo formal na 

iniciação se constitui inadequada. Segundo a autora, há uma ruptura constante 

do jogo devido à dificuldade de se manter a bola em suspensão, principalmente 

por causa da grande área de jogo a ser defendida pela criança, o que faz com 

que a criança tenha um número reduzido de contatos com a bola. 

Já sobre o jogo reduzido, Mesquita (1998) verificou que o número, o tipo e 

a qualidade das experiências são fatores que influenciam ganhos na 

aprendizagem. Assim, os jogos reduzidos se apresentam como: uma opção 



37 

para promover o aumento do número de contatos com a bola e do grau de 

êxito nas tarefas através de situações que favoreçam a manutenção da bola no 

ar, redução das dimensões do campo de jogo, do número de jogadores e da 

adoção de regras específicas, sem, no entanto perder a essência do jogo. 

Com relação à concepção de ensino específico do voleibol, Mesquita 

(1998) afirma que o papel pedagógico do jogo é fazer com que a criança sinta 

prazer no que está fazendo. Assim, ela faz uma análise das características e 

conseqüências do ensino do voleibol através dos jogos reduzidos e do jogo 

formal, fazendo entender que os jogos reduzidos na iniciação são os mais 

indicados, alertando que os mesmos devem ser reduzidos sem ser 

empobrecidos e devem ser decomposto em unidades e não em elementos. 

Percebe-se então que, no entendimento de Mesquita, os jogos reduzidos 

são colocados como uma opção “inovadora” no ensino dos esportes em 

contrapartida aos modelos mais tradicionais de ensino do voleibol. 

Numa concepção mais inovadora de ensino dos esportes, o que se 

espera é que o aluno desenvolva sua autonomia, tendo ainda a ludicidade 

como um dos caminhos para essa conscientização, pois, ensinar esportes é 

antes de tudo conscientizar o aluno das suas capacidades e limitações. 

Fica claro, nessa visão de ensino dos esportes, que o mais importante 

não é somente a execução de um gesto técnico perfeito, mas a satisfação em 

resolver uma situação que lhe é apresentada, é mostrar as diferentes maneiras 

de aprender um movimento e para tanto, o professor que ensina esportes 

deveria ter uma preocupação em centrar suas ações nas questões 

pedagógicas que permeiam essa aprendizagem, ou seja, nas propostas em si, 

no ambiente de trabalho e na metodologia a ser desenvolvida. 

3.7.3. Núcleo Esportivo Sócio Educativo (NESSE) do 
Instituto Esporte & Educação 

O Núcleo Esportivo Sócio Educativo (NESE), do Instituto Esporte & 

Educação (IEE), pauta suas ações em dois pontos básicos: o atendimento 

direto a crianças e adolescentes e na formação de professores e educadores 
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para atuarem dentro dos princípios do Esporte Educacional, integrando 

conceitos à reflexão da prática (Rosseto Júnior, Costa & D’angelo, 2008). 

Os princípios do Esporte Educacional, preconizados por autores como 

Barbiere, Oliveira & Moraes (1998), Brotto (2001), Freire (2002), Korsakas & 

Rose Junior (2001) e Tubino (1992) são os norteadores da prática pedagógica 

do IEE, sendo esses constantemente avalizados e impregnados de significado 

pelas ações e projetos do IEE, das características dos alunos, dos professores 

e da comunidade, como também da gestão institucional daquele. 

O NESE adota os princípios do Esporte Educacional, interpretando-os e 

adaptando-os ao contexto e a linguagem de sua realidade específica, definidos 

por Rosseto Junior, Costa & D’Angelo (2008): 

1. Inclusão de todos: consiste em criar condições e oportunidades 

para a participação de todos os envolvidos no processo no 

aprendizado do esporte, desenvolvendo habilidades e competências 

que possibilitem compreender, criticar, transformar, usufruir e 

reconstruir as diferentes práticas esportivas. 

2. Construção coletiva: onde professores, alunos e comunidade são 

co-responsáveis e co-gestores do planejamento, da execução, da 

avaliação e da continuidade dos programas e dos projetos. 

3. Respeito á diversidade: perceber, reconhecer e valorizar as 

diferenças, entendendo essas diferenças como uma oportunidade de 

aprender na conivência com as diferenças. 

4. Educação integral: os conteúdos devem ser explorados em todas as 

suas dimensões: conceituais, procedimentais e atitudinais. 

5. Rumo à autonomia: aqui, a autonomia é compreendida como a 

capacidade dos atores sociais em analisar, avaliar, decidir, promover 

e organizar a sua participação e de outros nas diversas práticas 

esportivas. 

A pedagogia adotada pelo Instituto Esporte & Educação se encaixa 

perfeitamente pela sua opção pedagógica, na tendência inovadora para o 
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ensino do esporte, principalmente pela contextualização teórica que sustenta 

sua proposta. 

3.7.4. Escola de esportes da UNIFOR – Universidade de 
Fortaleza 

A Escola de Esportes da Universidade de Fortaleza (UNIFOR) surgiu 

como uma alternativa para atender crianças e adolescentes da Comunidade do 

Dendê e adjacências, com alguma vulnerabilidade social, oferecendo 

gratuitamente para esta população, atividades esportivas, que juntas 

contribuem para a melhoria da qualidade de vida dessa população. 

A Escola de Esporte da UNIFOR funciona seguindo o calendário 

acadêmico da Universidade. A iniciativa tem suas bases metodológicas 

fundamentadas numa proposta de ensino dos esportes onde a criança aprende 

a jogar praticando, sendo seus conteúdos desenvolvidos em suas dimensões 

conceitual, procedimental e atitudinal, de acordo com a faixa etária.  

Projetos mantidos pela UNIFOR mostram como o esporte pode contribuir 

para o desenvolvimento social, o aprendizado e a formação de indivíduos 

socialmente conscientes. A Escola de Esportes tem o objetivo de fazer uma 

revisão crítica e atualizada sobre o impacto do esporte (prática metódica de 

exercícios, individual ou coletivamente, com finalidade competitiva) e atividade 

física (prática de exercícios, individual ou coletivamente, sem finalidade 

competitiva) na vida dos alunos (Pinheiro et al., 2011). 

A Escola de Esporte orienta suas ações através de uma metodologia mais 

inovadora no ensino dos esportes, desenvolve seu projeto apoiado nas teorias 

do ensino dos Jogos Desportivos Coletivos (JDC), desenvolvido na Europa, 

especificamente em Portugal na década de 80 e que a partir do final da década 

de 90 chegou ao Brasil, sendo estudado e difundido por vários autores e 

estudiosos. 

 Segundo Garganta (1998), os JDC quando corretamente orientados, 

desenvolve diversas competências em seus praticantes, como o tático-

cognitivo, o técnico e o sócio-afetivo.   



40 

Além dessas competências, existem ainda dois traços fundamentais 

identificados por Garganta (1998) com relação à identidade e importância dos 

JDC, sendo esses: o apelo à cooperação entre os elementos de uma mesma 

equipe para vencer a oposição dos componentes da equipe adversária e o 

apelo à inteligência, entendida essa como a condição de se adaptar a novas 

situações, isto è “de elaborar e operar respostas adequadas aos problemas 

colocados pelas situações aleatórias e diversificadas que ocorrem no jogo” 

(Garganta, 1998, p. 12). 

Na Escola de Esportes da UNIFOR existe a possibilidade de se dar uma 

base comum dos esportes na fase inicial do processo de ensino-aprendizagem 

até o momento de definição por parte do educando de quais rumos irá tomar 

com relação a pratica esportiva. Assim, a Escola de Esportes alicerça sua base 

metodológica da seguinte forma (Unifor, 2006): 
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Quadro 5: Base metodológica para o ensino do esporte na escola de esporte da 
UNIFOR 

Faixa Etária Proposta Metodológica 
A

tiv
id

ad
es
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-
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or
tiv

as
 

(7
 a

 9
 A

no
s)

 Serão desenvolvidas atividades que estimulem o desenvolvimento motor 
(capacidades psicomotoras, capacidade afetivo-cognitivas, componentes 
psicodinâmicos e capacidades condicionais), além da combinação das 
habilidades motoras básicas necessárias a aprendizagem esportiva, 
respeitando o seu desenvolvimento psicomotor e as fases do 
desenvolvimento infantil. Utilização do método global.  

In
ic
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tiv
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s)
 A criança nessa fase terá a oportunidade de participar de todas as 

modalidades oferecidas no projeto, passando dois meses em cada uma 
delas. As atividades desenvolvidas deverão estar direcionadas aos jogos 
reduzidos, onde a criança terá a oportunidade de ter mais contato com a 
bola, valorizando acima de tudo a inteligência de jogo, o aprender jogar 
jogando. A preocupação maior nesse momento seria favorecer a criança a 
utilizar suas habilidades dentro de estruturas esportivas mais definidas.  
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Nessa fase, o aluno faz opção por uma ou no máximo duas modalidades 
oferecidas na Escola de Esportes. As atividades já são direcionadas ao 
aprendizado da técnica do jogo, ou seja, ao aperfeiçoamento do movimento, 
a fim de melhorar sua resposta motora, deve-se também nessa fase, 
procurar o desenvolvimento e aperfeiçoamento das capacidades físicas e 
técnicas. 
O repertório de atividades deve ser vasto, visando à possibilidade de 
variação das técnicas, no sentido de amplos repertórios de esquemas 
motores. A técnica deve ser trabalhada na sua forma global, levando o 
aluno a perceber a necessidade de sua perfeita execução para um melhor 
rendimento no jogo, sem, no entanto haver uma cobrança acentuada por 
parte do professor. O conhecimento teórico deve ser ampliado, 
principalmente com relação às regras e sistemas de jogo. 
Os sistemas de jogo já podem ser aperfeiçoados e sair de um jogo reduzido 
para um jogo em condições reais. 
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O aluno se define por apenas uma modalidade esportiva dentro da Escola 
de Esportes. Aqui, o aperfeiçoamento das técnicas do jogo passa a ser 
prioridade. As funções e posições já se definem e os sistemas de jogo 
devem ser aperfeiçoados. Deve ser incrementada a participação desses 
garotos e garotas em competições extra Escola de Esportes.   

 

Percebe-se claramente a opção metodológica da Escola de Esportes da 

Unifor na forma centrada nos jogos condicionados e no ensino do jogo pela 

compreensão. 
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3.8. A formação desportiva 

Percebe-se claramente que a pedagogia do desporto deve estar inserida 

em todas as manifestações dos esportes, quais sejam, o esporte educacional, 

de participação e de rendimento, sendo nesse último, caracterizado pelos 

processos de treinamento para formação de atletas. 

Korsakas (2009) reconhece o caráter pedagógico do esporte e entende 

que “a prática esportiva como meio de educação dos jovens foi um dos fatores 

que favoreceu sua disseminação nas escolas e outras instituições 

educacionais” (Korsakas, 2009. p.61). 

A esse respeito, Brotto (2001), compreende o esporte como um fenômeno 

que tem em sua essência um caráter educativo. Com relação a essa 

compreensão, Korsakas (2009) coloca uma questão a ser respondida: “em que 

direção se deseja educar e, conseqüentemente, qual pedagogia é a mais 

adequada” (Korsakas, 2009, p. 61). 

Em qualquer das manifestações em que a criança, o jovem ou o adulto se 

envolva, o que na verdade está se buscando é demonstrar competência, sendo 

essa competência voltada para o “ego” quando “ser” competente é sinônimo de 

ser o melhor ou voltada para a “tarefa” quando a competência é entendida 

como melhora pessoal em comparação com rendimentos anteriores (Korsakas, 

2009). 

O Profissional de Educação Física, inserido no ensino dos esportes, 

especificamente na iniciação dos esportes coletivos, deve perceber as nuances 

que envolvem sua prática, principalmente no que diz respeito a aplicação de 

métodos inovadores de ensino que direcionem para uma aprendizagem por 

tarefa, objetivando acima de tudo, colocar o aprendiz como sujeito de sua 

aprendizagem. 

A orientação voltada para a “tarefa” tem suas bases estabelecidas na 

criança que utiliza o auto progresso e o auto-aperfeiçoamento como 

parâmetros para checar se os esforços realizados foram suficientes para 

aprender determinada habilidade/conteúdo. 



43 

Brustad (1993), Duda (1992), Roberts (1992), entendem que a orientação 

voltada para a tarefa, faz com que a criança apresente seus comportamentos 

de forma muito positiva para a aprendizagem, para tarefas desafiadoras, 

esforçando-se constantemente com persistência e interesse pelas atividades 

propostas.  

Já na orientação voltada para o “ego”, a criança realiza sua aferição de 

desempenho através da comparação com o desempenho de outra criança. Ela 

reconhece que obteve sucesso em uma tarefa somente quando alcança 

desempenho melhores que os outros (Korsakas, 2005). 

Os comportamentos positivos esperados na criança com orientação ao 

ego são as mesmas esperadas para crianças com orientação para a tarefa, 

sendo que a criança que é orientada para o ego se sente com pouca 

competência diante do fracasso ou das dificuldades. 

Esses comportamentos se tornam muito frágeis, fazendo com 
que ela opte por tarefas muito fáceis ou muito difíceis, diminua 
o esforço ou desvalorize a tarefa quando o sucesso parece 
improvável e falte persistência principalmente após uma 
situação de fracasso (Ammes, 1992, Duda, 1992, Roberts, 
1992 apud Korsakas, 2009,p.66). 

 
 Percebe-se claramente que as crianças orientadas para o ego, estão 

mais suscetíveis a experiências negativas e que comprometem sua auto estima 

e sua continuidade nas práticas esportivas. Já as crianças orientadas para a 

tarefa, se mantém firmes em seus propósitos de aprendizagem esportiva, pois 

são menos afetadas pelos erros quando tem a percepção que estão 

progredindo.  

Nenhuma prática esportiva é levada a cabo sem que haja dentro do 

processo ensino aprendizagem uma motivação suficiente para tal. Isso passa 

necessariamente pela ação pedagógica que o professor desenvolve, devendo 

essa ação ser explicitada quanto aos seus objetivos em relação à prática 

esportiva e de acordo como organiza suas atividades e escolhe as 

metodologias e métodos de ensino, como agrupa as crianças, quais os critérios 

que utiliza no processo avaliativo e ainda como se relaciona com as crianças. 
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Assim, Korsakas (2009) identifica dois tipos distintos de orientação 

motivacional, uma voltada para a aprendizagem e outra voltada para a 

performance. 

No clima motivacional orientado para a aprendizagem, o professor 

“preocupa-se com o desenvolvimento de cada um dos praticantes, respeitando 

a individualidade de cada criança”, já no clima motivacional orientado a 

performance, o professor assume “assume a vitória ou o resultado do 

desempenho como critério de sucesso[...] reforçando a comparação de 

desempenho entre as crianças[...] enfatizando sempre o resultado final.” 

(Korsakas, 2009, p. 64). 

Vêem-se então mais uma vez explicitado, que essas ações estão 

diretamente relacionadas à direção que o professor dá ao processo de ensino 

aprendizagem, adotando práticas pedagógicas coerentes com os valores por 

ele assumido em relação ao esporte e ao ser humano envolvido nessa prática. 

Na relação existente entre as práticas educacionais e as práticas 

esportivas, têm-se procurado adaptar experiências bem sucedidas da primeira 

em função da segunda. Assim, o modelo TARGET (Tarefa, Autoridade, 

Reconhecimento, Agrupamento, Avaliação e Tempo) se apresenta como uma 

dessas possibilidades quando relacionadas ao clima motivacional orientados 

para a aprendizagem esportiva ou orientados para a performance. 

O quadro abaixo (Quadro 6) descreve de forma sucinta as diferenças da 

prática pedagógica, considerando essas dimensões em diferentes climas 

motivacionais. 
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Quadro 6: A orientação do clima motivacional e as dimensões do TARGET (Korsakas, 
adaptada de Biddle,  2001). 
Orientações para a 
aprendizagem 

Dimensões do TARGET Orientações para a 
performance 

Desafiadora e diversificada Tarefa (Task) Falta de desafios e variedade 
As crianças têm escolhas e 
desempenham papéis de 
liderança 

Autoridade (Authority) 
 

As crianças não participam 
dos processos de tomada de 
decisão. 

Privado e com base no 
progresso individual. 

Reconhecimento 
(Recognition) 

Público e com base na 
comparação social. 

Aprendizagem cooperativa e 
promoção de interação com 
pares. 

Agrupamento (Grouping) Formação de grupos com 
base na competência.  

Com base no domínio das 
tarefas e na melhora 
individual. 

Avaliação (Evaluation) Com base na vitória ou na 
superação do desempenho 
dos outros. 

Ajustado de acordo com as 
capacidades individuais. 

Tempo (Time) Tempo de aprendizagem 
uniforme para todos. 

 
 

Segundo Korsakas (2009), quando a orientação esportiva está 

direcionada a um ambiente excessivamente competitivo, a única finalidade do 

mesmo é a elevação  do status social, a busca por recompensas, prêmios e 

reconhecimento social. Já a prática esportiva orientada para aprendizagem, se 

caracteriza pela motivação intrínseca dos participantes, aliado a busca de 

crescimento pessoal, compromisso social dos envolvidos no processo de 

ensino aprendizagem. 

Com relação à formação esportiva, Mesquita (2005) afirma que a 

pedagogia do desporto, tem dado sua contribuição “para o esclarecimento das 

situações ótimas de aprendizagem, revelando cada vez mais como 

componente essencial de rentabilização do processo de treino” (Mesquita, 

2005, p. 7). 

Na formação esportiva, além da parte pedagógica, outros aspectos 

devem ser levados em consideração, sendo que esses não devem ser vistos 

de maneira isolada, mas de uma forma mais integrada, visto que, o treino 

esportivo é um processo complexo de ser gerenciado, sendo esse 

gerenciamento, responsabilidade exclusiva do profissional de Educação Física, 

com formação sólida e específica para essa função. 

Assim sendo, o processo de treino na formação esportiva, baseia-se 

numa relação de ensino aprendizagem, que depende substancialmente da 

capacidade de quem aprende (aluno) e da competência de quem ensina 
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(professor), sendo esse processo estabelecido numa relação de cumplicidade e 

permanente compromisso entre as partes (Mesquita, 2005). 

A implantação de um sistema de formação esportiva tem na pessoa do 

professor a figura central, na perspectiva de sistematizar e registrar todas as 

ações que se relacionam a sua práxis educativa. 

Mesquita (2005, p. 11), entende que a prática esportiva deve exercer um 

papel fundamental não só na formação do atleta, mas também na do indivíduo 

na medida em que: 

Ø faz parte do processo educativo e formativo da criança, contribuindo 

para o seu desenvolvimento integral (físico, social e emocional); 

Ø promove a vivência de situações que conduzem à aquisição de valores 

essenciais do “saber ser” (auto disciplina, auto controle, perseverança, 

humildade...); 

Ø permite o desenvolvimento das capacidades e habilidades motoras do 

indivíduo,    inerentes ao “saber fazer” (aquisição de um vocabulário 

motor alargado); 

Ø contribui para o equilíbrio do indivíduo ao permitir a diminuição do stress 

diário, próprio do ritmo de vida das sociedades contemporâneas.   

