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Resumo 

 

Título: SIGNIFICAÇÕES DE ALUNOS-ATLETAS SOBRE O ESPORTE: uma análise 

focada num centro esportivo e na educação física escolar 

Autor: Deyvid Tenner de Souza Rizzo 

 

O esporte tem sido manifestação da cultura corporal humana desde os primórdios, mas o que 

ele significa nos dias atuais? O que resulta o tratamento educacional dado ao esporte? A partir 

destes questionamentos, neste estudo objetivamos analisar as significações que alunos da 

educação básica e atletas de um centro esportivo têm sobre o esporte, e, ainda, identificar os 

impactos positivos e, talvez, negativos da presença do esporte na vida dessas pessoas, a fim de 

propormos uma intervenção pedagógica por meio de valores do esporte educacional. Os 

sujeitos desta investigação foram alunos que frequentavam as aulas de Educação Física na 

Escola e atletas matriculados em alguma modalidade esportiva num centro esportivo com 

idades que variavam de 13 a 18 anos. Sendo um trabalho de abordagem qualitativa, para a 

coleta dados realizamos observação participante do tipo etnográfica e aplicação de 

questionários. Para tratamento dos dados obtidos, utilizamos o software IMARUTEQ 

(Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires). 

Adotamos o modelo escandinavo de tese, na qual foram desenvolvidos cinco artigos 

utilizando o esporte com tratamento educacional como ferramenta de sistematização e 

manutenção da prática esportiva. A análise das significações dos alunos e atletas sobre o 

esporte aponta que ainda persistem métodos segregadores em tal prática. Além disso, 

apontamos que o esporte com tratamento educacional pode melhorar a qualidade de vida da 

pessoa, principalmente pela influência que pode ter sobre as diferentes dimensões do esporte. 

Pudemos identificar comportamentos positivos oriundos da prática esportiva, tais como o 

companheirismo, solidariedade, amizade, respeito, prazer e motivação, mas também que ainda 

persistem fatores negativos como a segregação e violência que aumentam o descontentamento 

dos sujeitos com a prática esportiva. Contudo, tais efeitos negativos podem ser reparados com 

tratamento esportivo educacional por meio da pedagogização do esporte.  

 

Palavras-chave: educação; saúde; pedagogia do esporte; alunos, atletas. 
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Abstract 

 

Title: MEANINGS STUDENTS-ATHLETES ON SPORT: a focused analysis in a sports 

center and school physical education 

Author: Deyvid Tenner de Souza Rizzo  

 

The sport has been manifestation of the human body culture since the early days, but what 

does it mean today? The resulting educational treatment of the sport? From these questions, in 

this study we aim to analyze the meanings that basic education students and athletes of a 

sports center have about sports, and more, to identify the positive and perhaps negative 

impacts of the presence of sport on their lives, in order to propose a pedagogical intervention 

through educational values of sport. The subjects of this research were students attending 

Physical Education classes in the School and athletes enrolled in some sports modality in a 

sports center with ages ranging from 13 to 18 years. This is a work of qualitative approach, 

for a data collection we realized participative observation of the ethnographic type and the 

application of questionnaires. For the treatment of the obtained data, we used the software 

IMARUTEQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires). We adopted a Scandinavian thesis model, in which five articles were 

developed using sport with educational treatment as a tool for systematization and 

maintenance of sports practice. The analysis of the meanings of the students and athletes 

about the sport indicates that there are still segregating methods in this practice. Moreover, we 

pointed that sport with educational treatment can advance the quality of life of the person, 

mainly because of the influence that can have on the different dimensions of the sport. We 

were able to identify positive behaviors from sports, like as companionship, solidarity, 

friendship, respect, pleasure and motivation, but there are still negative factors persist like as a 

segregation and a violence that increases the displeasure of subjects with a sports practice. 

However, such negative effects can be repaired with the educational sports processing through 

the pedagogization of the sport.  

 

Keywords: education; health; sport pedagogy; students, athletes. 
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CAPÍTULO I 

1. Apresentação 

 

O presente estudo possui interface com as Ciências Humanas e Sociais. Aqui 

questionamos se nos dias atuais a prática esportiva é para todos. Neste sentido, a ênfase desta 

pesquisa gira em torno do esporte educacional, o qual, muitas vezes, é entendido apenas como 

aquele praticado na escola. Entretanto, seu sentido consiste em uma proposta maior que o 

esporte da escola, uma vez que a manifestação esportiva pautada na perspectiva educacional 

reproduz valores positivos (como cooperação, superação, respeito, disciplina etc.) capazes de 

transformar o cotidiano dos sujeitos envolvidos nas mais diferentes formas de se entender e 

viver o esporte, seja de lazer, competição ou escolar. 

Uma educação para o movimento e a descoberta e vivência da prática esportiva de 

forma consciente, autônoma e prazerosa são alguns dos aspectos intrínsecos ao esporte 

educacional, o qual possui o intuito de ampliar constantemente o repertório motor das pessoas 

a partir da inclusão de uma prática esportiva que garanta a todos a vivência de um leque de 

possibilidades para a autonomia do movimento. O esporte educacional propõe, desse modo, 

contemplar as diferenças e as singularidades de cada sujeito nele envolvido.  

O esporte tem sido manifestação da cultura corporal humana desde os primórdios, com 

ou sem sua institucionalização. Mas e nos dias atuais? Será que as propostas e vivências da 

prática esportiva presentes nos centros esportivos e escolas estão satisfazendo as necessidades 

e expectativas dos alunos e atletas? A prática esportiva é, de fato, para todos? Qual ou quais 

os resultados do tratamento educacional dado ao esporte?   

A partir de tais questionamentos, esta pesquisa objetiva analisar as significações que 

diferentes sujeitos inseridos em contextos distintos têm sobre o esporte, com o intuito de 

verificar as diferenças e as semelhanças de suas percepções. Objetiva, ainda, identificar os 

impactos positivos e, talvez, negativos da presença do esporte na vida desses sujeitos, com 

vistas a propor uma intervenção pedagógica por meio de valores do esporte educacional.  

O ser humano tem contato com o esporte desde a infância por meios de comunicação 

diversos, contudo, alguns se aproximam das práticas esportivas de forma mais estrita na 

escola e em centros esportivos, passando a estabelecer relações específicas com o esporte e a 

desenvolver significações acerca de suas experiências.  
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Nesse sentido, as vivências de adolescentes no esporte propiciam refletir a respeito de 

suas significações, tais como responsabilidade, cooperação, competitividade, violência, 

vitórias, derrotas etc. Compreendendo que esporte envolve ―significações‖, destacamos esse 

conceito no intuito de explicitar o esporte enquanto prática social dos sujeitos do estudo.  

O estudo justifica-se pelo fato de apresentar uma ideia original que amplia as 

possibilidades de intervenção do esporte com tratamento educacional, entendendo que suas 

interferências também avançam para outras dimensões da prática esportiva, como por 

exemplo, de lazer, reabilitação e de excelência
1
. Nessa interpretação, o campo esportivo é 

entendido como um fenômeno social integrado na sociedade, e por isso apregoa-se a ideia de 

uma democratização de sua prática, sobretudo, quando pensamos nas novas gerações, 

responsáveis, em primeira instância, pelas futuras mudanças sociais e pela renovação dos 

valores e tradições. Se as tradições estão em constante reconstrução, novos valores surgem, 

porém, nem sempre tão positivos ou altruístas como desejável. Diante disto, é preciso pensar 

em estratégias que supram as necessidades atuais, que por muitas vezes se manifestam como 

valores negativos, como, por exemplo, o egoísmo, o consumismo exacerbado, a intolerância, 

a violência, entre outros.  

Impõe-se, então, a responsabilidade moral da sociedade também para o esporte, com 

ênfase na escola, centros esportivos e demais instituições que propagam a sistematização da 

prática esportiva para as pessoas. Destarte, acreditamos na importância de verificar como o 

processo de transmissão de valores se manifesta por sujeitos que utilizam o esporte em 

centros esportivos e na escola, e, com isso, demonstrar que o tratamento educacional ligado ao 

esporte colabora para conscientizar os sujeitos de que a prática esportiva contribui para a 

manutenção da saúde e melhoria da qualidade de vida. 

Para isso, optamos pelo modelo escandinavo de tese, no qual foram desenvolvidos 

cinco estudos utilizando o esporte com tratamento educacional como ferramenta de 

sistematização e manutenção da prática esportiva. Assim, dividimos o presente estudo em 

uma apresentação geral sobre a pesquisa; metodologia; os cinco estudos na íntegra como 

resultados da pesquisa; e finalizamos discutindo sobre as aproximações e distanciamentos das 

significações dos sujeitos da pesquisa sobre o esporte, para, enfim, propor possibilidades de 

intervenção.  

                                                 
1
 No presente estudo, a noção de ―esporte de excelência‖ será entendida como esporte de alto rendimento, 

esporte espetáculo ou esporte de alta competição. 
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Primeiramente realizamos um estudo de revisão sistemática, o qual nos oferecem 

suporte e sustentabilidade para uma visão do estado do conhecimento sobre a temática 

proposta. Nos quatro estudos subsequentes, demonstramos com diferentes técnicas e 

procedimentos de análise as significações que alunos e atletas têm sobre o esporte. 

O estudo I se constitui como uma revisão sistemática que aborda a temática do 

tratamento educacional dado ao esporte em benefício à saúde e qualidade de vida das pessoas. 

Esta análise identificou que, em grupos distintos de adolescentes, as práticas pautadas em 

valores educacionais são grandes incentivadoras dos comportamentos e hábitos salutares, 

favorecendo a manutenção e promoção da qualidade de vida. Contudo, deixa clara a 

necessidade de mais pesquisas com discussões que possibilitem o avanço da garantia da saúde 

desses sujeitos.  

No estudo II analisamos a proposta da prática esportiva educacional promovida por 

um Centro de Práticas Esportivas e identificamos impactos positivos e negativos da presença 

do esporte na vida de seus atletas (adolescentes de 11 a 16 anos de idade). O estudo 

identificou vários impactos positivos como a cooperação, a tolerância e a superação em 

adolescentes participantes dos programas esportivos, salientando, sobretudo, que a 

intencionalidade pedagógica dos professores caracteriza uma prática esportiva com tratamento 

educacional. 

Com o estudo III objetivamos analisar as significações que alunos de educação física 

escolar (EFE) e atletas de um centro esportivo com idades que variam de 13 a 18 anos têm 

sobre o esporte, com o intuito de verificar as diferenças e possíveis semelhanças de suas 

percepções. Os resultados obtidos indicaram a presença de uma prática segregacionista no 

contexto da EFE e também no centro esportivo, sendo possível, desta forma, propormos uma 

intervenção pedagógica por meio de valores do esporte educacional.  

O estudo IV se insere na discussão sobre a diversidade de significados do esporte 

dentro e fora do contexto escolar. Nele objetivamos interpretar as significações de um grupo 

de 15 alunos e de 1 professor afloradas durante treinos de futsal e nas aulas de EF, e, ainda, 

descrever como as significações engendradas por estes atores sociais influenciam sobre um 

discurso de esportivização da EF. Consideramos que as discussões sobre o entrave entre 

esportivização da EF e o não abandono do esporte pela escola se tornam insuficientes, pois, 

primeiramente temos que compreender e assumir o sentido que queremos que o esporte 

apresente, para, então, discorrer sobre suas aplicações. 
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Com o estudo V verificamos a presença do esporte na vida de uma aluna com 

deficiência auditiva (DA), objetivando analisar a prática pedagógica do professor de EF em 

relação à inclusão da mesma. Os resultados indicaram que a prática pedagógica pautada no 

tratamento educacional para o esporte amplia as possibilidades de inclusão durante as aulas e 

apontam para a necessidade de sistematização do tratamento didático-pedagógico inerente à 

prática esportiva. Apontamos para a necessidade de se repensar os valores do esporte e da 

prática pedagógica do professor de Educação Física (EF) enquanto agente transformador da 

realidade de seus alunos e da própria sociedade. 

Consideramos que o esporte com tratamento educacional pode transformar 

positivamente as vidas de adolescentes, principalmente pela grande influência que pode ter 

sobre as diferentes dimensões do esporte. Nos estudos, foram identificados comportamentos 

positivos dos sujeitos durante as práticas esportivas, como o companheirismo, solidariedade, 

amizade, respeito, prazer e motivação, mas ainda persistem fatores negativos, como a 

segregação, por exemplo, que aumentam o descontentamento de alguns sujeitos com a prática 

esportiva. 

No capítulo seguinte, apresentamos o enquadramento teórico da pesquisa. 

Discorremos sobre as discussões acerca do papel do esporte a partir de argumentos de 

pesquisadores que defendem diferentes pontos de vista, mas que, apesar desses embates, 

trouxeram considerável avanço ao campo de conhecimento da EFE e do esporte.  
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CAPÍTULO II 

 

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

Neste capítulo apresentamos os pressupostos teóricos que orientaram a pesquisa. Nos 

dedicamos, especificamente, a apresentar, refletir e dialogar com alguns conceitos que podem 

representar o esporte com tratamento educacional e suas possíveis interligações com outros 

segmentos para a prática esportiva. 

 

2.1 Sobre as Significações 

 

Neste estudo, compreendemos ―significações‖ como sendo todos os sentidos, 

acepções, valores e importância das manifestações dos sujeitos participantes, seja por uma 

resposta a um questionário ou representações durante as observações.  

As significações sociais devem ser entendidas como as sínteses das práticas sociais 

conjuntas, a forma ideal de existência no mundo. Assim, as percepções são reflexos da 

realidade vivida, ―refratada através do prisma das significações e dos conceitos linguísticos, 

elaborados socialmente‖ (Leontiev, 1978, p. 94). 

Os conteúdos das vivências constroem o sistema de significações, que são produtos 

das relações interpessoais das pessoas em determinado contexto. As significações refletem as 

relações sociais social e historicamente construídas pelo homem. 

A significação é a generalização da realidade que é cristalizada e fixada num vector 

sensível, ordinariamente a palavra ou a locução. É a forma ideal, espiritual da cristalização da 

experiência e das práticas sociais da humanidade (Leontiev, 1978). 