A formação esportiva necessita em seu contexto geral da participação de 

diversos conhecimentos por parte do professor, incluindo, o respeito às fases 

de desenvolvimento e crescimento da criança.  Assim, percebe-se que o 

trabalho de formação deve anteceder o trabalho de especialização dos futuros 

atletas, nesse sentido, Mesquita (2005) alerta para o seguinte fato: 

Não deve haver especialização sem formação, sendo 
indiscutível que o trabalho desenvolvido pelos treinadores nos 
escalões mais jovens é um dos fatores determinantes dos 
limites de prestação desportiva ao mais alto nível de 
rendimento (Mesquita, 2005, p. 12). 
 

Atento a esse preceito, deve-se então organizar a preparação de atletas 

em longo prazo, levando em consideração uma formação multilateral, dando a 

criança, oportunidades de vivenciar diversos aspectos da cultura de 

movimento, sendo necessário para isso, uma intervenção pedagógica voltada 

para uma formação geral, evitando assim uma especialização precoce. 
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Os resultados devem aparecer em função dos limites da criança em todos 

os seus aspectos, sem ser essa, no entanto, uma preocupação predominante 

ou o que orienta a prática profissional do professor. 

O início da prática esportiva sempre foi uma das questões levantadas por 

profissionais e estudiosos da área da Educação Física e dos Esportes, sendo 

essas opiniões diversificadas. O que se percebe é que devido às exigências 

necessárias a prática esportiva, iniciar mais cedo essa prática não significa 

necessariamente uma iniciação precoce. 

A iniciação precoce deve ser entendida quando a criança ao participar de 

uma pratica esportiva, já entra desenvolvendo uma função ou posição dentro 

do jogo de forma definitiva, treinando somente para exercer aquela função ou 

assumir uma posição em definitivo.  Ao contrario, ao iniciar uma prática 

esportiva mais cedo, deve-se dar a criança oportunidades de se desenvolver 

de forma multilateral, independente da prática esportiva que venha a praticar. 

Nessa perspectiva, Mesquita (2005) entende que se deve então: 

adequar a dinâmica da carga de treino à capacidade de 
resposta do jovem atleta, subjacente num trabalho multilateral, 
que não visa a obtenção de rendimentos elevados a curto 
prazo mas, fundamentalmente, a criação dos pressupostos 
inerentes a uma preparação desportiva e duradoura” 
(Mesquita, 2005, p. 13). 

Vale ressaltar, que as fases de desenvolvimento motor não acontece da 

mesma forma em todas as crianças, o que se leva a crer que crianças nas 

mesmas idades podem estar em fases diferenciadas dentro do processo de 

formação esportiva em longo prazo. Assim sendo, Mesquita (2005, p.14) 

apresenta um modelo de evolução do processo de formação esportiva que 

parte da necessidade da criação de pressupostos que dê suporte ao 

desenvolvimento das potencialidades atléticas. 
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Figura 2: Processo de formação esportiva a longo prazo. Mesquita (2005) 
 

Matveiev (1981), sistematiza o desenvolvimento do processo de treino em 

quatro etapas, dando indicativos de como proceder na condução de crianças e 

adolescentes ao longo da preparação esportiva a longo prazo.  

 

 

Figura 3: Etapas de Preparação Desportiva. Matveiev (1981) 
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Com relação ao ensino do voleibol (esporte) a longo prazo, Bizzocchi (2008) 

apresenta uma proposta longitudinal, divididos em cinco estágios de acordo 

com o desenvolvimento humano, e que retrata bem a questão do momento 

certo para o ensino das técnicas, se apresentando da seguinte forma: 

Ø Escolar (7 a 10 anos): habilidades básicas combinadas, variações nas 

diversas formas de rebater e jogos adaptados de rebater. 

Ø Iniciação (10 a 12 anos): habilidades trabalhadas não especificamente, 

mas adaptada às do voleibol (esporte específico), combinação das 

habilidades básicas com rebater, maior complexidade nas combinações, 

jogos adaptados sobre a rede, jogos e tarefas de rebater mais 

específicas. 

Ø Aprendizagem (12 a 15 anos): Aprendizagem das habilidades 

específicas do voleibol (esporte), ênfase nas formas básicas, evolução 

nas formas de jogo, reforço do raciocínio tático. 

Ø Aperfeiçoamento (15 a 18 anos): combinação dos fundamentos, 

variação dos fundamentos, raciocínio tático mais elaborado, formas 

concretas e mais elaboradas de jogo, correções técnicas, início da 

especialização. 

Ø Treinamento Total (a partir dos 18 anos): jogador pronto, manutenção 

técnica, amadurecimento tático e psicológico, adaptação técnica em 

relação às funções, especialização. 

Indica-se assim, caminhos que devem ser traçados quando da 

preocupação em formar jovens talentos esportivos, sem, no entanto perder de 

vista o respeito às possibilidades de cada criança e dar oportunidade através 

de um trabalho organizado de forma longitudinal e sem querer “queimar” 

etapas, fornecendo as condições necessárias do desenvolvimento das 

potencialidades inerentes a cada um. 
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4. METODOLOGIA  

4.1. Caracterização da Pesquisa 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, que visa 

uma descrição objetiva e completa dos aspectos investigados (Thomas, Nelson 

& Silverman, 2007), transversal, com abordagem quantitativa. 

4.2. População 

Esse estudo foi composto por Profissionais da Educação Física que 

atuam no segmento esporte educacional na cidade de Fortaleza-Ceará, Brasil. 

4.3. Participantes 

Os participantes foram selecionados de forma não aleatória por 22 (vinte 

e dois) Profissionais de Educação Física que atuam na iniciação esportiva no 

segmento esporte educacional na cidade de Fortaleza, pois não existe na 

cidade de Fortaleza nenhum órgão ou instituição que contenha dados relativos 

ao quantitativo de professores que atuam no ensino dos esportes na iniciação 

esportiva. 

4.4. Variáveis 

Relativamente às variáveis independentes, foram definidas as variáveis 

formação acadêmica do professor, tempo de atuação profissional, nível de 

escolaridade do professor, formação continuada do professor. A variável 

independente é aquela que pode ser manipulada no experimento, ou seja, 

dentro de uma proposição de causa e efeito, essa é a causa (Thomas, Nelson 

& Silverman, 2007). 

De acordo com os objetivos do estudo, foi definida como variável 

dependente a metodologia adotada pelo professor, visto que, a variável 
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dependente sofre o efeito da variável independente (Thomas, Nelson & 

Silverman, 2007). 

4.5.  Critérios de Inclusão 

Foram incluídos na pesquisa Profissionais de Educação Física, atuantes 

na iniciação esportiva no segmento esporte educacional, registrados no 

Sistema CONFEF – Conselho Federal de Educação Física/ CREF – Conselho 

Regional de Educação Física e que manifestaram vontade de participar do 

estudo, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO A).  

4.6. Critérios de Exclusão 

Profissionais não ser registrados no sistema CONFEF/CREF ou 

registrados que não manifestaram interesse em participar do estudo. 

4.7. Local 

Essa pesquisa foi realizada em diversas instituições que ofertam o ensino 

dos esportes coletivos numa dimensão educacional. 

Para o cadastro no SISNEP – Sistema Nacional de Estudos e Pesquisa 

em Seres Humanos, foi escolhido a UNIFOR – Universidade de Fortaleza, 

CNPJ. 07.373.434/0001-86, localizada na Avenida Washington Soares, 1321 - 

Bairro Edson Queiroz – Fortaleza – Ceará - CEP. 60.811-905 – Fone: (85) 

3477-3000. 

4.8.  Período da Pesquisa 

A pesquisa foi realizada no período de Junho a Dezembro de 2011. 
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4.9. Instrumentos 

Tendo em conta os objetivos do trabalho foi utilizado um questionário 

(ANEXO B) para coletar os dados referentes às variáveis independentes e uma 

ficha de observação (ANEXO C), para a variável dependente.  

4.10. Procedimentos 

Para coleta dos dados, foram utilizados dois instrumentos, sendo um 

questionário com dez questões fechadas e uma ficha de observação de aula 

contendo 24 itens. 

Inicialmente foi feito a aplicação de um projeto piloto, onde dez 

professores responderam ao questionário e foram observadas duas aulas de 

cada um deles, na perspectiva de se fazer os ajustes necessários aos 

instrumentais de coleta de dados. 

Com as devidas reformulações feitas aos instrumentais após o projeto 

piloto, o mesmo foi analisado por três professores com títulos de mestre e 

doutor, com vasta experiência na elaboração e aplicação de instrumentais de 

coleta de dados em pesquisa científica, assim como, na área da educação 

física e dos esportes. Esses propuseram mudanças e ajustes em algumas 

questões a fim de que o instrumento produzisse o resultado esperado, emitindo 

um parecer favorável, validando assim os instrumentais utilizados na pesquisa 

(ANEXO D, E, F). 

Esse mesmo procedimento foi adotado com relação à ficha de 

observação, onde os professores consultados sugeriram mudanças como 

retiradas e acréscimos de itens a serem observados. 

Com intuito de verificar a fidedignidade (confiabilidade) do instrumento de 

coleta de dados, foi utilizado a correlação não paramétrica de Spearman 

(Gaya, 2008), que demonstrou uma associação forte entre as respostas da 

primeira aplicação do questionário e as respostas da segunda aplicação dos 

questionário, sendo esta aplicada após 15 dias da primeira (ANEXO G), 

indicando assim, a fidedignidade do instrumento de coleta de dados elaborado 

neste estudo.  



53 

Após todo esse procedimento inicial, a coleta foi iniciada, sendo que cada 

professor investigado respondeu a um questionário ao qual foi dividido em três 

dimensões relativo à: sua formação profissional, sua formação continuada e 

sua opção metodológica para o ensino dos esportes. Alguns professores 

responderam na presença do pesquisador, enquanto outros responderam por 

email. 

Os questionários foram identificados por números, visto que, 

posteriormente foram pareados com as fichas de observação e feito os 

procedimentos estatísticos para cruzamento das informações. 

A pesquisa utilizou também a técnica de observação direta em uma aula 

de cada professor participante do estudo, entendendo essa técnica como 

importante na análise e avaliação das atividades desenvolvidas pelo professor, 

de seus comportamentos e atitudes durante o processo de ensino 

aprendizagem (Aranha, 2005), com auxílio de fichas de registro de observação 

das metodologias utilizadas pelos sujeitos da pesquisa durante o 

desenvolvimento de suas aulas, com intuito de comparar as informações 

prestadas no questionário, com a prática profissional de cada participante. 

Como regra de registro, optou-se pelo registro por ocorrência, onde se 

registrou apenas se o comportamento ocorre, ou não, independentemente do 

número de vezes que ocorreu, ou seja, o comportamento foi registrado, durante 

aquele período de observação (Aranha, 2007). 

4.11. Análise dos dados 

Os dados foram analisados pelo programa estatístico Predictive Analytics 

SoftWare 18.0 for Windows, por meio da estatística descritiva (média, desvio 

padrão e moda para as variáveis continuas e frequências absolutas e relativas  

das respostas dos professores).  

Foi utilizado o Crosstabs (Qui-quadrado de associação) para cruzar os 

dados das fichas de observação com as respostas dadas no questionário, a fim 

de verificar a coerência entre as respostas dadas ao questionário e a 
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observação realizada pelo pesquisador, sendo o nível de significância adotado 

de p<0,05. 

4.12. Aspectos éticos 

Essa pesquisa não acarretou qualquer tipo de danos às pessoas 

pesquisadas, seja físico, morais ou psicológicos e foram resguardadas as suas 

identidades e integridade. 

Conforme resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/ Ministério 

da Saúde, o voluntário foi informado de seu direito de desistir da participação 

no estudo em qualquer uma de suas fases, bem como o acesso aos registros e 

ao texto final do estudo realizado se assim o desejar. 

O projeto de pesquisa foi aprovado no dia 31 de março de 2011 pelo 

Comitê de Ética da Universidade de Fortaleza – UNIFOR, sob o parecer 

número 0021/2011, sendo registrado com o número11-099 (ANEXO H). 

Ainda a anuência da pessoa informante foi registrada em Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO A). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Relembra-se, com relação à formação profissional, encontra-se, 

consoante Tabela 1, que a maioria dos participantes foi composta por 

profissionais graduados, no qual representam 59,1%, seguido por especialistas 

(31,8%), ou seja, uma prevalência de profissionais recém-lançados ao mercado 

e teoricamente com pouca experiência profissional, visto que no Brasil com a 

regulamentação da profissão de Profissional de Educação Física em 1998, só 

poderiam atuar na área do ensino da educação física e do esporte o 

profissional graduado no grau de licenciatura estendida ou bacharelado ou 

ainda o provisionado – professor sem formação acadêmica, mas que 

comprovou que já exercia essa atividade pelo menos dois anos antes da 

regulamentação. (Conselho Federal de Educação Física, s.d). 

 

Tabela 1: Caracterização da população com relação à sua formação profissional 
 Frequência 

absoluta 
Frequência 
relativa (%) 

Graduado 13 59,1 
Especialista (pós-graduação) 7 31,8 
Mestre 1 4,5 
Provisionado 1 4,5 
 

Esses dados são pertinentes ao estudo realizado por Silva & De Rose 

(2005) quando afirmam que a maioria dos profissionais busca trabalhar com a 

iniciação esportiva visando ascender-se às categorias principais almejando 

principalmente serem reconhecidos profissionalmente com melhores ganhos 

financeiros. 

Notadamente, o trabalho na iniciação esportiva, normalmente é realizado 

por profissionais novos, o que vem a confirmar os resultados alcançados pela 

pesquisa que hora se apresenta. 

Verificou-se ainda um percentual de 31,8% de especialistas (Figura 4), o 

que é justificado pelo tempo de formado dos integrantes da amostra e ainda 

pela proliferação de cursos de graduação e pós-graduação na cidade de 

Fortaleza. Somente na região metropolitana da cidade de Fortaleza, estão em 
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funcionamento 09 (nove) cursos de graduação e pelo menos 20 cursos de 

especialização relacionados à Educação Física.  

Ainda em relação ao tempo de formado demonstrado na Figura 4, 

verificou-se prevalência de profissionais recém-ingresso no mercado de 

trabalho como formados, com tempo de 6 meses de formação. No entanto, a 

amostra do estudo se mostrou heterogênea no qual foi possível verificar 

profissionais com formação  em Educação Física entre 5 a 396 meses. 
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Figura 4: Tempo de formado (em meses). 
 

É importante, também, destacar como esses profissionais mantinham a 

sua educação continuada (Tabela 2), no que diz respeito a atualização 

profissional na área específica do ensino dos esportes. Observou-se que 

metade da amostra (50%) promovem sua educação continuada através de 

cursos de pequena duração ou longa duração no intervalo entre 1 a 2 anos, 

atestando assim que se mantém atualizados após a conclusão de sua 

formação profissional inicial (graduação ou provisionamento profissional). 

Por outro lado, percebeu-se que poucos (4,5%) são os profissionais que 

não participam e não investem em sua educação continuada em virtude da 

falta de tempo, o que comprova que existem ainda professores que não 

investem na sua formação.   
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Tabela 2: Frequência absoluta e relativa sobre a atualização 

  f % 

Cursos de pequena duração (04 a 20 horas) ou 
longa duração(40 a 120 horas) no espaço 
máximo de 01 a 02 anos entre eles 

11 50,0 

Clínicas, workshop, campings no espaço 
máximo de 01 a 02 anos entre eles 3 13,6 

Leitura de pelo menos dois livros, ou artigos ou 
periódicos especializados a cada ano 4 18,2 

Participação em cursos, clínicas, workshop, 
campings no espaço maior que dois anos entre 
eles 

3 13,6 

Não participa de cursos, clínicas, workshop, 
campings por falta de tempo ou outro motivo 1 4,5 

 

 

Segundo Molina Neto (1997), os professores podem ser sujeitos da sua 

própria formação, e aponta como possibilidade dessa construção, pensar o 

professor de Educação Física como investigador, possibilitando ao coletivo o 

acesso a programas de formação em que esses sujeitos construam um 

conhecimento que lhes permita investigar autonomamente sua própria prática. 

 Para Costa e Nascimento (2004), os profissionais que ensinam esportes 

devem possuir competência e discernimento para a utilização de metodologias 

específicas para esse fim, havendo ainda a necessidade de iniciativas para sua 

formação continuada. 

 Nesse momento, se torna importante afirmar que para uma mudança de 

postura no que diz respeito ao ensino dos esportes, é necessário uma 

formação continuada não só para mudanças conceituais, mas acima de tudo 

procedimentais, como bem afirma Costa e Nascimento (2004):  

Dessa forma, tanto os profissionais que atualmente estão 
nas escolas ensinando as modalidades coletivas como os 
que estão ainda em formação, poderiam estar 
preparados para, no mínimo, refletir acerca de novas 
metodologias no ensino dos esportes coletivos, tão 
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necessários diante da realidade de ensino. (Costa & 
Nascimento, 2004, p. 54) 
 
 

5.1. Prevalência da utilização dos métodos de ensino. 

Para verificar a prevalência da utilização dos métodos de ensino para 

tarefas motoras (Tabela 3), observou-se que 45,5% (10 profissionais) da 

amostra “quase sempre” utilizam o método global, 40,9% dos entrevistados 

utilizam “às vezes” o método parcial. Por outro lado, 50% da amostra “sempre” 

utiliza o método de demonstração nas aulas. 

Ainda na Tabela 3, em relação ao método de resolução de problemas, 36,4% 

dos entrevistados “quase sempre” utilizam esta metodologia, enquanto 22,7% 

da amostra “sempre” se utilizam deste método de ensino para tarefas motoras. 

O método de ensino misto é utilizado “às vezes” por 36,4% da amostra. 

 

Tabela 3: Frequência absoluta e relativa da utilização de métodos de ensino para as tarefas 
motoras 

 Global Parcial Demonstração Resolução de 
problemas 

Misto 

 f % f % f % f % f % 
Não utiliza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Raramente utiliza 3 13,6 2 9,1 0 0 1 4,5 2 9,1 
Pouco utiliza 3 13,6 3 13,6 0 0 1 4,5 2 9,1 

As vezes utiliza 0 0 9 40,9 4 18,2 7 31,8 8 36,4 
Quase sempre utiliza 10 45,5 4 18,2 7 31,8 8 36,4 5 22,7 

Sempre utiliza 6 27,3 4 18,2 11 50,0 5 22,7 5 22,7 
 

 Esses resultados indicam que ao se utilizar o método da demonstração 

pela maioria dos inquiridos, os mesmos são ensinados de forma 

estereotipados, ou seja, a única maneira de se executar um movimento técnico 

é aquele preconizado por padrões previamente definidos. Segundo Braid 

(2003), esse método não é apropriado para ser utilizada com crianças, pois ao 

demonstrar uma ação motora o professor está apresentando um modelo de 

motricidade e nesse caso, a criança não vive a experiência de criar sua própria 

motricidade. 