Para Leontiev (1978), as significações balizam as relações do homem com o mundo, 

refletindo na realidade elaborada historicamente pela humanidade sob a forma de conceitos, 

saberes ou modos de ação, independentemente da relação individual que os homens 

estabeleçam. Nessa direção, Duarte (2004) explica:  

 

O que dá sentido à atividade desse indivíduo, ou seja, o que conecta sua ação 

com o motivo dessa ação? A resposta é: são as relações sociais existentes 

entre ele e o restante do grupo ou, em outras palavras, é o conjunto da 

atividade social. Somente como parte desse conjunto é que a ação individual 

adquire um sentido racional (Duarte, 2004, p. 53-54). 
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Leontiev (1978, p. 101) assinala que ―a significação é, portanto, a forma sob a qual um 

homem assimila a experiência humana generalizada e refletida‖. Nesse sentido, 

compreendemos que as manifestações escritas, orais e comportamentais dos alunos e atletas 

exprimem significações e se traduzem nas relações do sujeito com o mundo.  

 

2.2 Um Breve Contexto Histórico do Esporte  

 

O esporte é considerado um dos fenômenos mais importantes do início do século XXI, 

sendo tomado como objeto de estudo de diferentes áreas do conhecimento. Exemplo disto é a 

pedagogia, a qual contribuiu significativamente para intervenções sobre o processo de ensino 

e aprendizagem por meio da disciplina de pedagogia do esporte. 

Na ótica da pedagogia do esporte, estudos demonstram que o tratamento educacional 

da prática esportiva tem sido marcado por transformações significativas nos dias atuais, as 

quais começam pela análise da natureza do jogo, gestão das informações e procedimentos 

aplicados no âmbito da intervenção, da iniciação, especialização, evolução da performance, 

vivência, recursos, instrumentos e principalmente o processo de ensino dos esportes em geral 

(Bettega, Prestes, Lopes, & Galatti, 2015; Galatti, Reverdito, Scaglia, Paes, & Seoane, 2014; 

Mesquita, Pereira, & Graça, 2009; Reverdito, Scaglia, & Montagner, 2013; Sadi, 2010; 

Soares, Millen Neto, & Ferreira, 2013). 

O breve contexto histórico do esporte que aqui é descrito objetiva retomar algumas 

informações que nos ajudarão a entender o fenômeno esportivo nos dias atuais. Nessa 

perspectiva é que entendemos a história como uma ―ciência do tempo‖, que almeja 

compreender os eventos ocorridos no passado, para, então, analisar o que está acontecendo no 

presente e, assim, possivelmente direcionar caminhos que possam contribui para a ciência do 

esporte e para toda a sociedade. 

O esporte tem origem no início da vida primitiva com os exercícios para o corpo, 

sendo estes considerados necessários para a sobrevivência do ser humano, tais como as 

caminhadas, a caça, a natação, a defesa, e nos momentos de lazer, como a dança. O esporte, 

desta forma, surgiu a partir da necessidade do homem se movimentar e de seu fascínio pelo 

jogo (Lyra Filho, 1973). 

Com origem do francês antigo ―disport‖, a palavra ―sport‖ foi registrada pela primeira 

vez na Grã-Bretanha no século XV, mas foi somente na transição dos séculos XVIII e XIX 
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que ela assumiu o sentido atual. Foi precisamente nesse momento que o campo esportivo se 

configurou conforme hoje o conhecemos (Bourdieu, 1987). 

Com ou sem institucionalização para a prática esportiva formalizada, a história 

evidencia que o movimento, a motricidade humana, sempre esteve em paralelo com as 

necessidades básicas para a evolução da espécie humana. Isto, que num determinado período 

pode se caracterizar como um ato para a sobrevivência, se manifestou como um fascínio 

marcado pela superação de limites.  

Já na Roma antiga, por priorizarem a conquista de território, os romanos davam aos 

eventos esportivos um caráter de espetáculo popular, com a finalidade de entorpecer a plebe 

com vinho e diverti-los com lutas sangrentas de gladiadores, evitando, dessa forma, revoltas 

populares. Tal movimento ficou conhecido como a política do pão e circo (Pereira, 1980;  

Tubino, 2006). 

No Renascimento, os esportes foram reavivados principalmente entre os educadores 

desse período, como o italiano Vittorino da Feltre (1378-1446), o qual, baseando-se nos 

princípios gregos de harmonia entre corpo e mente, aproximou da educação práticas como a 

ginástica, a natação, a corrida e a luta (Marinho, 1980). 

Surge, então, uma premissa para o ideal de uma pedagogia do esporte (Aranha, 2005), 

na qual a prática esportiva é entendida sob uma perspectiva de uma educação para o corpo, 

como uma espécie de pilar educativo. 

   A decadência dos jogos populares na Europa do século XVII e XVIII motivada pela 

industrialização e urbanização, levou as pessoas a novos padrões de vida. Os jogos 

tradicionais foram perdendo suas principais funções, sendo estas comumente relacionadas às 

festas comemorativas ou religiosas. Muitas atividades do meio rural com cunho de esporte 

espontâneo e ritualista foram extintas após a migração da população para as grandes cidades 

(Dunning, 1979). 

  Após a repressão de algumas práticas pelo poder público, o único lugar onde os jogos 

populares sobreviveram foi no interior de algumas escolas, onde não eram vistos como 

ameaça à propriedade e à ordem pública. Dentro do ambiente escolar, os jogos tradicionais 

foram regulamentados e se tornaram o que hoje chamamos de esporte moderno. Os estudantes 

formularam seus próprios jogos, mesmo reprimidos pelas autoridades escolares por considerá-

los violentos e perigosos para integridade física de seus praticantes (Bracht, 2011). 

Nesse momento surge a origem do termo ―esporte moderno‖, que em 1986 Norbert 

Elias e Eric Dunning tentam diferenciá-lo do ―esporte antigo‖. Para os pesquisadores, a 
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separação entre esporte moderno e jogos tradicionais ocorreu a partir da autonomia do campo 

esportivo em comparação aos outros campos sociais, como o religioso, por exemplo, e essa 

ruptura se revelou na formulação de tempo e locais específicos determinados à prática do 

esporte, em oposição aos jogos tradicionais, que aconteciam em espaços ordinários durante as 

atividades do dia a dia e nos momentos de lazer (Martins & Altmann, 2007). 

O esporte moderno caracteriza-se por vislumbrar a igualdade entre os jogadores, onde, 

durante a prática, desconsidera-se a condição social do praticante; a autonomização com a 

criação de tempo e espaços próprios como estádios, velódromos, pista, quadras etc; código 

universal das regras e das atividades, a favor de uma prática padronizada onde quer que ele 

aconteça e sua prática passa a ter uma cronologia determinada específica, um calendário 

próprio. 

O esporte é fenômeno social e complexo, forma um ―campo esportivo‖, isto é, o 

resultado de um processo que, ao longo do tempo, passa a articular um mercado de interesses 

formado por técnicos, equipes, jornalistas, juízes, associações, federações, publicações 

especializadas etc. A partir dessa formulação, é possível pensar as formações das práticas 

esportivas inseridas num sistema de práticas e consumos de uma sociedade capitalista, o que 

implica pensar em questões que envolvem a produção de produtos esportivos e, 

respectivamente, sua demanda e consumo no meio social (Bourdieu, 1987).  

Para Norbert Elias, é a transformação de práticas corporais em atividades esportivas e 

o refinamento das condutas e o autocontrole nas relações sociais que se fazem aos moldes de 

um ―processo civilizador‖ que, embora não planejado, pode ser ―empiricamente evidente‖ 

(Gebara, 2002).   

Os sociólogos Norbert Elias e Pierre Bourdieu são interlocutores para origem e 

fomento de discussões e segmentos que direcionam a possibilidade e apropriação de conceitos 

sobre a democratização da prática esportiva. Neste sentido, destacamos os conceitos de 

campo, habitus, poder simbólico e capital social encontrados em Bourdieu (2004), o qual, ao 

longo de sua produção, se dedicou à análise do ―fenômeno esporte‖ para a reflexão 

epistemológica e a orientação do consumo esportivo no sentido de consolidação de um espaço 

social associado à lógica da distinção. Elias (1994), por sua vez, discute as condições que 

levaram a formação dos Estados nacionais, as bases e a consolidação da democracia, o que 

favorece discussões relacionadas às políticas públicas para o esporte e lazer. 

―O esporte moderno se desenvolveu paralelamente ao processo de industrialização 

herdando dele a racionalização, sistematização e a orientação ao resultado‖ (Sigoli & De Rose 
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Jr, 2004, p. 114), uma vez que na Inglaterra a ―origem‖ de várias modalidades esportivas se 

concretizou pela sistematização e regulamentação de jogos populares. 

Na Inglaterra, o esporte atingiu todos os segmentos da sociedade e teve a igreja e as 

escolas estatais como agentes propagadores. As igrejas, objetivando atrair fiéis, construíram 

campos de futebol ao lado de seus templos, onde eram disputadas partidas após as cerimônias 

nos finais de semana (Sigoli & De Rose Jr, 2004). 

Em meados do século XIX, ainda na Inglaterra, o modelo esportivo predominante era 

o da classe média, originando vários jogos esportivos que conhecemos nos dias atuais, alguns 

descobertos em estado embrionário, organização, regras, técnicas e padrões de conduta para 

os praticantes. A partir do ano 1857 até o final do século fundaram-se dezenas de associações 

esportivas nacionais (Betti, 2009). 

Principalmente nas últimas quatro décadas historiadores têm se preocupado 

constantemente em produzir balanços que proporcionem um entendimento geral da história do 

esporte ou de algum setor específico desse campo de conhecimento. Além disso, ainda surge a 

necessidade de apontar novos caminhos e perspectivos para a história do esporte, o que 

origina alguns desafios e problemas para essa área do saber. 

O desenvolvimento e a estruturação do campo esportivo no decorrer do século XIX 

podem ser sintetizados em fases. Nesse período, os esportes já estavam próximos do que hoje 

se concebe de forma generalizada: ao seu redor tornaram-se comuns imagens de desafio, 

superação, higiene, saúde. A preocupação com o aperfeiçoamento de técnicas corporais que 

incrementassem a performance passou a ser mais denotada e os registros de resultados 

começavam a ser mais valorizados. Numa fase posterior, o esporte foi inserido em uma 

dinâmica social que valorizava progressivamente a vivência de atividades públicas 

espetaculares, relacionando-se com os novos artefatos tecnológicos, até mesmo em função da 

criação e do aperfeiçoamento de instrumentos de mensuração (entre os quais os cronômetros), 

e os resultados esportivos passaram a ser apresentados como parâmetro de sucesso (Melo, 

2010). 

A técnica pode ser ajustada na perspectiva da resolução de ―situações problema‖ 

vivenciada pelos sujeitos, incentivando a descoberta e a pesquisa no sentido de buscar a 

melhor maneira de fazer determinado movimento (Assis, 2001). 

Não seria equivocado, assim, dizer que o campo esportivo, desde cedo, valorizou uma 

visão de história. Os feitos esportivos deveriam ser preservados e exibidos: testemunhar, 

documentar, ―to record‖ – o recorde como dimensão central; ele permite lembrar a constante 
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necessidade de superação (Melo & Fortes, 2010). Essa visão histórica permite entender que 

desde o início da história do esporte enquanto subdisciplina, no início dos anos 1970, diversos 

pesquisadores vêm trabalhando pautados, principalmente, por dois paradigmas: o da história 

social e o da história cultural; (Melo & Fortes, 2010; Tomlinson & Young, 2010; Goellner, 

2012; Vamplew, 2013). 

Pesquisadores que se baseiam no paradigma da história social incorporam o esporte 

em noções holísticas de sociedade e desenvolvem conceitos e teorias sociológicas para 

explicar mudanças na natureza do esporte. Em geral, sua abordagem segue o modelo para o 

estudo da sociedade desenvolvido pelas ciências naturais modernas. Por contraste, a virada 

mais recente para a análise cultural, que reside na tradição hermenêutica, permite observar o 

engajamento dos pesquisadores do esporte em novas teorias do discurso, textualismo e 

narrativa como formas de compreender como as pessoas interpretam seus mundos e suas 

experiências (Booth, 2011). 

A prática é um dos paradigmas da nova história cultural: a história das práticas 

religiosas e não da teologia, a história da fala e não da linguística, a história do experimento e 

não da teoria científica. Graças a essa virada em direção às práticas, a história do esporte 

tornou-se profissionalizada e científica (Burke, 2005). 

Considera, pois, que a cultura se dá pela história do sujeito, manifestando-se como 

―[...] todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou 

qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 

sociedade‖ (Laraia, 2001, p. 25). 

Apesar de Booth (2011) e Burke (2005) ressaltarem a dicotomia entre os paradigmas 

da história cultural e social, acreditamos que suas diferenças dialogam. Se pensarmos que as 

experiências humanas são historicamente construídas e culturalmente transformadas pelo 

meio social no qual os sujeitos estão inseridos, podemos afirmar que o resultado é uma 

história que resulta em um sujeito sociocultural que se torna um agente 

influenciador/influenciado do esporte. 

Tendo em vista esse quadro histórico, pode-se argumentar que o esporte desempenha 

um importante papel na formação do homem e da vida em sociedade, na transmissão de 

valores, sendo um mecanismo de tratamento educacional ou fonte de saúde. Deste modo, a 

seguir serão descritas e analisadas determinadas abrangências do esporte num ―terreno social‖ 

contestado por conta dos conflitos envolvendo a natureza e a validade das provas e da 

aplicação teórica. 
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2.3 Esporte e Sociedade 

 

Partindo de uma perspectiva histórica e cultural é possível dizer que o esporte caminha 

junto às mudanças políticas da sociedade, assim como das formas de manifestação deste 

fenômeno e das possibilidades de significados a serem adotados enquanto uma prática social.  