 Por outro lado, 45,5% da amostra afirma quase sempre utilizar o método 

global, pelo fato desse método ser o mais indicado quando da entrada da 
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criança no aprendizado esportivo. Neste aspecto, o dados apresentaram 

resultados positivos, visto que, este método favorece que a criança descubra 

suas possibilidades motoras e ainda propicia que ela aprenda a jogar jogando.  

Nesse sentido, os estudos de Daolio & Marques (2003), indicam haver 

dentro dessa mesma perspectiva, uma necessidade de se ensinar aspectos 

técnicos e táticos do jogo de forma integrada, dando especial atenção àquilo 

que o aluno trás como cultura corporal, aprendido por ele na sociedade, sendo 

constantemente atualizado, ganhando novos significados. 

Para Leonardo, Scaglia & Reverdito (2009), o jogo deve ser o principal 

instrumento a ser utilizado na aprendizagem esportiva, essencialmente pelas 

suas características complexas e sistêmicas, negando assim a abordagem 

tecnicista de ensino dos esportes. 

 Com relação ao método de resolução de problemas, vale ressaltar que o 

mesmo é sempre bem vindo à iniciação esportiva, quando se oportuniza ao 

aprendiz perceber suas possibilidades motoras ao ser desafiado a realizar 

tarefas possíveis.  

 Importante no método de resolução de problemas é a possibilidade de 

despertar a inteligência de jogo ou inteligência tática que se traduz em tomar 

uma atitude acertada dentro de uma determinada situação de jogo. O que se 

percebe nas modalidades coletivas são alguns jogadores que dominam muito 

bem a técnica, mas não conseguem perceber o desenrolar do mesmo, 

prejudicando assim as ações ofensivas e defensivas de sua equipe, não por 

deficiência técnica, mas provavelmente por uma iniciação esportiva precária. 

Para Greco & Chagas (1992), Garganta (1998) e Cunha (2000) a tática 

consiste em determinar meios e encontrar soluções para os problemas táticos 

surgidos em situação de jogo. 

 O método parcial foi utilizado “às vezes” por 40,9% da amostra, 

indicando que ainda permanece hegemônico dentro do ensino aprendizagem 

dos esportes. Esse método sempre foi utilizado na perspectiva de que só se 

podia jogar (mesmo na iniciação) quando se dominasse os fundamentos 

daquela modalidade específica. Hoje se sabe que o primeiro passo a ser dado 

na iniciação é a compreensão da estrutura do jogo, ou seja, as questões 
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ofensivas e defensivas, sendo essas ações desenvolvidas de forma lúdica. Não 

se deve negar a importância do método parcial, mas existe o momento certo de 

introduzi-lo, normalmente quando a criança percebe que para participar melhor 

do jogo, deve dominar algumas estruturas mais elaboradas (Costa & 

Nascimento, 2004). 

O método parcial ou analítico é aplicado desde a década de 60, sendo 

conhecido também como “série de exercícios” ou método “das partes”. 

Caracteriza- se pela aprendizagem do simples para o complexo, ou seja, 

técnicas básicas e formas analíticas são ensinadas sem a presença de 

elementos dificultadores como o adversário ou a oposição. A partir daí, 

progride em dificuldade e complexidade. (Corrêa; Silva & Paroli, 2004; Enroller, 

2004). 

Assim, o método parcial contribui para um aperfeiçoamento técnico do 

aprendiz, sendo essa aprendizagem feita de modo fragmentado e 

descontextualizado da realidade do jogo, como bem preconizam Graça & 

Mesquita (2001), quando afirmam que esse método não estimula o 

desenvolvimento da capacidade cognitiva do praticante, pela falta de oposição 

na execução dos exercícios. 

O método de ensino misto é utilizado “às vezes” por 36,4% da amostra.  

Esse método, entendido como a utilização de dois ou mais métodos 

simultaneamente, tem como ponto positivo a possibilidade de ser utilizado na 

iniciação quando se propõe a integralizar conceitos.  

Assim, uma das possibilidades do método misto é o método integrado 

que tem como base o ensino de jogos desportivos, tendo como principal 

objetivo a capacidade cognitiva. Este método aproxima o treinamento com a 

realidade do jogo apresentado por meio dos jogos educativos. (Graça & 

Mesquita, 2001). 

A utilização deste método busca possibilitar que o atleta reconheça 

comportamentos táticos individuais, em grupo e coletivo de ataque e defesa, 

com a situação de jogo, distinga situações táticas corretas das inadequadas e 

crie uma solução da tarefa com o grupo, através da tomada de decisão (Tiegel 

& Greco, 1998). 
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Vários estudos tem se dedicado a identificar as diversas metodologias 

utilizadas no ensino dos esportes, especificamente na iniciação esportiva. 

Muitos foram os avanços teóricos apresentados na literatura e também formas 

diversificadas para o ensino dos esportes. 

 Nesse sentido Costa & Nascimento (2004), entendem que apesar de nos 

últimos anos a formação dos professores de Educação Física ter ganho em 

qualidade, muitos estudos evidenciam o ensino dos esportes numa abordagem 

tradicional, exigindo assim a necessidade de contrapor a “tradição” a 

“inovação” requer por parte desses profissionais uma reflexão aprofundada, 

exigindo assim esforço e uma contínua formação. Assim os autores concluem 

seus estudos verificando que as novas tendências para o ensino dos esportes 

se preocupam com a articulação do ensino da técnica e da tática.  

 

5.2. Metodologias de ensino as quais os professores de 
iniciação esportiva foram submetidos em sua formação 
inicial 

Para verificar a prevalência a que tipo de metodologias os professores 

foram submetidos em sua formação (Quadro 7), verificou-se que grande parte 

da amostra, foi submetida a uma metodologia baseada em aulas centradas no 

ensino das diversas possibilidades metodológicas de ensino dos esportes 

(36,4%) e aulas centradas somente no ensino da tática e dos sistemas de jogo 

(36,4%), apesar de se ter verificado que 18,2% da amostra, foram submetidos 

a aulas centradas somente no ensino das técnicas das modalidades. 
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Quadro 7: Metodologias de ensino as quais os professores de iniciação esportiva foram 
submetidos em sua formação inicial. 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Aulas centradas somente no 

ensino das técnicas das 

modalidades 

4 18,2 18,2 18,2 

Aulas centradas na 

compreensão do jogo 

1 4,5 4,5 22,7 

Aulas centradas no ensino 

das diversas possibilidades 

metodológicas de ensino dos 

esportes 

8 36,4 36,4 59,1 

Aulas sem vínculo entre a 

teoria e a prática 

1 4,5 4,5 63,6 

Aulas centradas somente no 

ensino da tática e dos 

sistemas de jogo 

8 36,4 36,4 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
 
 

Com os resultados obtidos com relação às metodologias as quais os 

professores que atuam na iniciação esportiva foram submetidos durante a sua 

formação, percebe-se que ainda os professores de educação física estão 

adotando metodologias que privilegiam o ensino da tática e dos sistemas de 

jogo (36,4%), apesar de outro percentual significativo da amostra (36,4%) 

terem vivenciado aulas baseadas nas diversas possibilidades metodológicas 

para o ensino dos esportes coletivos. 

 Esses dados revelam que apesar da literatura ter avançado 

significativamente com relação às diversas possibilidades de ensino dos 

esportes, muitos docentes de instituições de ensino superior que são 

responsáveis em formar professores de educação física e esportes 

permanecem atrelados a modelos ultrapassados. 

 Nesse sentido, um estudo realizado por Coutinho & Silva (2009) em 9 

(nove) Instituições de Ensino Superior no Estado de São Paulo com 17 

professores que lecionam disciplinas relacionadas aos esportes coletivos e que 

analisou o conhecimento desses professores sobre os diversos métodos de 

ensino dos esportes, revelou que somente entre 3 a 7 professores revelaram 
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ter conhecimento bom ou muito bom de outros métodos de ensino de esportes 

diferente do método tradicional tecnicista. 

Esses resultados, apesar de serem bem regionalizados, aliado aos 

dados da pesquisa que hora se apresenta, deixa patente a incompetência de 

docentes nessa área específica do conhecimento, embora deva haver motivos 

para esse tipo de comportamento. 

 Ainda sobre esse tema, Souza (2008) verificou-se em seus estudos 

haver uma limitação na compreensão do ensino do fenômeno esporte, 

entendendo outros fatores que não só a técnica, mas também o fenômeno 

histórico e cultural e, sobretudo, entender o esporte como uma atividade de 

ensino, passível de ser transformado e ressignificado por meio de outros 

olhares, outras leituras e outras mediações. 

 Nesse sentido Costa & Nascimento (2004), entendem que apesar de nos 

últimos anos a formação dos professores de Educação Física ter ganho em 

qualidade, muitos estudos evidenciam o ensino dos esportes numa abordagem 

tradicional, exigindo assim a necessidade de contrapor a “tradição” a 

“inovação” requer por parte desses profissionais uma reflexão aprofundada, 

exigindo assim esforço e uma contínua formação. Assim os autores concluem 

seus estudos verificando que as novas tendências para o ensino dos esportes 

se preocupam com a articulação do ensino da técnica e da tática.  

 Para Leonardo, Scaglia & Reverdito (2009), o jogo deve ser o principal 

instrumento a ser utilizado na aprendizagem esportiva, essencialmente pelas 

suas características complexas e sistêmicas, negando assim a abordagem 

tecnicista de ensino dos esportes. 

 

5.3. Tipos de avaliações as quais os professores de iniciação 
esportiva foram submetidos em sua formação inicial 

Com relação aos tipos de avaliação aos quais os professores que atuam 

na iniciação esportiva foram submetidos (Quadro 8), a maioria da amostra 

(68,2%) indicou que na sua formação inicial as avaliações estavam 
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relacionadas aos diversos conteúdos ensinados e aprendidos (conceituais, 

procedimentais e atitudinais) em sala de aula, apesar de 18,2% da amostra ter 

sido avaliada somente na dimensão conceitual em provas escritas. 

 

Quadro 8: Tipos de avaliações (avaliações teóricas práticas) as quais os professores de 
iniciação esportiva foram submetidos em sua formação inicial. 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Avaliação somente dos 

conteúdos ensinados 

(conceituais) em provas 

escritas 

4 18,2 18,2 18,2 

Avaliação feita em relação 

aos diversos conteúdos 

ensinado e aprendido 

(conceituais, procedimentais 

e atitudinais); 

15 68,2 68,2 86,4 

Utilização da auto avaliação 1 4,5 4,5 90,9 

Detectar as dificuldades 

encontradas pelos educandos 

e voltar a eles com novas 

abordagens metodológicas 

2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Ainda sobre esse tema, parece haver certo desencontro de informações 

nos resultados da pesquisa, visto que, apesar de 36,4% da amostra terem 

afirmado que as aulas eram centradas no ensino da tática e sistema de jogos, 

69,2% afirmaram serem avaliados em função dos diversos conteúdos 

ensinados e aprendidos, em suas dimensões conceituais, procedimentais e 

atitudinais. 

O que comumente se afirma a esse respeito é diga-me como avalias 

que digo como ensinas, assim considera-se que a principal função da 

avaliação é problematizar a ação pedagógica e não somente para atribuir 

notas ou conceitos aos alunos.  

Para Lüdke & Mediano (1992) existem duas possibilidades de se avaliar: 

tradicional e progressiva ou construtivista. Na primeira, a avaliação usa uma 

medida, através de uma prova que atribui ao aluno uma nota fria, que não 
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serve para reorganizar o caminho até ali adotado como proposta metodológica 

medindo apenas habilidades cognitivas. Na segunda, a avaliação faz 

diagnósticos e considera a capacidade de aprendizagem do aluno, esse,  

sujeito da aprendizagem, é mais crítico e também se autoavalia. Essa 

avaliação é contínua, e serve para a reorientar o processo educativo. 

Assim como os autores acima, acredita-se que nesse tipo de avaliação, 

assim como, nesses conceitos, acrescentando, no entanto a técnica do 

refazimento, onde o aluno aprende em cima de seus erros e a avaliação dá seu 

contributo para o crescimento do aluno em sua formação. 

 

5.4. Relação entre metodologia adotada pelos professores 
no seu curso de formação superior no ensino 
aprendizagem dos esportes coletivos e a organização 
das partes de um plano de aula 

 Para verificar se há ou não relação entre a formação acadêmica e a 

atuação do professor com relação a organização do seu plano de aula e se 

esse se enquadra numa perspectiva mais tradicional ou inovadora para o 

ensino do esporte na iniciação esportiva, foi realizado o cruzamento dos dados 

obtidos no questionário (das metodologias as quais os professores 

pesquisados foram submetidos em sua formação acadêmica) com a ficha de 

observação (como organiza a estrutura de suas aulas) e se isso de alguma 

forma influenciou no seu fazer pedagógico.  

Assim, após a análise os quadros de 9 a 13, que tratam especificamente 

das partes de uma aula com enfoque mais inovador, observou-se que em 

nenhum deles houve diferença significativa, mas assim mesmo, apresentou 

resultados que confirmam que a sua formação inicial não influenciou 

diretamente na forma como organiza suas aulas e que boa parte desses se 

mantém, em termos de organização de um plano de aula, numa perspectiva 

mais tradicional, assim vejamos: 

O único professor da pesquisa que na sua formação inicial teve aulas 

sem vínculo entre teoria e prática, não organiza suas aulas dentro de uma 
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proposta inovadora, pois em todos os itens observados, não cumpriu nenhum, 

o que leva a crer que adota um plano de aula no modelo tradicional. 

Já os 4 professores que em sua formação inicial tiveram aulas centradas 

somente no ensino das técnicas das modalidades (formação tecnicista), dois 

não organizam uma roda de conversa inicial, apresentando o tema da aula e 

esses também não resgatam o conteúdo da aula anterior através de jogos ou 

brincadeiras. Por serem formados numa perspectiva mais tecnicista, 03 

professores realizam atividades práticas com exercícios preferencialmente 

lúdicos (acredita-se que a questão da compreensão do lúdico aqui não se 

enquadra, pois o que se percebeu na pesquisa foram exercícios em duplas ou 

em trios com aplicação de uma técnica específica); 03 não realizam jogos 

adaptados ou brincadeiras com o tema da aula e ainda 03 não finalizam a aula 

com uma roda de conversa a fim de discutir os avanços e dificuldades 

encontradas durante a aula e preparar os alunos para a aula seguinte. 

Assim,para esses, a formação inicial condiz com sua prática. 

O profissional que teve sua formação em aulas centradas na 

compreensão do jogo, em função dessa mesma formação, não realiza uma 

roda de conversa inicial, nem aquecimento resgatando conteúdos das aulas 

anteriores, nao inclui exercícios lúdicos com o tema da aula, nem jogos 

adaptados e não finaliza a aula com uma roda de conversa, supondo-se assim, 

não ser condizente sua formação com sua atuação profissional. 

Já os 8 professores que na formação inicial tiveram aulas centradas no 

ensino das diversas possibilidades metodológicas: 4 organizam uma roda de 

conversa inicial; 06 não realizam aquecimento com jogos ou brincadeiras; 7 

não realizam exercícios lúdicos com o tema da aula; 8 não utilizam jogos 

adaptados e 6 não organizam uma roda de conversa final. Esses resultados 

nos indicam que esses professores possuem uma metodologia própria de 

organização da estrutura de aula para o ensino dos esportes e que sua 

formação não alterou sua prática. 

Com relação aos 8 professores que na sua formação inicial tiveram 

aulas centradas somente no ensino da tática e dos sistemas de jogo: 5 não 

organizam uma roda de conversa inicial, mas 5 realizam jogos e brincadeiras 

em forma de aquecimento; 7 não realizam exercícios lúdicos com o tema da 
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aula; 04 realizam jogos adaptados; 6 não realizam uma roda de conversa final. 

No contexto geral, a formação especificada não reflete sua prática. 

 

Quadro 9: Relação entre metodologia adotada pelos Professores no seu curso de formação 
superior no ensino aprendizagem dos esportes coletivos e a organização de uma roda de 
conversa inicial informando o tema da aula. 
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Quadro 10: Relação entre metodologia adotada pelos professores no seu curso de formação 
superior no ensino aprendizagem dos esportes coletivos e a realização em forma de 
aquecimento de atividades práticas com jogos ou brincadeiras enfocando o tema da aula 
anterior. 
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Quadro 11: Relação entre metodologia adotada pelos professores no seu curso de 
formação superior no ensino aprendizagem dos esportes coletivos e a utilização 
predominantemente de exercícios lúdicos com o tema da aula 

 
 
  



70 

Quadro 12: Relação entre a metodologia de ensino adotada no curso de formação dos 
professores e a utilização em suas aulas de jogos e brincadeira adaptadas. 
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Quadro 13: Relação entre a metodologia de ensino adotada no curso de formação dos 
professores e a utilização em suas aulas de uma roda de conversa ao final de sua aula 

 

 

 

 Os resultados encontrados nos quadros 9 a 13 são coerentes com os 

achados de Costa e Nascimento (2004) que indicam que vários estudos 

realizados sobre o tema, apontam que muitos professores na atualidade 

contemplam ainda o ensino dos esportes numa abordagem tradicional. 

 

   

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

   

   

   

   

 



72 

 O modelo de um plano de aula numa perspectiva mais inovadora surge 

com a proposta de João Batista Freire (2006). O mesmo afirma que um plano 

de aula dentro dessa proposta deve ser organizado da seguinte forma: na 1ª 

parte da aula uma roda de conversa com apresentação sobre a aula; na 2ª 

parte, atividade prática com jogos ou brincadeiras enfocando o tema da aula 

anterior; na 3ª parte, atividade prática com exercícios preferencialmente lúdicos 

com o tema da aula; na 4ª parte da aula, atividade prática com jogos adaptados 

ou brincadeiras com o tema da aula e finalizando, uma roda de conversa sobre 

o que aconteceu na aula. 

 Concorda-se com essa proposta na medida em que o modelo francês, 

ainda adotado no sistema escolar, não contempla de forma adequada, aulas 

com tarefas motoras, ou seja, o modelo proposto por Freire enriquece aulas 

dedicadas ao ensino do esporte, na medida em que dá oportunidade aos 

alunos de compreender o que faz e estar sempre articulando um conteúdo 

anterior ao conteúdo seguinte. Além do mais, nas rodas de conversa inicial e 

final, dão condições a alunos e professor, elaborar feedback  para garantir uma 

aprendizagem significativa. 

 Acredita-se que as modificações necessárias a uma intervenção mais 

inovadora deva começar nos cursos de formações de professores de educação 

física, onde as metodologias adotadas pelos professores nas disciplinas 

relacionadas ao ensino dos esportes. Nesse sentido, Costa e Nascimento 

(2004) afirmam haver uma necessidade de avaliar a estruturação dessa prática 

pedagógica. 

 Já Rocheforte (1998), afirma que a maneira como o esporte é ensinado, 

depende muito da formação acadêmica desses, sugerindo que tanto os que já 

estão atuando profissionalmente, como aqueles que estão em formação, 

deveriam refletir acerca de novas abordagens para o ensino dos esportes. 

 Muitos são os programas esportivos atualmente no Brasil (Programa 

Segundo Tempo, Escola de Esportes da Unifor, Programa Viva Vôlei, dentre 

outros) que inserem na formação dos professores e monitores esportivos, uma 

abordagem mais inovadora para o ensino dos esportes, passando 

necessariamente por um plano de aula que traga os enfoques descritos como 

inovador. 
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 Rosseto Junior, Costa e D’angelo (2008), entendem o plano de aula 

como um instrumento pedagógico do dia-a-dia, onde este deve ser a 

continuidade de uma unidade didática. Para esses autores, a partir dos 

temas/conteúdos previsos, o professor deve estruturar sua aula nos diferentes 

momentos: roda de conversa inicial, vivências (conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais) e roda de conversa final. Esse plano deve trazer 

detalhadamente as estratégias e os recursos, além de um instrumento de 

avaliação diário, onde são registrados e analisados a adequação das 

propostas, o conteúdo ministrado, os pontos positivos e os desafios para o 

futuro. 

 

5.5. Relação entre o enquadramento de opção metodológica 
e a organização das partes de um plano de aula 

Nos quadros 14 a 18, é apresentado o cruzamento dos dados entre a 

opção metodológica dos professores participantes da pesquisa e a organização 

do plano de aula. O que se percebe é que dos 22 professores investigados, a 

maioria (11) se definem como professor inovador com resquícios tradicionais, 

enquanto 8 se dizem tradicionais com resquícios inovador. Já 2 se dizem 

totalmente inovadores, enquanto 01 não consegue se enquadrar em nenhuma 

categoria. 

Esse resultado indica, de certa forma, que no ensino dos esportes, 

apesar da literatura ter avançado significativamente, ainda não se conseguiu na 

prática esses avanços. Vários motivos podem ser levantados nessa questão, 

mas especificamente nesse momento, o que se deseja verificar é a relação 

entre essa opção pedagógica e um dos indicadores que podem nos apresentar 

se essa opção pedagógica é real, qual seja, como esse professor organiza seu 

plano de aula.  

Nesse sentido, a análise dos resultados coletivamente, sem se levar em 

consideração o enquadramento que cada professor faz, se percebe que em 

todas as partes de um plano de aula, grande parte dos professores se 

comportam como professores tradicionais, ou seja, menos da metade da 
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amostra (10) organiza uma roda de conversa inicial; somente 9 realizam o 

aquecimento dando ênfase ao conteúdo que será desenvolvido na aula; 

somente 5 realizam exercícios lúdicos com o tema da aula, realizam jogos 

adaptados e organizam uma roda de conversa final. 

No que diz respeito a análise de acordo com cada enquadramento, 

pode-se afirmar que os dois professores que se dizem totalmente inovador, na 

verdade não o são totalmente, pois não organizam suas aulas nesse formato. 

No entanto, os 11 que se dizem inovador com resquícios tradicionais, assim se 

comportam quando comparados com as observações realizadas, os 8 

professores que se dizem tradicional com resquícios inovador, assim também 

se comportaram quando observados. 

 

Quadro 14: Relação entre a opção metodológica dos professores e a utilização em suas aulas 
de uma roda de conversa no início de sua aula 

 

 
  

   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

   

   

   

   

   

 



75 

Quadro 15: Relação entre a opção metodologia do professor e a forma como resgata os 
conteúdos da aula anterior. 
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Quadro 16: Relação entre a opção metodologia do professor e a forma como desenvolve o 
tema da aula. 
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Quadro 17: Relação entre a opção metodologia do professor e a utilização de jogos ou 
brincadeiras adaptadas 
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Quadro 18: Relação entre a opção metodologia do professor e a organização de uma 
roda de conversa final em cada aula. 

 

 
 
 
 O que parece é que, o modelo utilizado para organização das aulas diz 

muito sobre a opção metodológica do professor, pois professores que 

continuam a adotar um modelo de aula que não leva em consideração as 

necessidades de seus alunos, apenas reproduzem modelos pré-determinados 

de comportamento.   

 Ao realizar, por exemplo, uma roda de conversa inicial, explicando como 

a aula será realizada e escutar dos alunos aquilo que já conhecem do tema a 

ser abordado, ou ainda, quando se realiza uma roda de conversa final, 

discutindo o que se passou na aula, coloca o aluno como sujeito do processo 

educativo e não mero receptor de conteúdos pré-definidos pelo professor. 
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 Palma, Valentino & Ugrinowitsch (2009), ao analisarem o planejamento 

das aulas, afirmam que muitos professores desenvolvem suas aulas com 

métodos que se já não foram, precisam ser superados, aulas que são 

organizadas sempre da mesma maneira em locais completamente diferentes. 

Para esses autores, esses professores que ainda optam por uma metodologia 

tradicional no ensino dos esportes, se colocam muito mais como “disciplinador, 

castrador e limitador da expressão e ampliação das ações motoras e 

integrativas” (Palma; Valentino & Ugrinowitsch. 2009, p. 255). 

 

5.6. Associação entre o discurso e a prática sobre a 
prioridade dada ao ensino aprendizagem dos esportes e 
a utilização do ensino da técnica nas aulas de iniciação 
esportiva. 

 
Nos Quadros 19 a 23, foi realizado a associação entre o que o professor 

diz a respeito da prioridade que dá no processo de ensino aprendizagem dos 

esportes e a observação feita sobre se sua aula prioriza o ensino da técnica 

(através da escala de Likert de 5 pontos, sendo 1 o menos e 5 o mais 

importante). 

Os resultados indicam que dos 22 professores observados, 14 

realizavam suas aulas centradas na aprendizagem da técnica e 8 não. 

Entretanto, quando perguntados no questionário qual a prioridade dada ao 

ensino da técnica, 03 consideram menos importante o ensino da técnica 

enquanto 9 consideram importante ou muito importante o ensino da técnica na 

iniciação esportiva (quadro 19). Esse resultado apesar de não ter apresentado 

significância estatística, demonstra uma certa coerência entre as respostas 

dadas e as aulas observadas na pesquisa. 

Com relação ao ensino da técnica e da aula centrada no ensino da 

técnica, Costa & Nascimento (2004) afirmam que até a década de 80, os 

professores esportivos eram formados em seus cursos superiores numa 

perspectiva tecnicista, fato esse que fazia com que esses alunos após 

entrarem no mercado de trabalho, utilizassem esse método como prioritário. A 
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pesquisa aponta (Quadro 19) que 14 professores formados no final do século 

passado e início desse século, 08 consideram importante ou muito importante a 

utilização do ensino da técnica em suas aulas. 

 

Quadro 19: Associação entre o discurso e a prática sobre a prioridade dada ao ensino da 
técnica na iniciação esportiva. 

 

 
 
 

Quando associado a relação entre as aulas observadas centradas no 

ensino da técnica e a importância dada pelo professor a compreensão do jogo 

(Quadro 20), parece haver uma certa incoerência, pelo fato de que dos 14 

professores observados que tem suas aulas centradas no ensino da técnica, 11 

afirmam no questionário ser muito importante ou importante a compreensão do 

jogo. Já com relação aqueles 8 que ao serem observados, não tem suas aulas 



81 

centradas no ensino da aprendizagem técnica, 07 no questionário afirmam ter a 

compreensão do jogo entre muito importante ou importante no ensino dos 

esportes na iniciação, tornando coerente a relação entre o que se faz e o que 

se diz. 

Na iniciação esportiva, é muito importante haver por parte do aluno uma 

compreensão mínima do jogo, visto que, a partir desse momento a criança 

procura participar de forma mais inteligente e coerente desse. Essa 

compreensão foi conprovada através do estudo realizado por Silva & Greco 

(2009). 

No estudo citado acima, o autor comparou três métodos de ensino de 

forma prática na modalidade de futsal na categoria mirim (12 e 13 anos) e 

confirmou que o processo de ensino aprendizagem voltados para o 

desenvolvimento da tática (compreensão do jogo), influenciam positivamente o 

desenvolvimento tanto da criatividade tática como da inteligência de jogo. 
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Quadro 20: Associação entre o discurso e a prática sobre a prioridade dada ao ensino da 
compreensão do jogo e a utilização do ensino da técnica nas aulas de iniciação esportiva. 

 

 
 
 

Quando associado sobre a prioridade dada ao ensino exclusivo do jogo 

formal e a utilização de ensino da técnica nas aulas de iniciação esportiva 

(Quadro 21), parece haver coerência entre o saber procedimental observado e 

o discurso expresso no questionário, fato esse comprovado ao verificar que dos 

14 professores que tem suas aulas centradas no ensino da técnica, 10 não 

consideram importante ou dão pouca importância à realização do jogo formal. 

O jogo formal consiste em dividir as equipes da forma como as regras 

que cada modalidade estabelece, assim como, aplicar as regras oficiais. Nesse 

contexto, somente os mais habilidosos participam efetivamente do jogo e o 

professor tem a função única de dividir as equipes e fazer com que as regras 
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sejam cumpridas, não orientando nos aspectos que favoreçam a compreensão 

do mesmo. (Darido & Rangel, 2005) 

Pior ainda do que isso é o que Darido e Rangel (2005) chamam de 

tendência do “rola a bola”. Nessa a função do professor é apenas entregar uma 

bola aos alunos e esses se encarregam de dividir as equipes e estipular de que 

maneira as equipes participam do jogo. 

Garganta (1998), corroborando com esse pensamento, entende que o 

ensino do jogo centrado na prática do jogo formal, não se preocupa em auxiliar 

o entendimento sobre a lógica com que o mesmo se desenvolve, acontecendo 

assim, com uma visível desorganização tática.  

 

Quadro 21: Associação entre o discurso e a prática sobre a prioridade dada ao ensino 
exclusivo do jogo formal e a utilização do ensino da técnica nas aulas de iniciação esportiva. 

 

 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

   

   

   

   

   

 



84 

Já no Quadro 22, o que se observa é que os jogos reduzidos são tidos 

como de prioridade moderada no ensino dos esportes na iniciação, indo ao 

encontro do que se observou em relação aos professores que tem ou não suas 

aulas centradas no ensino da técnica. 

Os jogos reduzidos tem a finalidade de dar oportunidade a todos 

participarem do jogo, visto que, nessa metodologia o espaço de jogo é 

reduzido, assim como, o número de participantes (Confederação Brasileira de 

Voleibol, 2003).  

 

Quadro 22: Associação entre o discurso e a prática sobre a prioridade dada ao ensino por 
meio dos jogos reduzidos e a utilização do ensino da técnica nas aulas de iniciação esportiva. 
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Assim sendo, como boa parte dos professores pesquisados dão 

prioridade ao ensino da técnica, esse método fica deixado de lado, apesar de 

que, é o método adotado na iniciação por algumas federações esportivas 

(voleibol, handebol, basquete) e apresentando bons resultados, no cenário 

mundial, tanto nas categorias de base como na categoria principal. 

Provavelmente esses resultados alcançados se deva a introdução dessa 

metodologia pelas federações esportivas na iniciação dessas modalidades em 

escolas e clubes. 

Para Graça e Mesquita (2002), os jogos reduzidos podem facilitar o 

desenvolvimento de alunos com baixo nível de desempenho.  

Para Oliveira e Graça (1998), na aplicação dos jogos reduzidos, devem-

se manter os objetivos e os elementos estruturais essenciais do jogo formal, a 

fim de que, haja uma compreensão real do jogo por parte do aprendiz. 

Os jogos reduzidos, enquanto parte de uma abordagem estruturalista, 

tem como principal objetivo, através da modificação das estruturas funcionais, 

a redução da complexidade do jogo, fazendo com que, a aprendizagem se 

processe de forma gradual, desenvolvendo a capacidade de jogo, onde o 

ensino das habilidades técnicas estão incluídas no ensino da tática (Costa & 

Nascimento, 2004). 

No Quadro 23, foi feita a relação entre o discurso e a prática sobre a 

prioridade dada ao ensino por meio dos jogos adaptados e a utilização do 

ensino da técnica nas aulas de iniciação esportiva. Nesse caso, percebe-se 

coerência pelo fato de que dos 8 professores que não tem suas aulas 

centradas no ensino da técnica, 5 dão importância ou muita importância a 

realização dos jogos adaptados. Por outro lado, dos 14 professores que tem 

suas aulas centradas no ensino da técnica, 7 consideram importante ou muito 

importante a realização dos jogos adaptados, apresentando assim certa 

incoerência. 
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Quadro 23: Relação entre o discurso e a prática sobre a prioridade dada ao ensino por meio 
dos jogos adaptados e a utilização do ensino da técnica nas aulas de iniciação esportiva. 

 

 
 
 

Ao se fazer uma análise dos quadros até aqui discutidos (Quadros 19 a 

23), os resultados demonstram que de acordo com a intenção pedagógica 

dada ao ensino dos esportes na iniciação, tem-se uma prioridade. Assim, 

quando a prioridade é dada ao ensino da técnica, obviamente o professor tem 

a intenção de dotar esse aprendiz de uma técnica apurada na realização de um 

determinado gesto técnico. 

Já quando a prioridade é dada ao ensino dos esportes através da 

compreensão do jogo, a intenção desse professor deve ser a de fazer com que 

a criança perceba os pontos básicos de um jogo, como a questão dos 

momentos de ataque e defesa, ocupar os espaços vazios da quadra, perceber 



87 

o colega melhor posicionado e desmarcado para receber a bola, dentre outros. 

Assim, a criança dotada dessas ferramentas, poderá fazer uma leitura maior da 

realidade, pois aprende dentro de uma situação concreta. (Greco & Silva, 2008) 

O jogo formal quando utilizado como prioridade no ensino dos esportes 

na iniciação, leva a crer que o professor tem poucos conhecimentos dos 

processos pedagógicos para o ensino dos esportes, colocando-o muitas vezes 

como coadjuvantes no processo de ensino aprendizagem, reduzindo suas 

funções a dividir as equipes e quando muito, árbitros desses jogos.  

Já priorizando o jogo reduzido e o jogo adaptado, o professor tem como 

intenção favorecer que o aprendiz possa jogar já no início de sua 

aprendizagem, favorecendo assim, que o pensamento tático já esteja presente 

a partir desse momento. (Greco & Silva, 2008). 

 

5.7. Associação entre o discurso e a prática sobre a 
prioridade dada aos métodos para tarefas motoras e a 
aula centrada no ensino da aprendizagem técnica nas 
aulas de iniciação esportiva. 

 
Na associação entre a prioridade dada aos métodos para tarefas 

motoras e a observação sobre a aula centrada no ensino da técnica na 

iniciação esportiva (Quadros 24 a 28), parece haver certa incoerência entre o 

discurso do professor em sua prática daqueles que tem suas aulas centradas 

no ensino da técnica. Já os que não centram suas aulas no da técnica, 

parecem ser mais coerentes. 

No Quadro 24, dos 14 professores que tem suas aulas centradas no 

ensino da técnica, 09 quase sempre ou sempre dizem utilizar o método global 

nas suas aulas. Nesse sentido, sabe-se que o método global se utiliza do 

aprender a jogar, jogando enquanto para o ensino da técnica especificamente, 

o método parcial é o mais indicado. 
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A esse respeito, apresenta-se uma única justificativa para essa 

incoerência: falta de conhecimento das teorias sobre as metodologias de 

ensino por parte desses professores.  

Em contrapartida, os 08 professores que não tem suas aulas centradas 

no ensino da técnica, demonstraram coerência, visto que, 07 desses afirmam 

quase sempre ou sempre utilizar o método global em suas aulas. 

 

Quadro 24: Associação entre o discurso e a prática sobre a prioridade dada ao ensino através 
do método global e a realização de aula centrada no ensino da aprendizagem da técnica na 
iniciação esportiva. 

 

 
 

Daólio & Marques (2003), confirmam em suas pesquisas que o método 

global mostrou-se adequado para o ensino de esportes coletivos para crianças 

de 9 a 12 anos de idade. Esse método favorece a evolução da compreensão 
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da dinâmica do jogo, assim como, entender os princípios do jogo, sendo que o 

mesmo não garante a execução eficiente das técnicas. 

O método global segundo os mesmos autores favorecem a motivação 

dos alunos na participação das aulas, o que de certa forma, melhoram sua 

condição técnica. 

 No Quadro 25, dos 14 professores que tem suas aulas centradas no 

ensino da técnica, somente 6 afirmam utilizar o método parcial como prioritário 

em suas aulas, demonstrando assim, uma certa coerência, visto que, o método 

parcial tem como característica a fragmentação do ensino da técnica para sua 

melhor execução, aprendendo-a por partes até sua realização total. 

 

Quadro 25: Associação entre o discurso e a prática sobre a prioridade dada ao ensino através 
do método parcial e a realização de aula centrada no ensino da aprendizagem da técnica na 
iniciação esportiva. 
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O método parcial deve ser prioridade, a partir do momento em que a 

criança compreende a estrutura do jogo e participa de forma mais ativa, 

necessitando um maior domínio da técnica. (Greco & Benda, 1998) 

Daólio & Marques (2003) ratificam essa proposição quando em seus 

estudos com crianças de 12 a 13 anos da modalidade de futsal, verificaram que 

os processos voltados para o desenvolvimento técnico não contribuem para a 

melhora da criatividade tática. 

No Quadro 26, ao se verificar a associação entre o método da 

demonstração  e a observação da aula centrada no ensino da aprendizagem 

da técnica, fica evidente a necessidade do apoio do método da demonstração, 

visto que, para que a técnica seja executada, se torna necessário que o aluno 

reconheça o movimento e a seguir imitá-lo. Assim sendo, parece bem coerente 

que dos 14 professores que tem suas aulas centradas no ensino da 

aprendizagem técnica, 12 sempre ou quase sempre utilizam o método da 

demonstração.  

 Em contrapartida, dos 8 professores que não centram suas aulas no 

ensino da aprendizagem técnica, 6 afirmam sempre ou quase sempre utilizar-

se do método da demonstração em suas aulas. Esse fato parece ser coerente, 

visto que, o método da demonstração está sempre presente, sendo que, 

quando o modelo de um movimento é apresentado como estereótipo de um 

gesto, castra a criança de ser criativo, sendo então considerado inadequado. 
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Quadro 26: Associação entre o discurso e a prática sobre a prioridade dada ao ensino através 
do método da demonstração e a realização de aula centrada no ensino da aprendizagem da 
técnica na iniciação esportiva. 

 

 
 
 
 

Braid (2003) afirma que o método da demonstração é inadequado 

quando aplicado a crianças pequenas, pois isso pode modelar a criança, 

limitando-a quanto suas possibilidades motoras. 

 No Quadro 27, percebe-se que dos 14 professores que tem suas aulas 

centradas no ensino da aprendizagem técnica, 08 afirmam sempre ou quase 

sempre utilizar o método de resolução de problemas, enquanto 2 raramente ou 

pouco utilizam.  