Não é difícil se deparar, diariamente, com alguma informação relativa ao esporte. Em 

razão disto, o acesso ao esporte tornou-se motivo de reflexão de diversos estudos que apontam 

a complexidade de analisar a qualidade em que as práticas esportivas são desenvolvidas na 

sociedade (Betti, 2009; Forell & Stigger, 2015; Marques, Almeida, & Gutierrez, 2008). 

―Esporte é Lazer!‖, ―Esporte é saúde!‖, ―Esporte afasta das drogas!‖, ―Esporte é 

educação!‖ ou ―Esporte é inclusão social!‖ são alguns dos atributos do fenômeno esportivo. 

Contudo, comungamos a ideia de que o esporte não possui valores em si mesmo, ou seja, é 

um fenômeno social/cultural lapidado a partir dos interesses dos sujeitos que o vivenciam. 

Logo, torna-se um símbolo social a ser reproduzido em vários contextos, que pode também 

ser denominado por esporte saúde/lazer/educação. 

A problemática social do esporte é pouco discutida entre os cientistas sociais no 

Brasil. Essa situação é motivada por resistências de alguns pesquisadores desse campo de 

conhecimento que não se libertam de seus valores e juízos, não idealizando, assim, o esporte 

como um objeto de estudo pertinente. São poucos, portanto, os grupos de pesquisa que 

discutem essa problemática de forma específica (Nunes, Lamar, & Zoboli, 2014). 

O enfoque social que abrange o esporte requer atenção especial, pois envolve 

condições de caráter social, ideológico, econômico, político, cultural, aspectos étnicos, raciais, 

religiosos, éticos e morais. Portanto, ao analisar o esporte no campo social é importante 

entender que as práticas no campo da EF ou esportes não são boas, más ou socialmente 

neutras. (Nunes et al., 2014). 

Nesse sentido, reconhecemos a prática esportiva como um fenômeno social, e por isto 

mesmo dotado de significações. Estas, por sua vez, são dependentes dos sentidos que as 

pessoas incorporam na sua prática e os valores que lhes são atribuídos.  

A responsabilidade em discutir o enfoque social no esporte não é somente dos 

cientistas, mas, também, de educadores, atletas, estudantes, treinadores e administradores 

esportivos da EF e Esportes (Nunes et al., 2014). A adoção desta abordagem que globaliza a 

responsabilidade social de todos para o fenômeno esportivo é importante pelo fato pelo fato 

de que, se apregoamos uma prática inclusiva, um ―esporte para todos‖, temos que considerar 
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que, para o alcance desses fins, todos precisam assumir uma postura crítica que atenda suas 

expectativas em relação à prática de esportes. Por isso, profissionais ligados às ciências 

sociais, da saúde e do esporte
2
, podem proporcionar possibilidades de enriquecer o estado do 

conhecimento e garantir, de fato, que o esporte possa ser interpretado de acordo com os 

interesses de cada pessoa, garantindo, assim, a autonomia e o livre arbítrio, por exemplo, na 

escolha da prática esportiva a ser realizada por ela. 

O esporte é fruto da diferenciação de grupos sociais e a procura por atividades 

esportivas diferenciadas são percebidas como dimensões privilegiadas do ―habitus‖ de cada 

sujeito. Assim, o esporte consiste numa atividade única, diferenciada da atividade física por si 

só ou ainda do jogo (Bourdieu, 1987). 

Fascinante e perigoso, excitante e decepcionante, expressão dos acordos de poucos, 

mas sempre aberta a imprevistos: essas são algumas características dadas ao esporte. Exemplo 

claro dos choques entre o novo e o velho: trata-se a prática esportiva de uma boa metáfora 

para a democracia em construção. O esporte representa bem essa faceta da modernidade, pois 

é fascinante desde que se possa decifrá-lo, algo que nem sempre está ao alcance de todos 

(Melo & Knijnik, 2015). 

O modo de ―decifrar‖ o esporte depende dos interesses da pessoa ou do grupo ao qual 

é destinado. Exemplo disto é a existência de pais que, motivados em fortalecer o laço afetivo 

familiar, praticam alguma modalidade esportiva com seus filhos ao final de semana; um atleta 

que se dedica a melhorar sua performance e superar seus próprios limites nas práticas 

competitivas; ou ainda uma pessoa que também pode ligar-se a uma prática esportiva para 

reabilitação de alguma patologia.  

No contexto das políticas públicas para a juventude, encontramos o trabalho com o 

esporte como uma das principais estratégias de intervenção para o combate à desigualdade 

social, principalmente por meio do uso de argumentos educativos, com um ideal de que as 

atividades esportivas podem minimizar os efeitos negativos de crianças desamparadas nas 

ruas (Vianna & Lovisolo, 2009). 

O reconhecimento do esporte como canal de socialização positiva ou inclusão social é 

revelado pelo crescente número de projetos esportivos destinados às pessoas das classes 

populares, financiados por instituições governamentais e privadas (Vianna & Lovisolo, 2009). 

Na literatura da EF, esportes, lazer e sociologia, são apresentadas indicações dos benefícios 

                                                 
2
 Aqui, não objetivamos engendrar uma discussão epistemológica, mas apenas apontar que determinadas áreas 

do saber podem contribuir para disseminação e sistematização de uma prática esportiva global.  
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proporcionados pela prática regular de esportes, na formação moral ou da personalidade dos 

seus praticantes (Dunning, 1999; Melo & Knijnik, 2015; Tubino, 2001). De fato, nos dias 

atuais o esporte tornou-se uma das maiores ferramentas de intervenção social, e as políticas 

públicas surgem, nesse âmbito, com premissas de combater/diminuir a criminalidade e 

violência. Contudo, percebe-se que nas entrelinhas de algumas propostas de práticas 

esportivas para promoção da cidadania e manutenção da saúde das pessoas encontram-se 

interesses particulares de um Estado muito mais interessado na promoção de grandes eventos 

esportivos do que na socialização. 

Oposto a essa perspectiva, o trabalho com o esporte deve mobilizar um conjunto de 

conhecimentos que promovam práticas pedagógicas orientadas pelos princípios éticos da 

autonomia, responsabilidade, solidariedade e do respeito ao bem comum; princípios políticos 

dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem 

democrática; dos princípios estéticos da sensibilidade, criatividade, ludicidade e da 

diversidade de manifestações artísticas e culturais. Não se trata, portanto, de uma discussão 

centrada na busca incessante pelo rendimento ininterrupto, mas sim da possibilidade da 

prática educativa e tornar um vetor político e cultural de experiências positivas focadas na 

participação, no reconhecimento de potencialidades, no desenvolvimento de capacidades, na 

afirmação das diferenças e no fortalecimento de identidades (Nogueira, 2011).  

Frequentemente percebe-se a participação de atletas de destaque, sobretudo oriundos 

do futebol, na criação de organizações dedicadas a ofertar atividades esportivas e culturais 

para crianças e adolescentes das camadas populares. Este é um indicador privilegiado da força 

do complexo de crenças esboçadas sobre o esporte. Todavia, a dedicação a tal tipo de 

atividades pode ser entendida ou justificada tanto a partir da responsabilidade social quanto da 

devolução, reciprocidade ou gratidão pelo apoio e pelos benefícios recebidos pelo atleta ao 

longo de sua carreira. Não raro, os atletas criam centros esportivos onde desenvolvem seus 

projetos em suas comunidades de origem e realizam declarações entusiastas sobre eles
3
 

(Vianna & Lovisolo, 2009). 