 Já dos 8 professores que não tem suas aulas centradas no ensino da 

aprendizagem técnica, 5 sempre ou quase sempre utilizam o método de 

resolução de tarefas. 
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Quadro 27: Relação entre o discurso e a prática sobre a prioridade dada ao ensino através do 
método da resolução de problemas e a realização de aula centrada no ensino da 
aprendizagem da técnica na iniciação esportiva. 

 

 
 
 

Sendo o método de resolução de problemas entendido como uma 

metodologia ativa (inovadora) no ensino dos esportes, onde o aluno é 

constantemente desafiado a buscar soluções a problemas impostos pelo 

próprio jogo, se torna até incoerente professores, que tem suas aulas 

centradas no ensino da aprendizagem técnica utilizá-lo. (Costa & Nascimento, 

2004) 

 Ao contrário, professores que tem uma posição mais crítica com relação 

ao ensino dos esportes, tem no método de resolução de problemas um aliado, 

visto que, esse dá um caráter construtivista ao processo ensino aprendizagem.  
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 Aparentemente, professores observados com aulas centradas no ensino 

da técnica e que afirmam quase sempre ou sempre utilizar esse método, o 

dizem talvez por desconhecer o mesmo. 

 No Quadro 28, percebe-se que o método misto é utilizado tanto por 

professores que tem suas aulas centradas no ensino aprendizagem da técnica 

como os que não os tem, utilizam-se de forma discreta do método misto. Isso 

se torna sensato, pelo fato de que a predominância de um ou outro método, faz 

com que, outros métodos sejam pouco utilizados.  

 

Quadro 28: Associação entre o discurso e a prática sobre a prioridade dada ao ensino através 
do método misto e a realização de aula centrada no ensino da aprendizagem da técnica na 
iniciação esportiva. 
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5.8. Associação entre o discurso e a prática sobre a 
prioridade dada aos métodos para tarefas motoras e a 
aula centrada no ensino da lógica tática nas aulas de 
iniciação esportiva. 

 

 É coerente se afirmar que nos resultados encontrados (referentes aos 

Quadros 29 a 33), somente 6 professores observados tem suas aulas na 

iniciação esportiva centradas no ensino da lógica tática. Isso é preocupante, 

pelo fato da literatura (Greco & Silva, 2008; Graça e Oliveira, 1998; Garganta, 

2002; Freire, 2006) que embasa esse trabalho, esse método é considerado 

inovador para o ensino dos esportes. 

 No Quadro 29, há coerência entre o que se observou e a resposta dada 

pelos professores, pois dos 6 que centram suas aulas na lógica do jogo, 5 

dizem que sempre ou quase sempre utilizam o método global. 
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Quadro 29: Relação entre o discurso e a prática sobre a prioridade dada ao ensino através do 
método global e a realização de aula centrada no ensino da aprendizagem da lógica tática na 
iniciação esportiva. 

 

 
 
 

  No Quadro 30, parece haver uma incoerência, pois dos 6 professores 

que tem suas aulas centradas no ensino da lógica tática, 3 afirmam sempre ou 

quase sempre utilizar o método parcial. De acordo com a literatura estudada 

até aqui, o método parcial fragmenta o ensino da técnica, enquanto a aula 

centrada na lógica tática tem o jogo como meio de ensino (Greco & Silva, 

2008). 
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Quadro 30: Relação entre o discurso e a prática sobre a prioridade dada ao ensino através do 
método parcial e a realização de aula centrada no ensino da aprendizagem da lógica tática na 
iniciação esportiva. 

 

 
 
 

 No Quadro 31, não há coerência entre a resposta dada no questionário e 

a aula observada, pois dos 6 professores que tem suas aulas centradas na 

lógica tática, 5 dizem sempre ou quase sempre utilizar o método da 

demonstração. Sabe-se que o método da demonstração não se aplica quando 

se ensina utilizando o jogo como referência. . (Costa & Nascimento, 2004) 
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Quadro 31: Associação entre o discurso e a prática sobre a prioridade dada ao ensino através 
do método da demonstração e a realização de aula centrada no ensino da aprendizagem da 
lógica tática na iniciação esportiva. 

 

 
 
 
 O Quadro 32 apresenta coerência entre o que se fala e o que se faz, 

visto que, dos 6 professores que tem suas aulas centradas na lógica tática, 5 

dizem que sempre ou quase sempre utilizam o método de resolução de 

problemas. 
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Quadro 32: Relação entre o discurso e a prática sobre a prioridade dada ao ensino através do 
método da resolução de problemas e a realização de aula centrada no ensino da 
aprendizagem da lógica tática na iniciação esportiva. 

 

 
 
 
 Já no Quadro 33, parece haver coerência entre as respostas dadas e a 

aula observada, visto que, a utilização do método misto pressupõe a utilização 

de mais de um método para tarefa motora. Assim, dos 6 professores que tem 

suas aulas centradas na lógica tática, 5 sempre ou quase sempre, utilizam o 

método misto, que nesse caso poderia ser o global com resolução de tarefas. 
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Quadro 33: Relação entre o discurso e a prática sobre a prioridade dada ao ensino através do 
método misto e a realização de aula centrada no ensino da aprendizagem da lógica tática na 
iniciação esportiva. 

 

 
 
 

 Leonardo, Scaglia & Reverdito (2009), classificam as aulas centradas na 

lógica tática como uma nova abordagem para o ensino dos esportes, assim 

sendo, essa nega a abordagem tecnicista e valoriza a compreensão, pautando 

o ensino dos esportes coletivos em “tendências não lineares”, sendo o jogo a 

principal ferramenta pedagógica para o ensino das modalidades coletivas. 

Ainda para esses autores, o esporte deve ser ensinado pelo jogo, dentro de 

suas características complexas e sistêmicas, devendo dessa forma ser negada 

a tendência do ensino tecnicista.  
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5.9. Relação entre o discurso e a prática sobre a prioridade 
dada no ensino dos esportes na iniciação e a realização 
das aulas centradas na lógica tática. 

 

Nos Quadros 34 a 37, percebe-se a relação entre aquilo que o professor 

prioriza no ensino aprendizagem dos esportes (através da escala de Likert de 5 

pontos, sendo 1 o menos e 5 o mais importante), associado aos professores 

que durante a observação tem suas aulas centradas na lógica tática. 

 Em relação ao Quadro 34, sobre a prioridade que o professor dá ao 

ensino da técnica, 3 desses, dos 6 que tem suas aulas centradas na lógica 

tática, consideram muito importante o ensino da técnica na iniciação esportiva, 

provocando assim uma incoerência, pois na aprendizagem da lógica tática o 

que deveria ser priorizado seria a realização de jogos reduzidos ou adaptados. 

 Já dos 16 professores que não tem suas aulas centradas no ensino da 

lógica tática, 9 priorizam como mais importante ou importante o ensino da 

técnica na iniciação esportiva, apresentando coerência entre o discurso e a 

prática. 
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Quadro 34: Relação entre o discurso e a prática sobre a prioridade dada ao ensino da técnica 
e a realização de aula centrada no ensino da aprendizagem da lógica tática na iniciação 
esportiva. 

 

 
 
 
 No Quadro 35, percebe-se uma coerência pelo fato de 5 professores, 

dos 6 que priorizam o ensino por meio da compreensão do jogo, percebem 

como mais importante ou importante a compreensão do jogo na iniciação 

esportiva. 

  Já com relação aos 16 professores que não tem suas aulas centradas 

no ensino por meio da compreensão do jogo, 13 priorizam como mais 

importante ou importante no ensino aprendizagem dos esportes a 

compreensão do jogo. Talvez esse resultado se apresente dessa forma por 
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uma compreensão equivocada do que se solicitava no enunciado desse ítem 

no questionário, pois de fato o que se deseja em qualquer processo de ensino 

dos esportes é que a criança compreenda o jogo, mas de fato para que isso 

ocorra é necessário que o método seja adequado para se atingir esse objetivo. 

Acredita-se que um método inadequado não conduzirá o aluno a atingir os 

objetivos propostos. 

 Nesse sentido, Corrêa, Silva & Paroli (2004), entendem que o 

conhecimento de como ensinar é uma preocupação que acompanha aqueles 

que ensinam e se assim acontecer, os professores que atuam na iniciação 

esportiva saberão utilizar as metodologias de acordo com seus objetivos a 

atingir. 

 

Quadro 35: Relação entre o discurso e a prática sobre a prioridade dada ao ensino por 
meio da compreensão do jogo e a realização de aula centrada no ensino da 
aprendizagem da lógica tática na iniciação esportiva. 
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 No Quadro 36, dos 6 professores que desenvolvem suas aulas 

centradas na lógica tática, 3 priorizam a realização do jogo formal em suas 

aulas. Acredita-se que, mais uma vez haja um conflito de conceitos, 

provavelmente por se compreender que no jogo formal é possível desenvolver 

uma lógica tática.  

 

Quadro 36: Relação entre o discurso e a prática sobre a prioridade dada ao ensino por meio 
do jogo formal e a realização de aula centrada no ensino da aprendizagem da lógica tática na 
iniciação esportiva. 

 

 
 
 

O ensino centrado na lógica tática, se utiliza do método situacional que 

consiste em apresentar ao aprendiz situações de jogo semi estruturado – 

jogadas básicas extraídas do jogo e que envolvem ações individuais e 

coletivas. (Costa & Nascimento, 2004) 
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Greco (1998) afirma que esse método possibilita colocar o aluno em 

confronto com situações que provavelmente encontrará no jogo real. 

No Quadro 37, apresenta-se a relação entre aulas centradas no ensino 

da lógica tática e prioridade dada aos jogos adaptados. Nesse se percebe que 

dos 6 professores que tem suas aulas centradas no ensino da lógica tática, 4 

realizam jogos adaptados, apresentando assim coerência entre teoria e prática. 

 
Quadro 37: Relação entre o discurso e a prática sobre a prioridade dada ao ensino por meio 
dos jogos adaptados e a realização de aula centrada no ensino da aprendizagem da lógica 
tática na iniciação esportiva. 

 

 
 
 

Nos jogos adaptados é possível fazer com que crianças na iniciação 

esportiva possam participar do jogo, pois as regras são adaptadas com essa 

finalidade. Nos jogos adaptados, pode-se variar o tamanho da quadra, o 

número de participantes e até a forma de pontuar. (Greco & Silva, 2008). 
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 Assim parece coerente que professores que tenham suas aulas 

centradas no ensino da lógica tática, priorizem a realização de jogos 

adaptados. Esses jogos ao darem condições da criança participar, favorecem o 

surgimento de um esquema mental que organiza esse processo. Nesse 

sentido, Greco & Silva (2008) advogam que a criança deve jogar para aprender 

e aprender jogando. 

 Greco & Silva (2008) complementam sua fala afirmando que o professor 

deve organizar adequadamente os elementos que fazem parte da lógica 

interna do jogo, favorecendo a aprendizagem dos aspectos táticos e da técnica. 

 

5.10. Relação entre o discurso e a prática sobre a prioridade 
dada no ensino dos esportes na iniciação e a realização 
das aulas centradas em modelos estereotipados. 

 

  Os Quadros de 38 a 42 tem relação com a identificação feita através 

das observações às aulas dos professores que priorizam ensinar através de 

modelos estereotipados, ou seja, modelos já pré-estabelecidos como um pré-

requisito necessário a aprendizagem esportiva.  

A partir dessas observações, faz-se relação com as respostas dadas no 

questionário sobre a preferência de utilização dos métodos de ensino para 

tarefa motora, na expectativa de verificar a coerência entre o que foi observado 

e o que foi respondido. 

 No Quadro 38 observa-se que dos 15 professores que em suas aulas 

buscam reproduzir modelos estereotipados, 11 quase sempre ou sempre 

utilizam o método global na realização de suas aulas. 

 Esse resultado demonstra incoerência entre o perfil observado nas aulas 

práticas desenvolvidas e a resposta dada no questionário pelos professores 

investigados, visto que, o método global não se adéqua ao modelo adotado, 

qual seja, o de estereotipar modelos.  
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Quadro 38: Relação entre o discurso e a prática sobre a prioridade dada ao ensino por meio 
do método global e a realização de aula centrada na reprodução de modelos estereotipados na 
iniciação esportiva. 

 

 
 

 

O método global é o mais indicado na iniciação esportiva, pois favorece 

ao educando trazer sua experiência motora para as aulas, auxiliando assim nas 

suas tomadas de decisão. (Costa & Nascimento, 2004) 

Dietrich (1984) apud Greco (1998) esclarece que no método global 

procura-se, em cada jogo ou formas jogadas, pelo menos a ideia central do 

jogo ou que suas estruturas básicas estejam presentes na metodologia. 

Importante que esses jogos ou formas jogadas não sejam mais complexas que 

o jogo ao qual se objetiva, favorecendo um aprendizado mais intenso. 

No Quadro 39, verifica-se que 15 professores observados têm suas 

aulas centradas na busca pela realização da técnica perfeita, baseados em 

modelos pré-estabelecidos e desses, 9 quase sempre ou sempre utilizam o 

método parcial em suas aulas. Esse resultado demonstra coerência, pelo fato 
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de no método parcial a técnica ser dividida em partes para se chegar ao 

movimento final.  

Por outro lado, dos 7 professores que não priorizam reproduzir modelos 

estereotipados, a maioria raramente, pouco ou às vezes utiliza-se do método 

parcial, tornando assim coerente sobre o que se faz e o que se diz. 

 

Quadro 39: Relação entre o discurso e a prática sobre a prioridade dada ao ensino por 
meio do método parcial e a realização de aula centrada na reprodução de modelos 
estereotipados na iniciação esportiva. 

 

 
 
 
 

Nesse sentido, Daolio & Velozo (2008) enfatizam que a busca pela 

execução da técnica perfeita, passa por uma busca de se alcançar aquilo que é 

feito ou executado no esporte de rendimento. Acredita-se que nesse sentido, 
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deva-se frisar novamente o objetivo que o professor propõe aos seus alunos 

quando elabora seu planejamento. 

 Ainda sobre essa questão, os autores afirmam que cabe	   ao	   professor	  

fazer	  a	  mediação	  entre	  o	  conhecimento	  esportivo	  a	  ser	  trabalhado	  com	  o	  grupo	  e	  

seus	  interesses,	  experiências	  e	  demandas	  culturalmente	  determinados.	  

No Quadro 40, apresenta-se a relação entre os professores que tem 

suas aulas centradas na reprodução de modelos estereotipados e a prioridade 

dada ao método da demonstração. Nesse cruzamento parece haver coerência, 

pois dos 15 professores que tem suas aulas centradas na reprodução de 

modelos estereotipados, 12 quase sempre ou sempre utilizam o método da 

demonstração, fato esse que torna coerente sua fala e sua prática, pois o 

método da demonstração é muito utilizado quando se busca reproduzir 

modelos. 

 

Quadro 40: Relação entre o discurso e a prática sobre a prioridade dada ao ensino por meio 
do método da demonstração e a realização de aula centrada na reprodução de modelos 
estereotipados na iniciação esportiva. 
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O método da demonstração é muito utilizado nas lutas ou danças 

coreografadas, pois os movimentos devem ser sincronizados e idênticos. Já na 

iniciação esportiva dos esportes coletivos, esse método não se mostra 

adequado, até porque, cada criança trás suas experiências motoras de forma 

diferenciada e consequentemente, movimentos corporais diversificados. (Braid, 

2003) 

Mas no contexto que hora se apresenta, qual seja, a de professores que 

buscam fazer com que o aprendiz reproduza um modelo específico de gesto 

motor, segundo um padrão previamente estipulado, o método da demonstração 

se mostra perfeitamente viável para atingir tal objetivo. 

 No Quadro 41, faz-se a relação entre os professores que em suas aulas 

de iniciação esportiva buscam reproduzir modelos estereotipados e a utilização 

do método de resolução de problemas. Aqui observa-se incoerência, pois,  por 

se tratar de um método inovador no ensino dos esportes, esse método não 

serve aos interesses daqueles que ainda permanecem num modelo mais 

tradicional para o ensino dos esportes. 

Já dos 7 professores que não tem suas aulas pautadas na busca de um 

padrão único de movimento, 5 afirmam utilizar quase sempre ou sempre o 

método de resolução de tarefas em suas aulas, provavelmente por se tratar de 

professores que atuam dentro de uma linha mais inovadora no ensino dos 

esportes. 
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Quadro 41: Relação entre o discurso e a prática sobre a prioridade dada ao ensino por meio 
do método da resolução de problemas e a realização de aula centrada na reprodução de 
modelos estereotipados na iniciação esportiva. 

 

 
 
 

Com relação ao Quadro 41, Greco (2008) afirma que os métodos 

tradicionais de ensino dos esportes, restringem-se a propor tarefas onde esses 

processos são requisitados apenas parcialmente, não constituindo o objetivo 

central da aprendizagem, apresentando ainda, restrições ao desenvolviemnto 

de processos cognitivos inerentes à ação tática do jogo. 

 O Quadro 42 trata da relação entre a prioridade dada a utilização do 

método misto e os professores que buscam reproduzir modelos estereotipados 

em suas aulas. Dos 15 professores que priorizam em suas aulas modelos 

estereotipados de movimentos, somente 7 utilizam quase sempre ou sempre o 

método misto. No modelo de ensino tradicional de esportes, somente dois 

métodos são exaustivamente explorados, o parcial e o da demonstração, 

supondo-se que esses sejam os utilizados por esses professores. 
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Quadro 42: Relação entre o discurso e a prática sobre a prioridade dada ao ensino por meio 
do método misto e a realização de aula centrada na reprodução de modelos estereotipados na 
iniciação esportiva. 

 

 
 
 

5.11. Relação entre o discurso e a prática sobre a prioridade 
dada no ensino dos esportes na iniciação e a realização 
das aulas centradas na ampliação do repertório motor 
da criança. 

 
 Nos Quadros de 43 a 47, discute-se a relação entre a prioridade dada no 

ensino da iniciação esportiva, no caso aqueles que promovem um 

enriquecimento no acervo motor das crianças e a utilização dos métodos para 

as tarefas motoras. 
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 Na pesquisa realizada, dos 22 professores investigados, apenas 4 tem 

suas aulas centradas na ampliação de movimentos para enriquecer acervo de 

soluções, gerando condutas motoras.   

 No Quadro 43, verifica-se a relação entre os 4 professores que durante 

suas aulas com turmas de iniciação esportiva exploram movimentos para 

enriquecer acervo de soluções gerando condutas motoras e que de forma 

coerente os mesmos 4 quase sempre ou sempre utilizam o método global em 

suas aulas. 

 Uma das funções da iniciação esportiva é dar ao aprendiz condições de 

ampliar seu repertório motor, proporcionando as possibilidades de num futuro 

próximo, utilizar esses recursos nas diversas práticas esportivas ou no seu dia 

a dia, em resoluções de tarefas da vida diária. 

 

Quadro 43: Relação entre o discurso e a prática sobre a prioridade dada ao ensino por meio 
do método global e a realização de aula centrada na exploração de movimentos para 
enriquecer o acervo de soluções, gerando condutas motoras na iniciação esportiva. 
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Para Scaglia & Reverdito (2009), nos esportes coletivos, na fase de 

iniciação esportiva não deve haver a evidência de uma modalidade sobre a 

outra, proporcionando que a aprendizagem obtida em uma modalidade traga 

grandes transferências para a compreensão da lógica tática de outra, ou seja, é 

super importante que na iniciação esportiva, o professor compreenda que 

naquele momento a criança pode estar querendo praticar uma modalidade, 

mas sabendo que num futuro ela pode optar por outra e nesse sentido, quanto 

mais diversificada for essa aprendizagem melhor será essa transferência de 

conduta motora. 

 No Quadro 44, mais uma vez se demonstra coerência, pois dos 4 

professores que em suas aulas exploram movimentos para enriquecer  acervos 

de soluções, apenas 1 afirma sempre ou quase sempre utilizar o método 

parcial, fato perfeitamente justificado, pois o método parcial não favorece a 

exploração de movimentos para enriquecer acervo de soluções.  
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Quadro 44: Relação entre o discurso e a prática sobre a prioridade dada ao ensino por meio 
do método parcial e a realização de aula centrada na exploração de movimentos para 
enriquecer o acervo de soluções, gerando condutas motoras na iniciação esportiva. 

 

 
 
 

 Já no Quadro 45, mais uma vez parece haver coerência entre o que se 

observou nas aulas e o que o professor respondeu em seu questionário, pois 

dos 4 que priorizam suas aulas para enriquecer  o acervo de soluções motoras, 

somente 1 sempre ou quase sempre utilizam o método da demonstração. 

 O método da demonstração é um método que não condiz com relação a 

dar ao aluno oportunidades de aumentar seu repertório motor, muito pelo 

contrário, é um método que limita essa possibilidade por se dá sempre em 

função de modelos pré - estabelecidos. (Braid, 2003)  
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Quadro 45: Relação entre o discurso e a prática sobre a utilização do método da 
demonstração e a realização de aula centrada na exploração de movimentos para enriquecer o 
acervo de soluções gerando condutas motoras na iniciação esportiva. 

 

 
 
 

 No Quadro 46, percebe-se a coerência entre o discurso e a prática, pois 

todos os 4 professores que priorizam o aumento do repertório motor das 

crianças em suas aulas, quase sempre ou sempre utilizam o método da 

resolução de problemas.  

Esse fato é de extrema significância no processo ensino aprendizagem 

dos esportes na iniciação, pois esse método favorece ao aprendiz a 

possibilidade de desenvolver uma inteligência de jogo, pois o professor está 

sempre a desafiar seus alunos para que busquem resolver situações impostas 

e que sejam condizentes com sua capacidade, nem além nem aquém do que 

pode realizar. (Braid, 2003)  
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Quadro 46: Associação entre o discurso e a prática sobre a utilização do método de resolução 
de problemas e a realização de aula centrada na exploração de movimentos para enriquecer o 
acervo de soluções gerando condutas motoras na iniciação esportiva. 

 

 
 
 

Scaglia & Reverdito (2009), apresentam um modelo que além de 

favorecer o aumento do repertório motor da criança, possibilita que essa 

aprendizagem seja transferida de uma determinada modalidade para outra. 

Esse modelo recebe o nome de “famílias de jogos”. 

Esses autores indicam que esse modelo consiste basicamente em 

fornecer à criança aprendiz a possibilidade de transferências de aprendizagem 

entre si, ou seja, conceber informações motoras que podem naquele momento 

servir aquela situação e num momento seguinte servir a outra situação que se 

apresente.  

 No Quadro 47, faz-se a relação entre a utilização do método misto e a 

aula centrada na exploração de movimentos para enriquecer acervo de 
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soluções, gerando conduta motora. Dos 4 que fazem essa opção, 2 quase 

sempre utilizam o método misto em suas aulas. 

 

Quadro 47: Relação entre o discurso e a prática sobre a utilização do método misto e a 
realização de aula centrada na exploração de movimentos para enriquecer o acervo de 
soluções gerando condutas motoras na iniciação esportiva. 
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5.12. Relação entre a metodologia aos quais os professores 
foram submetidos na sua formação inicial e como 
promove o ensino aprendizado do esporte na iniciação. 

 
 Nos Quadros 48 e 49 ao verificar-se a relação entre a formação 

acadêmica e a prática profissional, percebe-se que a minoria dos professores, 

independente da forma como eram ministradas as aulas em sua formação 

acadêmica, realizam o processo ensino aprendizagem na iniciação 

contemplando uma forma mais inovadora para o ensino dos esportes. 

Subtende-se que independente da formação ao qual esse professor foi 

submetido na sua graduação, a mesma não alterou ou modificou a bagagem 

que talvez traga de vivências na área esportiva. 

Assim, somente 7 professores promovem o processo de ensino 

aprendizagem dos fundamentos do jogo na iniciação de forma global e também 

somente 7 tem os princípios do jogo como fator regulador da aprendizagem 

dos alunos, enquanto 15 dos investigados não o fazem. 
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Quadro 48: Relação entre a metodologia de ensino adotada no curso de formação dos 
professores e a utilização em suas aulas do ensino voltado para a aprendizagem do gesto 
técnico de forma global. 
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Quadro 49: Relação entre a metodologia de ensino adotada no curso de formação dos 
professores e a utilização dos princípios do jogo para regular a aprendizagem em suas aulas. 

 

 
 
 

Hoje ao se propor metodologias inovadoras para o ensino dos esportes, 

o que mais se verifica nos estudos realizados (Parlebas,1981; Teodurescu, 

1984; Bayer, 1994; Garganta, 1998; Daolio, 2008; Scaglia, 2003; Santos, 2004; 

Reverdito & Scaglia, 2007; Reverdito & Scaglia, 2009) são propostas que 

indicam a aprendizagem do esporte de forma mais integralizada, ou seja, 

aprender jogar jogando, fundamentados na lógica do jogo. 

Como analisado ao longo desse trabalho, o ensino da técnica tem seu 

valor, mas num momento oportuno. Para Weineck (1999), o método de ensino 
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parcial é utilizado na execução de movimentos complexos, sendo treinados em 

partes, que serão articuladas quando forem dominadas. 

Já Garganta (2002), afirma que no método em que o gesto técnico é 

privilegiado, o aluno só está preparado para jogar quando essas técnicas são 

completamente dominadas pelo aprendiz, ou seja, a inserção desse aluno no 

contexto do jogo é retardada. 

Para Gama Filho (2001), nessa proposta de ensino, o aluno não 

desenvolve atitudes de tomada de decisão, além do que, processos repetitivos 

de ensino privilegiando a técnica, desestimulam o iniciante a continuar nessa 

prática.  

 

5.13. Relação entre a opção metodológica indicada pelo 
professor na iniciação esportiva e como promove o 
processo de ensino aprendizagem do esporte na 
iniciação. 

 

 Nos Quadros 50 e 51, verifica-se a relação entre a opção metodológica 

assumida pelo professor na iniciação esportiva e como ele promove o processo 

de ensino aprendizagem. Notadamente, metade da amostra (11) se intitula 

inovador com resquícios de tradicional, enquanto 8 se dizem tradicional com 

resquícios inovador. 

 Ao se analisar o Quadro 50, parece haver coerência, pois tanto a maioria 

dos que se consideram inovador com resquícios tradicionais quanto os que se 

consideram tradicionais com resquícios inovador, não utilizam exclusivamente 

o jogo formal em suas aulas. 

 Parece que ambos os grupos tem uma concepção formada de que só a 

utilização do jogo formal na iniciação esportiva não conduz o aluno a uma 

aprendizagem significativa. 
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Quadro 50: Associação entre a opção metodologia de ensino do professor e a utilização 
exclusiva do jogo formal em suas aulas. 

 

 
 
 

Segundo Venditti Jr. & Sousa (2008), os professores que adotam o jogo 

formal como forma exclusiva de ensino de esportes na iniciação esportiva, 

desconsideram as fases de aprendizagem (jogo anárquico; descentração; 

estruturação e elaboração), partindo direto para o final do processo, colocando 

os alunos em situação de um jogo formal, sem que esses tenham o 

conhecimento básico da mesma. 

 Segundo Barbanti (2005), para garantir uma aprendizagem que garanta 

uma formação esportiva adequada, muitos aspectos precisam ser levados em 

consideração, que utilizando somente o jogo formal não seria capaz, como a 

intensidade, frequência e duração das aulas, dentre outros tópicos como 

saúde, postura dos pais e professores como também o aprendizado de valores 

éticos.  



123 

 Assim, um professor ao assumir a postura inovadora deve articular 

conhecimentos com um ensino de caráter amplo, normalmente envolvendo 

aspectos cognitivos, físicos, técnicos, táticos, psicossociais, culturais e sociais, 

promovendo a inclusão nos esportes. 

 No Quadro 51, percebe-se uma incoerência, visto que, dos 11 

professores que se intitulam inovador com resquício tradicional, 9 não 

aproveitam as situações que se apresentam no jogo para trabalhar situações 

particulares, como por exemplo, aspectos táticos, fundamentos técnicos, 

situações de relacionamentos, entre outras, sendo que somente 2 aproveitam o 

jogo com essa finalidade. 

 Já, dos 8 que se dizem tradicional com resquícios inovadores, 6 não 

partem do jogo para situações particulares, apresentando assim, uma certa 

incoerência entre sua fala e sua prática, visto que, no modelo tradicional de 

ensino, a compreensão do jogo fica em segundo plano, sendo o mais 

importante a execução dos gestos técnicos, assim sendo, esses se 

enquadrariam como totalmente tradicionais.  
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Quadro 51: Relação entre a opção metodologia de ensino do professor e o ensino dos 
esportes partindo do jogo a situações particulares em suas aulas. 

 

 
 
 

Nas metodologias consideradas inovadoras, as possibilidades de 

explorar a aprendizagem esportiva através do jogo orientado é uma de suas 

marcas, pois esse possui características bem específicas que favorecem a 

criatividade e o trabalho em grupo. Assim, é que no grupo que se diz inovador, 

essa possibilidade foi explorada apenas por 2 professores dos 11 que assim se 

intitulam. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 Realizar um trabalho dessa natureza, com certeza traz uma perspectiva 

positiva com relação ao processo de ensino aprendizagem dos esportes na 

iniciação esportiva, mas por outro lado, coloca em xeque a forma e a maneira 

como professores atuam nesse processo. 

 Os resultados comprovam fatos que de longe e de há muito se observa, 

qual sejam, professores que verbalizam de uma forma bem inovadora a forma 

como desenvolvem suas atividades nas quadras e campos da cidade de 

Fortaleza e a maneira que de fato desenvolvem essas atividades. 

 Com certeza, as conclusões aqui descritas, serão analisadas de 

diversas formas. Alguns terão grande apreço, em função principalmente de se 

preocuparem com a questão de como são realizadas as práticas pedagógicas 

desenvolvidas nas escolas de esportes de clubes e colégios. Entretanto outros 

ficarão indignados por verem estampadas nessas páginas, conclusões que de 

alguma forma vão expor aos leitores mais atentos, profissionais que apesar de 

possuírem titulação para exercerem essa função, de fato não conseguem 

perceber a evolução pelo qual passa o ensino dos esportes.    

 Julgar não é o mote desse trabalho, mas sim questionar os fatos aqui 

descritos, visto que, compreende-se que se assim não o fosse, não teria 

sentido pesquisar. 

 As conclusões aqui adquirem um sentido de provisoriedade, até porque, 

o Brasil é um país de dimensões continentais e como tal, possui diferenças e 

peculiaridades, encontradas apenas em determinadas regiões. 

 Ressente-se nesse momento, de condições para que se pudesse 

aumentar o alcance da mesma, mas tem-se a certeza de que uma semente foi 

lançada em solo fértil, a fim de que, outros pesquisadores e investigadores, 

interessados nessa temática, possam num futuro próximo, ampliar esse estudo 

e divulgar resultados talvez mais abrangentes. 

 Comemorasse, entretanto, a coragem e a abnegação de se buscar 

interpretar relações conflituosas entre o saber conhecer e o saber fazer, fatos 
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esses tão discutidos e estudados nos bancos acadêmicos e meios 

educacionais. 

 Por ser uma profissão recente, o Profissional de Educação Física deve 

cada vez mais se interessar em estudar e interpretar os temas da cultura 

corporal e nesse sentido, produzir ciência, sendo essa ciência compreendida 

como possibilidade de oferecer à sociedade um serviço seguro e de qualidade, 

evitando-se assim cometer os mesmos erros de um passado recente. 

 Por opção do pesquisador, achou-se por bem, apresentar as conclusões 

(provisórias) em forma de tópicos, para assim se ter condições de verificar se 

essas respondem aos objetivos propostos inicialmente. 

 

6.1. Metodologias as quais os professores que atuam na 
iniciação esportiva foram submetidos durante a sua 
formação profissional e a relação dessa formação com a 
sua prática. 

 

 Nessa perspectiva, os resultados da pesquisa revelam que quando se 

faz a relação entre a formação acadêmica e a prática profissional, com relação 

à utilização de metodologias de ensino, comprova-se que esse período 

passado na academia, não é suficiente para modificar totalmente sua prática. 

Dos 22 professores investigados, 8 tiveram aulas centradas no ensino das 

diversas possibilidades metodológicas de ensino dos esportes  e 8 com aulas 

centradas somente no ensino da tática e dos sistemas de jogo, percebendo-se 

assim que a maioria da amostra teve uma formação voltada para uma 

perspectiva mais inovadora para o ensino dos esportes na iniciação esportiva. 

Nesse contexto, encontra-se na pesquisa dados que se forem 

analisados na sua totalidade, revelam que existe essa incoerência entre a 

formação e a sua prática, mas quando analisados em pontos isolados, em 

alguns momentos esses dados se complementam. 
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6.1.1. Formação inicial e elaboração de um plano de aula. 

 Nesse contexto, verifica-se na pesquisa que a formação inicial não 

influenciou na elaboração de um plano de aula, pois esses permanecem a 

organizar seus planos dentro de um modelo Frances, onde a aula se divide em 

três partes, quais sejam Introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse 

modelo aparentemente não atende as aulas voltadas para tarefas motoras. 

 Assim, ao analisarmos os resultados relativos à organização de um 

plano de aula, em todas as suas partes, a formação acadêmica não foi 

suficiente para alterar a prática docente dos professores, entretanto, alguns 

aspectos devem ser levados em consideração: 

1. Com relação àqueles professores que tiveram uma formação acadêmica 

com aulas centradas no ensino da técnica, esses levaram sua formação 

acadêmica para sua prática, adotando um plano de aula tradicional em 

suas intervenções pedagógicas, supondo que aulas centradas no ensino 

da técnica, são formatadas numa estrutura mais tradicional; 

2. Com relação ao professor que teve sua formação acadêmica com aulas 

centradas na compreensão do jogo, esse não adota um aplano de aula 

inovador em sua prática, supondo talvez adotar um plano de aula 

tradicional ou ainda, não ter formatado um plano de aula; 

3. Com relação aos que tiveram sua formação acadêmica com aulas 

centradas no ensino das diversas possibilidades metodológicas de 

ensino dos esportes, esses no contexto geral não optam por um plano 

de aula mais inovador, apesar de teoricamente essas aulas na sua 

formação terem sido ministradas numa perspectiva mais inovadora, 

essas não foram suficientes para alterar sua prática; 

4.  Os que tiveram sua formação com aulas centradas no ensino da tática e 

dos sistemas de jogo, não adotam um plano de aula mais inovador, 

entretanto, sua prática condiz com sua formação, visto que, essa 

formação não se preocupa em estruturar um plano de aula, mas de 

organizar formas de se jogar.  
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O plano de aula quando bem elaborado, baseado logicamente num 

plano macro, favorece a uma boa intervenção pedagógica, pois mesmo não 

sendo considerado uma “camisa de força”, informa de forma clara conteúdo, 

objetivo, método e forma de avaliação a ser desenvolvido naquele momento 

oportuno, e isso por si só, já da ao professor uma segurança maior ao seu 

fazer pedagógico. 

 

6.1.2. Formação acadêmica inicial e o processo de ensino 
aprendizagem esportiva. 

 

 Com relação à formação inicial e a forma como o professor promove o 

processo de ensino aprendizagem dos esportes, pode-se afirmar que de uma 

maneira geral sua formação acadêmica não alterou sua prática profissional 

após estar inserido no mercado de trabalho. 

De uma forma mais específica, a pesquisa apresentou professores que 

na formação inicial tinham suas aulas centradas no ensino das diversas 

possibilidades metodológicas, e que deveriam na sua prática profissional 

adotar processos pedagógicos condizentes com essa formação, assim não o 

fazem, pois não utilizam o método global na iniciação esportiva e nem utilizam 

os princípios do jogo para regular o processo ensino aprendizagem, o que 

indica que sua formação não foi suficiente para alterar sua prática. 

 

6.2. Formação continuada dos professores que atuam no 
ensino dos esportes coletivos na iniciação esportiva. 

 

 De uma forma geral, percebe-se na pesquisa que a maioria dos 

professores promove sua formação continuada, quer seja através de leituras de 
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artigos científicos ou livros com temas específicos ao ensino dos esportes, ou 

ainda através de cursos, clínicas, campings, entre outros. 

 Aparentemente, é perceptível na referida pesquisa que mesmo com 

atualizações profissionais, as mesmas não são suficientes para alterar a prática 

desses professores, pois se percebe que a organização de suas aulas, assim 

como as metodologias utilizadas e ainda a forma como promove o ensino dos 

esportes não condiz com uma prática inovadora para o ensino dos esportes. 

 

6.3. Prevalência de utilização por parte dos professores dos 
diversos métodos na iniciação esportiva. 

 
 A pesquisa buscou identificar a prevalência de utilização das 

metodologias de ensino, assim como, verificar se há coerência entre o discurso 

e a prática dos professores investigados.  

 Constatou-se que apesar da maioria dos professores afirmarem na 

pesquisa que sempre ou quase sempre utilizarem métodos considerados 

inovadores na iniciação esportiva – Global e resolução de problemas, outra 

parte significativa afirma sempre ou quase sempre utilizar métodos mais 

tradicionais para o ensino dos esportes na iniciação – parcial ou demonstração. 

Com esses resultados, comprova-se que mesmo com o avanço das 

publicações, quer sejam livros ou artigos, e ainda o aumento do número de 

cursos de graduação e pós-graduação na área da Educação Física e dos 

Esportes, esses ainda não são suficientes para uma mudança de atitude 

perante o ensino dos esportes na iniciação. 

 Na prática, o que está demonstrado na pesquisa é a continuidade, ainda 

no século XXI, de metodologias ultrapassadas que visam assegurar somente o 

aprendizado da técnica, sendo essa descontextualizada da realidade do jogo, 

ou ainda, outra prática comum, estabelecida há muito tempo por profissionais 

de educação física na escola e em algumas escolas de ensino dos esportes, 

que consiste em realizar a prática esportiva somente através do jogo formal. 