Em suas várias abrangências, o esporte pode ser interpretado como agente formador 

do homem e da vida em sociedade, principalmente com um tratamento educacional que 

concentre a transmissão de valores positivos entre as pessoas. A prática esportiva com caráter 

recreativo, de competição ou de reabilitação, deriva da forma como é organizada, e esse 

                                                 
3
 Instituto Projeto Neymar Jr. e Futebol Social Clube são exemplos de projetos sociais de atletas/ex-atletas que 

tem como foco a inclusão social de crianças e adolescentes carentes.  
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processo organizacional é plural, ou seja, possibilita mudanças de um comportamento social 

cada vez mais passivo/sedentário para um modo de vida mais ativa, desde que seus 

idealizadores disseminem ações voltadas para o êxito e prazer de todos, respeitando as 

peculiaridades de cada pessoa.  

 

2.4 Porque Esporte Educacional?: benefícios e possibilidades 

 

A origem dos termos esporte educação e/ou esporte educacional surgiu a partir da 

Carta Internacional da Educação Física, elaborada pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura - UNESCO (1978), na tentativa de ampliar as competências da 

prática esportiva, formada a partir do uso do próprio esporte nas relações políticas durante a 

guerra fria. Em resposta ao modelo esportivo utilizado durante o período da guerra fria, que 

tinha suas bases na competição exacerbada e no nacionalismo esportivo, o propósito do 

esporte educacional foi fundamentado em valores e princípios possíveis de serem agregados 

às práticas/modalidades que, até determinado momento, estavam esquecidas em uma cultura 

do esporte de excelência (UNESCO, 1993). 

Com isso, não queremos dizer que o esporte educacional é a fórmula para solucionar 

todos os problemas relacionados à prática esportiva contemporânea, mas sim que nele existe a 

possibilidade de superar desafios que jamais seriam alcançados em uma prática hegemônica, 

pois sua abrangência pedagógica permite dialogar com as diferenças das pessoas. 

Estudos nos possibilitam entender que o esporte educacional é um conceito que 

compreende uma dimensão ampla do esporte dentro e fora de instituições formais de ensino 

(Barbieri, 2001; Castro & Souza, 2015; Freire, 1998; Rizzo, Aranha, Freitas, Daolio, & 

Lopes, 2016; Taffarel, 2000), e desta forma pode-se argumentar que a inter-relação entre o 

esporte educacional, o professor e o aluno favorecem a formação global do ser humano. 

O professor e o treinador não podem se isolar apenas em uma visão metodológica para 

desenvolver a prática esportiva, afinal, o esporte é pluri. Sendo assim, entre erros e acertos, 

surge a possibilidade de emergir novas teorias esportivas, como no campo da biomecânica e 

da sociologia, por exemplo, mas sempre com o intuito de contribuir para a disseminação de 

uma prática saudável e significante. Nesse contexto, as pessoas terão a oportunidade de criar o 

hábito de se relacionar com a prática esportiva. Aqui, recorremos, mais uma vez a Bourdieu 

(2011) para compreender o conceito de habitus e, posteriormente, relacioná-lo à prática 

esportiva educacional: 
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A divisão em classes operada pela ciência conduz à raiz comum das práticas 

classificáveis produzidas pelos agentes e dos julgamentos classificatórios 

emitidos por eles sobre as práticas dos outros ou suas próprias práticas: o 

habitus é, com efeito, princípio gerador de práticas objetivamente 

classificáveis e, ao mesmo tempo, sistema de classificação 

(principiumdivisionis) de tais práticas. Na relação entre as duas capacidades 

que definem o habitus, ou seja, capacidade de produzir práticas e obras 

classificáveis, além da capacidade de diferenciar e de apreciar essas práticas 

e esses produtos (gosto), é que se constitui o mundo social representado, ou 

seja, o espaço dos estilos de vida (Bourdieu, 2011, p.162). 

 

Nesse aspecto, as significações de um grupo podem recorrer em futuras realizações de 

determinadas práticas, de acordo com o sistema de classificação que o coletivo dispõe para 

sua execução. Pensando no campo esportivo, o que determinará a continuação desse 

fenômeno é um conjunto de práticas bem sucedidas, que podem representar um novo estilo de 

vida para o indivíduo ou para todo o grupo. 

 

O habitus, enquanto disposição geral e transponível realiza uma aplicação 

sistemática e universal, estendida para além dos limites do que foi 

diretamente adquirido da necessidade inerente às condições de 

aprendizagem: é o que faz com que o conjunto das práticas de um agente ou 

do conjunto dos agentes que são o produto de condições semelhantes são 

sistemáticas por serem o produto da aplicação de esquemas idênticos ou 

mutuamente convertíveis –e, ao mesmo tempo, sistematicamente distintas 

das práticas constitutivas de um outro estilo de vida (Bourdieu, 2011, p. 

165). 

 

Um trabalho de iniciação ao esporte de maneira bem estruturada, levando em 

consideração princípios pedagógicos, pode fazer a diferença do vínculo dos partícipes com a 

prática esportiva, já que o fato desses sujeitos sentirem-se pertencentes a um grupo social 

pode gerar o prazer em jogar, resultando, pois, em habitus dentro do contexto esportivo. 

Pensemos, então, em algum jogo hegemônico do contexto brasileiro, como o futebol, 

que é uma manifestação cultural que faz parte do gosto de um grande número de pessoas. 

Pode-se dizer que ele é um fenômeno muito mais amplo que a EF, pois é objeto de estudo de 

várias ciências. No entanto, por anos, tornou-se habitus os alunos vivenciarem apenas o 

futebol nas aulas de EF, e consequentemente, como esporte fora dos limites escolares. Em 

muitos programas centrados no esporte, o simples fato de tentar inserir uma nova prática 

esportiva para seus usuários que não seja a do futebol é sempre um desafio, pois o gosto pelo 

futebol vai além de apenas um gosto pela prática esportiva em si. Nesse ponto, ele, 
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sistematicamente, tornou-se distinto de outras práticas constitutivas e se manifesta como um 

estilo de vida futebolístico, ou seja, passou a ser componente da cultura de um povo. 

Desta forma, destacamos que o habitus é essencial para formação da identidade 

individual de cada um, assim como a coletiva. O estilo de vida que a pessoa escolhe se 

envolver, de forma direta ou indireta, moldará sua identidade, ou seja, todo processo de 

socialização do sujeito dependerá das suas relações com o outro. Por isso, acreditamos que se 

esse habitus tomar forma de valores positivos através do esporte educacional, é muito mais 

provável que todos tomem gosto pelo esporte; caso os valores trabalhados nos fundamentos 

de uma prática esportiva estiverem pautados na alta competitividade e seletividade, temos 

dúvidas no sucesso pelo gosto de todos para prática, pois estes, às vezes, não consideram as 

diferenças entre as pessoas. 

 

O mesmo é dizer que, nas disposições do habitus, se encontra 

inevitavelmente inscrita toda estrutura do sistema das condições tal como ela 

se realiza na experiência de uma condição que ocupa determinada posição 

nessa estrutura: as oposições mais fundamentais da estrutura das condições – 

alto/baixo, rico/pobre, etc. – tendem a impor-se como os princípios 

fundamentais da estruturação em relação às práticas e à percepção das 

práticas. Sistema de esquemas geradores de práticas que, de maneira 

sistemática, exprime a necessidade e as liberdades inerentes à condição 

captadas por ele sob a forma de diferenças entre práticas classificadas e 

classificantes (Bourdieu, 2011, p. 164). 

 

No campo esportivo educacional, verificamos a necessidade de o esporte educacional 

trabalhar com práticas classificadas e classificantes. As primeiras (práticas classificadas) são 

um conjunto de ações voltadas para uma categorização de atividades compatíveis para a 

realidade de cada grupo de alunos. Já as segundas (práticas classificantes) são postas como os 

objetivos a serem atingidos pelas práticas primárias. Não dizemos, por exemplo, que uma 

estrutura considerada pobre não possa realizar uma prática esportiva considera elitizada, como 

o golfe, por exemplo; apenas destacamos que os métodos de ensino devem ser classificados 

respeitando as características de cada um, para que ocorra maior acessibilidade de todos. 

Cremos que a recusa de muitas pessoas pelo esporte é fruto de um ciclo de orientações 

desastradas de professores e treinadores, que, por vezes, confundem os objetivos do esporte 

no contexto em que estão inseridos. A vontade de praticar esporte é a capacidade e a 

competência do indivíduo de se adequar ao ambiente de forma material ou simbólica. É nesse 

sentido que é criado um caminho para o estilo de vida de cada indivíduo, um conjunto de 

escolhas que demonstram as preferências de cada sujeito (Bourdieu, 2011).  
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Destarte, no processo em que o sujeito vivência gradativamente várias modalidades 

esportivas, sem especialização precoce, ele tem a possibilidade de gerar aquisições positivas 

em relação a sua prática e conseguir classificar seus gostos por diferentes modalidades. 

 

Assim, o gosto é o operador prático da transmutação das coisas em sinais 

distintos e distintivos. [...] Ele encontra-se, assim, na origem do sistema dos 

traços distintivos que é levado a ser percebido como a expressão sistemática 

de uma classe particular de condições de existência, ou seja, como um estilo 

distintivo de vida, por quem possua o conhecimento prático das relações 

entre os sinais distintivos e as posições nas distribuições, entre o espaço das 

propriedades objetivas, revelado pela construção científica, e o espaço não 

menos objetivo dos estilos de vida que existe como tal para a – e pela –

experiência comum (Bourdieu, 2011, p. 166). 

 

Entendemos, então, que o gosto é definido, também, por sinais muito particulares, 

mas, como Bourdieu declara, a experiência comum também é um fator importante para a 

construção de um estilo de vida. Assim, ao defender a ideia de que esse estilo seja regado 

pelas práticas esportivas, apontamos a importância dos professores e treinadores em trabalhar 

com princípios do esporte educacional, desde que este seja ajustado num processo de 

negociação, no sentido de não tirar de forma abrupta o que as crianças e adolescentes 

significam como esporte, mesmo que elas tenham uma visão reduzida desse fenômeno. 

Assim, posteriormente, inserir outras manifestações sempre pautadas em valores construtivos 

e críticos. Com isso, um novo gosto pode fazer parte do habitus, conhecimentos novos que 

marcam sua relevância ao adentrar na vida de todos esses atores sociais. 

Nesse caso, ―[...] o gosto é o que emparelha e assemelha coisas e pessoas que se ligam 

bem e entre as quais existe um mútuo acordo‖ (Bourdieu, 2011, p. 166). Percebe-se que as 

pessoas se aproximam por gostos em comum. Não é muito difícil em um momento que 

deixamos as crianças num espaço livre, durante poucos minutos na aula, para que possam 

criar algo a partir de seus interesses. Nessa situação, observam-se crianças jogando a bola um 

para o outro com as mãos, outros com os pés, alguns transformam a bola de voleibol em uma 

bola de canhão. Enfim, as variações são inúmeras, mas, nesses momentos de liberdade é 

interessante notar que alguns grupos são compostos sempre pelos mesmos integrantes, ou 

seja, sujeitos que possuem e criam gostos em comum.  

Com isso, a relação afetiva entre esses grupos deve estar relacionada sempre à prática 

do esporte. O movimento que observamos de uma criança ao jogar a bola de vôlei como uma 

bola de canhão, por exemplo, pode ser assemelhada a um saque realizado durante um jogo. 
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Isso possibilita a criança utilizar-se de sua imaginação para a construção de um estilo de vida 

em que a prática esportiva se torna comum no seu cotidiano. 

O divertimento e o prazer devem fazer parte da prática esportiva, contanto, afirma que 

suas facetas não devem se sobrepor aos demais aspectos da prática, inclusive os resultados. 

Desta maneira, se desenvolveria uma ―paródia do esporte‖ (Guay, 1993). E é nesse sentido 

que acreditamos que manifestação esportiva se torna possível para todos. Acessível a todos e 

a todas, ―sem árbitro, sem vencedores nem vencidos, mas unicamente por prazer de jogar [...] 

os jogadores não praticam mais o desporto, mas fazem a simulação; eles não estão mais no 

universo esportivo‖ (Guay, 1993, p. 49).  

 

O fascínio esportivo que tomou conta das últimas gerações criou fronteiras 

entre o esporte e a Educação Física. O esporte deixa de ser preocupação da 

Educação Física, desliga-se e, até mesmo, opõe-se a ela. Corre-se o risco de 

o esporte passar a ser um assunto exclusivamente técnico, deixando de 

receber um tratamento acadêmico. Essa dicotomização Educação 

Física/esporte transforma o último em um fim em si mesmo. E para 

realização de seus objetivos, todos recursos são válidos (Oliveira, 2010, p. 

109). 

 

Não propomos uma divisão entre EF e esporte; acreditamos que o esporte educacional 

possa gerar um casamento feliz, onde um depende do outro, pois, para que os benefícios do 

esporte na vida de crianças e de adolescentes não seja apenas para alguns, o cunho 

pedagógico deve estar atrelado à prática esportiva, e, para que haja essa coexistência, a EF 

pode colaborar. Esse casamento feliz pode refletir na significação do esporte enquanto 

instrumento pedagógico. 

Podemos dizer que avançaremos se conseguirmos fazer que as pessoas pratiquem ao 

menos uma modalidade esportiva nos dias de hoje. Considerando que ―[...] mais da metade da 

população mundial não pratica atividades físicas com regularidade e em quantidade 

suficiente‖ (Werthein, 2004, p. 115). 

Por isso defendemos que o esporte educacional deve ter profissionais capacitados 

tanto nos domínios técnicos quanto pedagógicos. Pois estes profissionais serão responsáveis 

pelo oferecimento de momentos de conhecimentos sobre o corpo, e seus limites devem ser 

transmitidos de uma forma consciente, aproveitando a dualidade entre esporte e educação.  