130 

Quando se utiliza o jogo formal, se torna mais fácil ser “professor”, pois é 

precisa apenas dividir as equipes, distribuir os coletes, colocar um apito no 

pescoço e começar a “aula”, pois o jogo formal é aquele em que não há 

possibilidade de se alterar a regra ou criar situações (jogo situacional) devendo 

o jogo acontecer de forma totalmente regulamentar e assim sendo, fica muito 

complexa a possibilidade de se desenvolver uma lógica interna do 

conhecimento do jogo.  

Já com relação ao ensino da técnica pela técnica, sem uma reflexão 

crítica do que se faz, entende-se que na fase de iniciação esportiva (motivo 

dessa pesquisa) o tecnicismo deve ser realmente afastado desse processo, 

sem, entretanto, negar em definitivo o ensino das técnicas utilizadas nas 

modalidades esportivas. A técnica se torna necessária a partir do momento em 

que há a especialização esportiva, e nesse sentido existe o momento e uma 

faixa etária adequada. 

No caso específico dos esportes coletivos, assiste-se muitos craques 

que são considerados “donos da bola” ou “fominha”, que não conseguem 

perceber seus colegas mais bem colocados para receber um passe seu ou 

ainda, se posicionar de forma mais adequada para receber um passe, em 

função principalmente de na iniciação esportiva, seus treinadores terem 

privilegiado mais a aprendizagem da técnica ou do que a compreensão do 

jogo.  

 

6.4. Coerência entre o discurso e a prática dos professores 
na adoção das metodologias de ensino dos esportes 
coletivos. 

 
Ao se finalizar esse estudo, fica perceptível que nos professores 

investigados, a maioria tem um discurso diferente daquilo que realmente realiza 

no seu dia a dia profissional junto às crianças sob sua responsabilidade.  

Ao se investigar, por exemplo, em qual tendência o professor se encaixa 

(se numa proposta mais tradicional ou numa mais inovadora), 13 afirmaram ser 
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inovadores ou inovadores com resquícios do tradicional, enquanto 8 afirmaram 

ser tradicionais com resquícios inovador e apenas 1 não conseguiu se encaixar 

em nenhuma categoria, mas quando observados em seu fazer pedagógico, a 

maioria desenvolvia suas atividades, numa abordagem tradicional, o que 

comprova que sua formação inicial e os cursos de aperfeiçoamento realizados 

após sua formação inicial, não foram suficientes para modificar sua atuação 

profissional. 

Ressalta-se, entretanto que uma minoria alia sua fala com sua prática, 

ou seja, afirmaram serem inovadores ou inovadores com resquícios tradicionais 

e assim o fazem. Isso parece ser um fator positivo, visto que, são sementes 

plantadas num terreno fértil que em breve (quem sabe em outro estudo), se 

possa encontrar um percentual maior de professores comprometidos com a 

formação desportiva inicial voltada mais para a compreensão do jogo, numa 

abordagem inovadora e contemplada com metodologias ativas, em que o 

educando se torna sujeito do processo. 

Estudos dessa natureza são pertinentes e devem ser cada vez mais 

aprofundados, a fim de que, num breve período de tempo, se possa introduzir 

no Brasil uma cultura esportiva, baseada em fatos científicos que sejam 

utilizados em prol de um crescimento esportivo em todas as suas 

manifestações (educacional, participação e rendimento) e níveis de ensino. 

Não se pode pensar em ser uma potência olímpica, sem antes preparar 

os profissionais que estarão na linha de frente desse processo, e isso passa 

necessariamente pela implantação de uma política de Estado voltada para o 

esporte e a implantação de um currículo esportivo a ser trabalhado 

principalmente nas escolas. 

Há um caminho árduo a ser percorrido, até por que, pelos resultados 

apresentados nessa pesquisa, os cursos de formação de professores de 

Educação Física possuem ainda docentes que não possuem competências 

relacionadas ao processo de ensino aprendizagem das novas metodologias de 

ensino dos esportes, e assim sendo, consequentemente, não desenvolvem 

essa competência em seus alunos. 
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 Apesar disso, a pesquisa mostrou que há uma preocupação dos 

professores em manter-se atualizados participando de cursos de curta ou longa 

duração, clínicas, campings, entre outras formas de se atualizar.  

 Existe ainda uma prevalência significativa de professores que adotam 

métodos ligados a abordagem tradicional, principalmente pela valorização do 

método parcial e da demonstração em relação ao método de resolução de 

problemas ou global. Esse fato deve-se talvez ao tempo de formado dos 

professores que atuam na iniciação esportiva, visto que a pesquisa revelou que 

boa parte são recém-graduados. 

Sabe-se que todo conhecimento é provisório e como tal, as conclusões até 

aqui apresentadas devem ser revisitadas e apresentadas com olhares 

diferenciados, mas com as mesmas intenções, quais sejam a de provocar uma 

melhoria no atendimento às crianças que buscam a iniciação esportiva. 
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7. PERSPECTIVAS DE INVESTIGAÇÕES FUTURAS 

 

 Certamente esse trabalho de investigação científica foi um indicativo de 

que se precisa com certa urgência, averiguar outros fatores que provavelmente 

façam com que professores da iniciação esportiva não sejam capazes de ter 

sua fala condizente com sua prática. 

Verificar por exemplo se esses professores que trabalham na iniciação 

esportiva são ex-atletas, a fim de fazer um cruzamento dessa informação com 

a adoção de uma postura metodológica baseada mais nos aspectos 

procedimentais em detrimento dos conteúdos conceituais e atitudinais. 

Verificar o conhecimento dos professores universitários a respeito das 

metodologias inovadoras para o ensino dos esportes, visto que, nessa 

pesquisa, percebeu-se ainda, professores que se preocupam somente com o 

ensino da técnica no ensino superior. 

 Seria importante também verificar se esses cursos de atualização na 

área do esporte não reforçam de certa maneira a utilização de métodos que 

perpetuam uma abordagem tradicional para o ensino dos esportes. 

 Com relação à utilização dos métodos de ensino, verificar o período de 

em que os professores foram formados, visto que, até o final da década de 80, 

a formação humanista não era privilegiada na formação de professores, sendo 

a formação técnica hegemônica. 

 Por fim, acredita-se que em estudos futuros com característica 

longitudinal, deva-se acompanhar se existe diferença significativa no tempo de 

aprendizagem e de compreensão do jogo entre a abordagem inovadora e 

tradicional para o ensino dos esportes coletivos. 

 

 

 

 

 



134 

8. REFERÊNCIAS  

 

Aranha,A.C., Gonçalves. F. (2007) Método de análise de conteúdo: NUD*IST 
(non-numerical unstructed data indexing, searching and theorizing) – 
Nvivo7. Vila Real: UTAD. 

Aranha, A.C. (2005) Pedagogia da Educação Física e do Desporto. Vila Real: 
UTAD. 

Barbanti, V.J. (2005). Formação de esportistas. Barueri-SP: Manole. 
Bayer, C. (1994). O Ensino dos Desportos Coletivos. Lisboa: Dinalivros. 
Bento, J. O. (2000).  Horizontes e órbitas no treino dos jogos desportivos. In: 

Garganta, J. Do futuro do desporto e do desporto do futuro. Porto: 
FCDEF-UP, p. 189-206. 

Bento, J. O. (2010). Da coragem, do orgulho e da paixão de ser professor: 
Autorretrato (2a ed.). Belo Horizonte: Casa da Educação Física. 

Bento, J. O., Garcia, R., & Graça, A. (1999). Contextos da Pedagogia do 
Desporto. Lisboa: Livros Horizonte. 

Bizzocchi, C. (2008). O Voleibol de alto nível: da iniciação a competição (3a 
ed.). Barueri, SP: Manolle. 

Braid, L. M. C. (2003). Educação Física na Escola: Uma proposta de 
renovação. Revista Brasileira em Promoção da Saúde. Fortaleza, 16(1-2), 
54-58. 

Brotto, F. O. (2001). Jogos Cooperativos: o jogo e o esporte como um exercício 
de convivência. Santos: projeto Cooperação. 

Brustad, R. J. (1993). Youth in sport: psychological considerations. In: Singer, 
R. N., Murphey, M., & Tenant, L. K. Handbook of research on sport 
psychology. New York: Macmilliam, p. 695-717. 

Bunker, D., & Thorpe, R. (1982). A Model for the Teaching of Games in 
Secondary Schools. In: Bulletin of Physical Education. p 5-8. 

Castellani Filho, L.(2002) Educação Física no Brasil: a história que não se 
conta. Campinas – SP: Papirus. 

Comitê Olímpico Internacional  -  COB. (2005). Manual de Administração 
Esportiva. Lausane: Roger Jackson y Asociados Ltd. 

Confederação Brasileira De Voleibol - CBV. (2003). VI Curso de Capacitação 
de Recursos Humanos do Minivôlei. Rio de Janeiro: instituto Viva Vôlei. 
(Apostila). 

Conselho Federal de Educação Física. (s.d.). Documento Fundamentais. Rio 
de Janeiro: CONFEF. 

Corrêa, U.C., Silva, A. S., & Paroli, R. (2004). Efeitos de diferentes métodos de 
ensino na aprendizagem do futebol de salão. Motriz, 10(2), 79-88. 

Costa, L. C. A., & Nascimento, J. V. (2004). O ensino da técnica e da tática: 
Novas abordagens metodológicas. Revista da Educação Física. Maringá, 
15(2), 49-56. 



135 

Coutinho, N. F., & Silva, S. A. P. (2009). Conhecimento e Aplicação de 
Métodos de      Ensino para os Jogos Esportivos Coletivos na Formação 
Profissional em Educação Física. Movimento. Porto Alegre, 15(1), 117-
144. 

Cunha, A. (2000).  A análise técnico-tática do campeonato do mundo de 
andebol – Egipto’99. In: Garganta, J. (Ed.) Horizontes e órbitas no treino 
dos jogos desportivos. Porto: Centro de Estudos dos Jogos Desportivos. 

Daolio, J., & Marques, R. F. R. (2003). Relato de uma experiência com o ensino 
de futsal para crianças de 9 a 12 anos. Motriz. Rio Claro, 9, n 3, p. 169-
174. 

Daolio, J., & Velozo, E. L. (2008). A	  técnica	  esportiva	  como	  construção	  cultural:	  
implicações	  para	  a	  pedagogia	  do	  esporte.	  Pensar	  a	  Prática.	  Goiania,	  11(1),	  9-‐
16.	  

Darido, S. C., & Rangel, I. C. A. (2005). Educação física na escola: implicações 
para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

De Rose Junior, D. (2006) Modalidades Esportivas Coletivas. Rio de 
Janeiro:Guanabara Koogan. 

Duda, J. L. (1992), Motivation in sport setting: a goal perspective approach. in: 
Roberts, G. C. Motivation in sport and exercise. Champaign: Human 
Kinetics. p. 57-92. 

Enroller, C. A. (2004). Futsal: ensino e prática. Canoas: ULBRA. 
Ferreira, H. B. (2009). Pedagogia do esporte: identificação, discussão e 

aplicação de procedimentos pedagógicos no processo de ensino-vivência 
e aprendizagem da modalidade basquetebol. Dissertação (Mestrado em 
Educação) Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas 
- Campinas, SP. 

Freire, J. B. (2002). Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação 
física (3a ed.). São Paulo: Scipione. 

Freire, J. B. (2006). Pedagogia do Futebol. (2a ed.) Campinas, SP: Autores 
Associados. 

Freire, P. (2004). Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática 
educativa. São Paulo: Paz e Terra. 

Gama Filho, J. G. (2001).  Metodologia do Treinamento técnicotático no futebol. 
In: Garcia, E. S., & Lemos, K. L. M. (Org.). Temas atuais VI em Educação 
Física e esportes. Belo Horizonte: Health. p. 86-106. 

Garganta, J. (1998). Para uma teoria dos jogos desportivos coletivos. In: Graça, 
A.; Oliveira, J. O Ensino dos jogos desportivos. Porto: Rainho & Neves, p. 
11-25. 

Garganta, J. (2002). O treino da táctica e da técnica nos jogos desportivos à luz 
do compromisso cognição-ação. In: Barbanti, V. J., Bento, J. O., Marques, 
A. T., & Amadio, A. C. (Orgs.). Esporte e atividade física: interação entre 
rendimento e qualidade de vida. Barueri: Manole. p. 281-306. 

Gaya, A. (2008). Ciência do movimento humano: introdução à metodologia de 
pesquisa. Porto Alegre: Artmed. 



136 

Graça, A., & Mesquita, I. (2002). A investigação sobre os modelos dos jogos 
desportivos coletivos. Revista Portuguesa de Ciência do Desporto. Porto,  
7(3), 401–421. 

Graça, A., & Oliveira, J. (Org). (1998). O ensino dos jogos desportivos. Porto: 
Universidade do Porto. 

Greco, P. J. (Org.). (1998). Iniciação esportiva universal II – Metodologia da 
iniciação esportiva na escola e no clube. Belo Horizonte: Editora 
UFMG.p.310. 

Greco, P. J., & Benda, R. N. (1998). Iniciação Esportiva Universal: Da 
aprendizagem motora ao treinamento técnico. Belo Horizonte: UFMG. 

Greco, P. J., & Chagas, M. H. (1992). Considerações teóricas da tática nos 
jogos esportivos coletivos. Revista Paulista de Educação Física, São 
Paulo, 6(2), 47-58. 

Greco, P. J., & Silva, S. A. (2008). A metodologia de Ensino dos Esportes no 
Marco do Programa Segundo Tempo In: BRASIL, Ministério do Esporte. 

Guiraldelli Junior, P. (1992). Educação Física Progressista: A Pedagogia 
Crítico-Social dos Conteúdos e a Educação Física Brasileira (4a ed.). São 
Paulo: Edições Loyola. 

Korsakas, P. & Rose, Jr (2002). Encontros e desencontros entre esporte e 
educação. Revista Mackenzi de Educação Física e Esporte. São Paulo, 
1(1), 83-93. 

Korsakas, P. (2009). Esporte e atividade física na infância e na adolescência: 
uma abordagem multidisciplinar. In: De Rose Júnior, D. O esporte infantil: 
as possibilidades de uma prática educativa (2a ed.). Porto Alegre, Cap.4, 
p. 62 - 71. 

Leonardo, L., Scaglia, A. J., & Reverdito, R. S. (2009). O ensino dos esportes 
coletivos: metodologia pautada na família dos jogos. Motriz, Rio Claro, 15 
(2), 236-246. 

Libâneo, J. C. (2002). Pedagogia e pedagogos, para que? São Paulo: Cortez. 
Lüdke, M., & Mediano, Z. (1992). Avaliação na escola de 1º grau: uma análise 

sociológica. Campinas: Papirus. 
Matveiev, L. (1981). O Processo de Treino Desportivo. Lisboa: Livros 

Horizonte. 
Medeiros, M. (2004). Dimensões pedagógicas do esporte. In: Ministério do 

Esporte.  Pedagogia do Esporte.  Brasília: Universidade de 
Brasília/CEAD, Unidade 1, p. 6-53. 

Mesquita, I. (2005). A Pedagogia do Treino: A formação em jogos desportivos 
coletivos (3a ed.). Lisboa: Livros Horizonte. 

Ministério do Esporte. (2009). Coletânea Esporte e Lazer: Políticas de Estado. 
Caderno I. Brasília: Ministério do Esporte. 

Molina Neto, V. (1997). Formação profissional em educação física. In: Revista 
Brasileira de Ciências do Esporte. Campinas: Setembro.Volume 19,(1). 



137 

Oliveira, J., & Graça, A. (1998) O ensino do Basquetebol. In: Graça, A., & 
Oliveira, J. O ensino dos jogos desportivos. Porto: Rainho & Neves. p. 61-
94. 

Paes, R. D., & Balbino, H. F. (2009). Esporte e atividade física na infância e na 
adolescência. In: De Rose Junior, D. A pedagogia do esporte e os jogos 
coletivos. Porto Alegre: Artmed, Cap. 5, p. 73-83. 

Palma, M. S; Valentini, N. D., & Ugrinowitsch, R. P. H. (2009). Planejamento do 
programa segundo tempo: A intenção é compartilhar conhecimentos, 
saberes e mudar o jogo. In: Oliveira, A. A. B., & Perim, G. L. Fundamentos 
pedagógicos do Programa Segundo Tempo. Maringá: Eduem, p. 239-278. 

Parlebas, P. (1981). Contribuition a un Léxique Continente em Science de 
Vaction Motríce. Paris: INSEP. Paris. 

Pinheiro, I. R. Q., Barbosa, R. M. C., Azevedo, M. V., Lamboglia, C. M. G. F., & 
Lima, D. L. F. (2011). O impacto da escola de esportes da Unifor na vida 
de adolescente em situação de risco social. Coleção Pesquisa em 
Educação Física. São Paulo, 10(3), 117-122. 

Reverdito, R. S., & Scaglia, A. J. (2007). A Gestão do Processo Organizacional 
do Jogo: uma proposta metodológica para o ensino dos jogos coletivos. 
Revista Motriz, Rio Claro, 13(1), 51-63. 

Reverdito, R. S., & Scaglia, A. J. (2009). Pedagogia do Esporte: jogos coletivos 
de invasão. São Paulo: Editora Phorte. 

Roberts, G. C. (1992). Motivation in sport and exercise: conceptual constraints 
and convergence. In: Roberts, G. C. Motivation in sport and exercise. 
Champaign: Human Kinetics.  

Rossetto Júnior, A. J., Costa, C. M. & D’angelo, F. L. (2008). Práticas 
pedagógicas reflexivas em esporte educacional: unidade didática como 
instrumento de ensino aprendizagem. São Paulo: Phorte. 

Rubio, K.(2010) Jogos olímpicos da era moderna: uma proposta de 
periodização. Rev. bras. Educ. Fís. Esp.,  São Paulo,  v. 24,  n. 1, mar. 

Santos, L. (2004). Tendências Evolutivas do Jogo de Andebol. 181 f. Tese 
(Doutorado) – Universidade do Porto. Faculdade de Ciências do Desporto 
e Educação Física, Porto. 

Scaglia, A. J. & Souza, A. & (2004) Pedagogia do Esporte. In: BRASIL, 
Ministério do Esporte. Dimensões Pedagógicas do Esporte. Brasília: 
Ministério do Esporte. p. 07 a 53. 

Scaglia, A. J. (2003). O Futebol e os Jogos/brincadeiras de Bola com os Pés: 
todos semelhantes, todos diferentes. 2003. 164 f. Tese (Doutorado) - 
Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Educação Física, 
Campinas. 

Silva, M. V., & Greco, P. J. (2009). A influência dos métodos de ensino 
aprendizagem-treinamento no desenvolvimento da inteligência e 
criatividade tática em atletas de futsal. Rev. bras. Educ. Fís. Esporte, São 
Paulo, v.23, n.3, p.297-307. 



138 

Silva, T. A. F., & De Rose, JR. (2005) Iniciação nas modalidades esportivas 
coletivas: a importância da dimensão tática. Revista Mackenzie de 
Educação Física e Esporte. São Paulo, 4(4), 71-93. 

Souza, S. Q. (2008). Formação de professores para o ensino dos esportes 
coletivos. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade de 
Uberaba. Uberaba – MG. 

Terret, T. (2007). História do Desporto. Mem Martins-Portugal: Publicações 
Europa-América. 

Thomas, J. R;  Nelson, J. K. & Silverman, S. (2007). Métodos em pesquisa em 
atividade física.(5ª ed) Porto Alegre: Artmed. 

Tiegel, G. & Greco, P.J. (1998) Teoria da ação e futebol. Revista Mineira de 
Educação Física, v.6, n.1, p.65-80. 

Tubino, M. G. (1992). As dimensões sociais do Esporte.São Paulo: Cortez: 
Autores Associados. 

Universidade De Fortaleza. (2008). Projeto Escola de Esportes. Fortaleza: 
UNIFOR. 

Voser, R. C., & Giusti, J. G. (2008). O futsal e a escola: uma perspectiva 
pedagógica. Porto Alegre: Artmed, Reimpressão. 

Weineck, J. (1999). Treinamento ideal: instruções técnicas sobre o 
desempenho fisiológico, incluindo considerações específicas de 
treinamento infantil e juvenil. São Paulo: Manole. 

 



139 

9. ANEXOS 

 

ANEXO A TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Sou Professor do curso de Educação Física da UNIFOR e pretendo 
desenvolver uma pesquisa intitulada COERÊNCIA ENTRE O DISCURSO E A 
PRÁTICA DOS PROFESSORES NA ADOÇÃO DAS METODOLOGIAS DE ENSINO 
DOS ESPORTES COLETIVOS UTILIZADAS NAS AULAS DE INICIAÇÃO 
ESPORTIVA DA CIDADE DE FORTALEZA. 

Portando, solicito a sua colaboração para realizar este estudo, tendo como 
objetivo verificar a coerência entre o discurso e a prática dos professores na adoção 
das metodologias de ensino dos esportes coletivos utilizadas nas aulas de iniciação 
esportiva na cidade de Fortaleza. De forma específica, pretendo traçar um quadro 
referencial da adoção de metodologias no ensino dos esportes na cidade de Fortaleza, 
além de verificar a relação entre a formação acadêmica, a educação continuada e a 
atuação profissional dos professores de esportes. 

Esclareço que: 

Ø As informações coletadas através das perguntas, somente serão 

utilizadas para os objetivos da pesquisa. 

Ø As informações ficarão em sigilo e seu anonimato será preservado. 

Ø Em nenhum momento o(a) senhor(a) terá prejuízo. 

Ø Não há risco na participação deste estudo. 

Ø Que o(a) senhor(a) tem a liberdade de desistir a qualquer momento de 

participar da pesquisa. 

Benefícios 

 A pesquisa tem a intenção de oferecer um suporte teórico/ prático a 

professores e gestores que militam na área da educação física e dos esportes quanto 

às diferentes formas de se ensinar esportes, traçando um elo entre a sua formação 

acadêmica e a sua prática profissional, além da influência da educação continuada na 

condução de sua práxis pedagógica. 
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 Em caso de esclarecimento entrar em contato com o pesquisador responsável 

no endereço: 

Nome: Ralciney Márcio Carvalho Barbosa 

 Endereço: Av. Washington Soares, 1321. 

 CEP: 60.811 – 905 Fortaleza-CE 

 Fone: (85) 3477-3205 

 A sua participação em qualquer tipo de pesquisa é voluntária. Em caso de 

dúvidas quanto aos seus direitos, escreva para o Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos – COÉTICA/UNIFOR – Av. Washington Soares, 1321 – CEP: 60811-

905 – Fortaleza-CE. 

 Gostaria de esclarecer que sua autorização será de extrema importância para 

Ralciney Márcio carvalho Barbosa. 

Pelo presente instrumento que atende as exigências legais, o Sr. (a) 

_______________________________________________________________, 

Portador da célula de identidade ____________________________________, 

após leitura minuciosa da CARTA DE INFORMAÇÃO AO PARTICIPANTE, 

devidamente explicada pelos profissionais em seus mínimos detalhes, ciente dos 

serviços e procedimentos aos quais será submetido, não restando quaisquer dúvidas a 

respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

concordando na participação da pesquisa proposta. 

 Fica claro que o participante pode a qualquer momento retirar seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar desta pesquisa e 

ciente de que todas as informações prestadas tornaram-se confidenciais e guardadas 

por força de sigilo profissional (informar o código de Ética Profissional do pesquisador 

responsável). 

Fortaleza,________ de _____________ de ________ 

_____________________    __________________________ 

Assinatura do Participante                                          Assinatura do pesquisador 
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ANEXO B QUESTIONÁRIO 

 
Caro Colega Professor, 

Sou aluno do curso de Mestrado em Desenvolvimento da Criança na Universidade 

Trás Dos Montes e Alto Douro – Vila Real – Portugal e estou desenvolvendo uma 

pesquisa que trata das metodologias de ensino utilizadas nas escolinhas de iniciação 

esportiva na cidade de Fortaleza. 

Deste modo, solicito sua colaboração respondendo a esse questionário que será muito 

importante para a conclusão de minha pesquisa. 

Esclareço que: 

a) As informações coletadas serão utilizadas somente para os objetivos da pesquisa e 

você terá acesso antecipado aos resultados desta; 

b) As informações ficarão em sigilo e seu anonimato será preservado; 

c) Em nenhum momento você terá prejuízos morais ou físicos; 

d) Você poderá a qualquer momento desistir da referida pesquisa. 

 

Antecipadamente agradeço sua colaboração. 

Ralciney Márcio Carvalho Barbosa 

Professor Pesquisador 

(9991-4199/8794-3130/ rmarciobarbosa@hotmail.com) 

 

QUESTIONÁRIO 

1. Há quanto tempo você é formado? 

a) (  ) 1 a 2 anos;  

b) (  ) 3 a 5 anos;  

c) (  ) 6 a 10 anos;  

d) (  ) mais de 10 anos  

2. Qual era a metodologia predominantemente adotada pelos professores no seu 

curso de formação superior nas disciplinas que tratavam do ensino aprendizagem 

dos esportes coletivos? (Marque somente uma opção) 

1. (   )  Aulas centradas somente no ensino das técnicas das modalidades; 

2. (   )  Aulas centradas na compreensão do jogo; 

3. (  ) Aulas centradas no ensino das diversas possibilidades metodológicas 
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de ensino dos esportes; 

4. (    ) Aulas sem vínculo entre a teoria e a prática; 

5. (    ) Aulas centradas somente no ensino da tática e dos sistemas de jogo. 

 

3. Qual a forma predominante das avaliações (avaliações teóricas práticas) no 

seu curso de formação superior nas disciplinas que tratavam do ensino 

aprendizagem dos esportes coletivos? (Marque somente uma opção) 

1. (  ) Avaliação somente dos conteúdos ensinados (conceituais) em provas 

escritas; 

2. (   ) Avaliação somente sobre a execução dos gestos técnicos 

(procedimental – saber fazer); 

3. (   ) Avaliação feita em relação aos diversos conteúdos ensinado e 

aprendido (conceituais, procedimentais e atitudinais); 

4. (   ) Utilização da auto avaliação; 

5. ( ) Avaliações que buscavam detectar as dificuldades encontradas pelos 

educandos no processo ensino aprendizagem e voltar a eles com novas 

abordagens metodológicas. 

4. Com relação à sua formação: 

1. (   ) Graduado; 

2. (   ) Especialista (pós graduação); 

3. (  ) Mestre; 

4. (   ) Doutor; 

5. (   ) PHD. 

5. Como se realiza sua atualização profissional na área específica do ensino dos 

esportes? 

- (  ) Cursos de pequena duração (04 a 20 horas) ou longa duração(40 a 120 

horas) no espaço máximo de 01 a 02 anos entre eles; 

- (  ) Clínicas, workshop, campings no espaço máximo de 01 a 02 anos entre 

eles; 

- (   ) Leitura de pelo menos dois livros, ou artigos ou periódicos 

especializados a cada ano; 

- (   ) Participação em cursos, Clínicas, workshop, campings no espaço maior 

que dois anos entre eles; 

- (   ) Não participa de cursos, clínicas, workshop, campings por falta de 

tempo ou outro motivo. 
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6. Você se considera um professor no ensino dos esportes: 

1. (  ) Totalmente tradicional; 

2. (  ) Totalmente Inovador; 

3. (  ) Inovador com resquícios do tradicional; 

4. (  ) Tradicional com resquícios inovador; 

5. (  ) Não consegue se enquadrar em nenhuma categoria.  

 

7. Como você organiza seu plano de aula (partes da aula) para o ensino dos 

esportes.  

1. ( ) 1ª Parte: aquecimento; 2ª Parte: Ensino dos fundamentos; 3ª Parte: 

realização de um jogo; 4ª Parte: volta a calma. 

2. (   ) 1ª Parte: Informes sobre a aula, aquecimento;  2ª Parte: atividade 

prática com jogos ou brincadeiras enfocando o tema da aula anterior; 3ª 

Parte: atividade prática com exercícios preferencialmente lúdicos com o 

tema da aula; 4ª Parte: atividade prática com jogos adaptados ou 

brincadeiras com o tema da aula; 5ª Parte: roda de conversa sobre o que 

aconteceu na aula. 

3. (   ) 1ª Parte: aquecimento; 2ª Parte: Divisão das equipes e jogo; 3ª Parte: 

Volta a calma; 

4. (  ) Não existe divisão em partes. Se define as equipes, se realizam os 

jogos. 

5. () Outra forma: 

___________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________. 

8. Em uma escala de prioridade, classifique do mais importante para o menos 

importante (sendo 5 o mais importante e 1 o menos importante) o que você 

prioriza no ensino aprendizagem dos esportes. (marque apenas uma opção 

para cada item) 
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Ensino/Aprendizagem 1 

(menos 
importante) 

2 3 4 5 

(mais 
importante) 

Ensino da técnica; 

 

     

A compreensão do 
jogo; 

     

A realização do jogo 
formal 

     

A realização de jogos 
reduzidos 

     

A realização de Jogos 
adaptados 

     

 

9. Com relação à utilização dos métodos para tarefas motoras, marque a opção 

de acordo com a utilização dos mesmos em suas aulas, atribuindo 0 (zero) ao 

método que você nunca utiliza. (para cada método, marque apenas uma 

opção) 
MÉTODO 0 

(nunca 
utiliza) 

1 
(raramente) 

2 
(pouco) 

3 
(às vezes) 

4 
(quase 

sempre) 

5 
(sempre) 

Global       
Parcial       
Demonstração       
Resolução de 
problemas 

      

Misto       
 

10. Com relação ao gênero (masculino ou feminino), como são organizadas suas 

turmas de iniciação esportiva: 

(   ) somente feminina; 

(   ) somente masculina; 

(   ) mista. 

11. Qual (ais) o(s) objetivo(s) que você traça para seus alunos em suas turmas de 

iniciação esportiva? 

1. (   ) Formação de um atleta de rendimento na modalidade específica; 

2. (   ) Inserir o aluno na cultura esportiva; 

3. (   ) Desenvolver o hábito de uma vida esportiva ativa; 
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4. (  ) Dotar o aluno de um variado repertório motor não só para a modalidade 

específica mas para qualquer outra que venha a escolher no futuro; 

5. (   ) Não existe um objetivo pré definido. 
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ANEXO C – FICHA DE OBSERVAÇÃO 

FICHA DE OBSERVAÇÃO 

DATA: ______________ GRUPO OSERVADO:____________   
MODALIDADE:__________________ FAIXA ETÁRIA: ______________ Nº DE 
ALUNOS________ TURMA: (  )MISTA (  )M (  )F 

 
ITEM OBSERVADO 

NÍVEL ATINGIDO OBSERVAÇÃO 
Totalmente Parcialmente Não 

atendido 
1. ORGANIZAÇÃO 

DAS PARTES DA 
AULA: (MODELO 
1) 

    

1ª Parte: Organiza 
uma roda de 
conversa inicial 
informando o tema da 
aula 

    

2ª Parte: Realiza em 
forma de 
aquecimento, 
atividade prática com 
jogos ou brincadeiras 
enfocando o tema da 
aula anterior 
(fisiológica) 

    

      3ª Parte: Atividade 
prática com 
exercícios 
preferencialmente 
lúdicos com o tema 
da aula; 

    

4ª Parte: Realiza 
atividade prática com 
jogos adaptados ou 
brincadeiras com o 
tema da aula; 

    

5ª Parte: Organiza 
uma roda de 
conversa final sobre o 
que aconteceu na 
aula. 

    

2. ORGANIZAÇÃO 
DAS PARTES DA 
AULA: (MODELO 
2) 

    

1ª Parte: Realiza o 
aquecimento 

    

2ª Parte: Ensino dos 
fundamentos 
técnicos 
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3ª Parte: Realiza um 
jogo 

    

4ª Parte: Volta à 
calma 
 

    

 
 

ÍTEM OBSERVADO 

 
NÍVEL ATINGIDO 

 
OBSERVAÇÃ

O 
 

Totalment
e 

Parcialment
e 

Não 
atendid

o 
3. Utiliza material 

adaptado a faixa 
etária da turma 

    

4. Na realização de 
jogos, utiliza o 
campo de jogo 
oficial 

    

5. Aula centrada no 
ensino 
aprendizagem da 
técnica 

    

6. Aula centrada na 
lógica tática 
(ensino por meio 
dos jogos) 

    

7. Estimula 
processos 
criativos durante a 
aula. 

    

8. Busca reproduzir 
modelos 
estereotipados 
(padrões; a 
técnica perfeita) 

    

9. Busca criar 
(estimula 
processos 
criativos) 

    

10. Explora 
movimentos p/ 
enriquecer acervo 
de soluções, 
gerando condutas 
motoras 

    

11. Busca mecanizar 
o gesto, repetindo 
movimentos para 
automação 
(jogadores como 
robôs pré-
programados). 

    

12.   Descarta a 
solução eficaz; 
parte 
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REGRAS DE REGISTRO: Registro por ocorrência – registra-se apenas se o 

comportamento ocorre, ou não, independentemente do número de vezes que possa 

ocorrer, ou seja, o comportamento é registrado, durante aquele período de 

observação. (ARANHA, 2008). 

ingenuamente da 
eficiência; 

13. Parte da solução 
eficaz para 
transformá-la em 
eficiente 
 

    

14. Fragmentação da 
aprendizagem de 
um gesto técnico 
ou fundamento 

    

15. Aprendizagem do 
gesto técnico ou 
fundamento de 
formal global 

    

16. Dá atenção a todo 
o grupo de alunos 
 

    

17. Parte do ensino 
das técnicas 
analíticas para o 
jogo formal 

    

18. O jogo é 
decomposto em 
elementos 
técnicos (passe, 
recepção...) 

    

19. Hierarquização 
das técnicas (1ª a 
técnica A, depois 
a B, etc.) 

    

20. Utilização 
exclusiva do jogo 
formal 

    

21. O jogo não é 
condicionado nem 
decomposto 

    

22. A técnica surge 
para responder 
situações globais 
não orientadas 

    

23. Parte do jogo 
para as situações 
particulares 

    

24. Os princípios do 
jogo regulam a 
aprendizagem 
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ANEXO D VALIDAÇÃO POR JURI  

DECLARAÇÃO 

 

Declaro para fins acadêmicos que analisei e validei os instrumentos de 
avaliação – questionário e ficha de observação do trabalho de pesquisa 
de mestrado, intitulado “Coerência entre o discurso e a prática dos 
professores na adoção das metodologias de ensino dos esportes 
coletivos utilizadas nas aulas de iniciação esportiva na cidade de 
Fortaleza” do Professor Ralciney Márcio Carvalho Barbosa, CPF 
277.629.713-00. 

 

 

 

Fortaleza, 18 de novembro de 2011 

 

 

______________________________________ 

FELIPE JOSÉ AIDAR MARTINS 

PROFESSOR DOUTOR 

http://lattes.cnpq.br/5028490596614971  
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ANEXO E VALIDAÇÃO POR JURI  

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro para fins acadêmicos que analisei e validei os instrumentos de 
avaliação – questionário e ficha de observação do trabalho de pesquisa 
de mestrado, intitulado “Coerência entre o discurso e a prática dos 
professores na adoção das metodologias de ensino dos esportes 
coletivos utilizadas nas aulas de iniciação esportiva na cidade de 
Fortaleza” do Professor Ralciney Márcio Carvalho Barbosa, CPF 
277.629.713-00. 

 

 

 

Fortaleza, 18 de novembro de 2011 

 

 

______________________________________ 

LIANA MARIA CARAVALHO BRAID 

PROFESSORA MESTRE 

http://lattecsn.p qb. r/19 1 6 18 698700156 6 
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ANEXO F VALIDAÇÃO POR JURI  

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro para fins acadêmicos que analisei e validei os instrumentos de 
avaliação – questionário e ficha de observação do trabalho de pesquisa 
de mestrado, intitulado “Coerência entre o discurso e a prática dos 
professores na adoção das metodologias de ensino dos esportes 
coletivos utilizadas nas aulas de iniciação esportiva na cidade de 
Fortaleza” do Professor Ralciney Márcio Carvalho Barbosa, CPF 
277.629.713-00. 

 

 

 

Fortaleza, 18 de novembro de 2011 

 

 

______________________________________ 

RICARDO LIMA DOS SANTOS 

PROFESSOR MESTRE 

http://lattecsn. p q.b r/3666949786489 438 
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ANEXO G CORRELAÇÃO DE SPEARMAN - QUESTIONÁRIO  

QUESTÃO 1 

 

QUESTÃO 2 
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QUESTÃO 3 

 

QUESTÃO 4 

 

 

 

 

 



154 

QUESTÃO 5 

 

QUESTÃO 6 
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QUESTÃO 7 

 

QUESTÃO 8.1 
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QUESTÃO 8.2 

 

QUESTÃO 8.3 
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QUESTÃO 8.4 

 

QUESTÃO 8.5 
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QUESTÃO 9.1 

 

QUESTÃO 9.2 
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QUESTÃO 9.3 

 

QUESTÃO 9.4 
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QUESTÃO 9.5 

 

QUESTÃO 10 
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QUESTÃO 11 

 

QUESTÃO 12 

 

 

 

 

 



162 

QUESTÃO 13 
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ANEXO H – PARECER COMITÊ DE ÉTICA 

FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ 
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA 
ENSINANDO E APRENDENDO 

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA 
Vice Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação 
Comitê de Ética em Pesquisa – COÉTICA 

PARECER N º. 024 / 2011 

Projeto de Pesquisa: Coerência entre o discurso e a prática dos Professores 
na adoção das metodologias de ensino dos esportes coletivos utilizadas nas 
aulas de iniciação esportiva na cidade de Fortaleza. 
 
Pesquisador Responsável: Ralciney Márcio Carvalho Barbosa 
 
Data de Apresentação ao COÉTICA: 10/03/2011 
 
Registro no COÉTICA:11-009 
 
CAAE: 0086.0.037.0001 0086 . 0 . 037 000-11 
 
Parecer: Aprovado na data 31/03/2011 
 
 
Profª. Marília Joffily Pereira da Costa Parahyba 
Presidente do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFOR - COÉTICA 