Durante a prática do esporte educacional também são exigidos conhecimentos de 

regulamentos básicos como a competência de habilidades motoras específicas e competências 

de aptidão física. Algumas capacidades cognitivas podem desenvolver uma moralidade 
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intrínseca no sujeito, ou seja, autonomia moral concebida através de suas próprias regras e 

não apenas com imposições por mecanismos de controle externo (Bento, 2006). 

Percebe-se que, a partir do dia que o próprio aluno/atleta conceber a importância de 

realizar uma prática esportiva qualquer, a partir de seu livre arbítrio, parte dos objetivos do 

esporte educacional foi atingido, que é a significação do esporte, enquanto um fenômeno 

capaz de possibilitar saúde, lazer e quaisquer outros valores positivos que o sujeito desejar. 

 

As atividades esportivas são concebidas e intencionadas como motivos e 

oportunidades para objetivos educacionais situados além do fortalecimento, 

da funcionalidade e expressividade do corpo. O terreno esportivo é um 

espaço por excelência, de formação, educação e desenvolvimento da 

personalidade, de florescimento do Eu moral. Enfim, o esporte é uma forma 

de educação moral, cumprindo funções ao serviço de uma elevada formação 

ética dos indivíduos e da saúde moral da sociedade (Bento, 2006, p. 53). 

 

Qualificamos o esporte educacional como uma das manifestações da cultura corporal 

do movimento, pois através dele compreende-se que pessoas têm o direito de escolher o que 

desejam ou não fazer com as habilidades adquiridas durante o processo de ensino e 

aprendizagem da prática esportiva. 

 

2.5 Esporte Educacional: caminhos em direção a uma prática esportiva para todos  

 

No Brasil, a Lei 8672/1993 e o Decreto 981/1993, garantiram que o esporte 

educacional, além de um conceito, surge como uma ação para denunciar a 

hipercompetitividade e a alta seletividade como sintomas que invalidam uma prática esportiva 

educacional.  

Para nos aproximarmos da compreensão do fenômeno ―esporte educacional‖, temos 

que compreender o uso dos seis princípios que embasaram a sua conceituação apresentados 

pela UNESCO (1993), pois, em 1995 com a criação do Ministério Extraordinário dos 

Esportes e do INDESP (Instituto Nacional do Desenvolvimento do Esporte), foi elaborado um 

documento registrando tais concepções. O primeiro é o princípio da totalidade, pois a prática 

esportiva educacional deve fortalecer a unidade do homem consigo, com o outro e com o 

mundo, tendo como elementos indissociáveis a emoção à sensação, o pensamento e a 

intuição, assim, os praticantes do esporte educacional deverão fortalecer o conhecimento, a 

autoestima e a autossuperação, tudo isso desenvolvido dentro de um ambiente de respeito e 
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preservação das individualidades. O segundo, princípio da coeducação, o esporte educacional 

integra situações heterogêneas de sexo, idade, nível socioeconômico, condições físicas, etc. 

das pessoas envolvidas nas práticas esportivas.  

O princípio da emancipação é o terceiro, também introduzido nas atividades esportivas 

educacionais, busca levar os participantes a situações estimulantes de desenvolvimento da 

independência, autonomia e liberdade. O quarto é o princípio da participação, nele estão todas 

as ações que levam os protagonistas do esporte educacional a interferir na realidade através da 

participação. Tal princípio compromissa os praticantes no campo social do esporte pelas 

vivências que essa participação oferece. O quinto princípio se destaca pela cooperação, ao 

registrar situações de individualismo, promove ações conjuntas para a realização de objetivos 

comuns durante a prática do esporte educacional. O sexto e último princípio é o regionalismo; 

remete os praticantes do esporte educacional a situações de respeito, proteção e valorização 

das raízes e heranças culturais. 

Esses princípios nos possibilitam entender o esporte educacional como uma 

manifestação esportiva que se organiza com ênfase no processo educativo, podendo ser 

estruturado para atender a todos dentro dos sistemas escolares de ensino ou fora deles, como é 

o caso de centros esportivos, clubes, etc. 

Intercedemos por uma prática esportiva para todos, mas não temos a intenção de nos 

aprofundar na história ou discutir a importância do Movimento Político ―Esporte Para Todos‖ 

(EPT)
4
 tendo em vista que já existem diversos autores que se dedicaram a essa temática de 

uma forma louvável (Pazin, Freitas, & Silva, 2010; Fraga, 2005; Oliveira, 2010; Tubino, 

2003; Linhares, 2006). Por isso, organizamos ligeiramente uma apresentação deste conceito. 

Esclarecendo que foi desenvolvida uma discussão direcionada ao EPT, como forma de 

motivação no processo de sistematização do esporte educacional. 

 O conceito EPT foi planejado, a primeira vez, pelo Conselho da Europa em 1966, 

com a intenção de sistematizar o esporte, idealizando-o numa perspectiva de educação 

permanente e de desenvolvimento sociocultural. Nesse momento, o esporte constituía-se 

como um relevante fenômeno cultural de tendência internacional (Carvalho, 1998). 

                                                 
4
 A sigla EPT será utilizada apenas quando se referir ao movimento político de Esporte para Todos iniciado na 

década de 60. 
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Em janeiro de 1977, com o objetivo de discutir alternativas para o lançamento da 

campanha esportiva, o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL)
5
 organizou o 

Seminário Esporte Para Todos. O primeiro material didático para treinamento de recursos 

humanos foi intitulado ―Documento Básico da Campanha Esporte Para Todos‖, editado pelo 

MEC em 1977 e distribuído gratuitamente nas escolas. Através desse documento, ficou 

estabelecido que o objetivo geral da campanha fosse ―o despertar da consciência do povo 

brasileiro quanto ao lazer esportivo‖ (Pazin et al., 2010).  

A Campanha EPT contou com a adesão de mais de 2.700 municípios e utilizou a 

infraestrutura do MOBRAL, como órgão executor e divulgador da prática das atividades 

físicas e esportivas no país, naquele momento. O MOBRAL contava com a parceria do então 

Departamento de Educação Física e Desporto (DED) para organizar e dirigir a campanha de 

implantação do desporto de massa no Brasil (Pazin et al., 2010). 

A campanha EPT contou com o apoio das secretarias de educação dos Estados e de 

alguns municípios importantes; cerca de 9,7 milhões de pessoas participaram nos eventos de 

massa; 10.458 voluntários esportivos foram mobilizados pela rede MOBRAL para a 

organização de promoções e competições, como as ruas de lazer e as colônias de férias (Pazin 

et al., 2010). 

As décadas de 1960 e 1970 foram muito importantes para a Educação Física em 

termos internacionais e obtiveram reflexos significativos no Brasil, considerando que, entre as 

referidas décadas, documentos como o Manifesto Mundial do Esporte (1964), a Carta 

Europeia de EPT (1966), o Manifesto Mundial de Educação Física (1971), a Carta 

Internacional de Educação Física e Esporte (1978) e as Recomendações sobre Educação 

Física e Desporto aos Estados Membros da UNESCO (1976), foram elaborados e 

consolidaram, entre outras coisas, a ideia da atividade física como saúde (Carvalho, 1998).  

O EPT, enquanto movimento, surgiu na Noruega em 1967. Sua preocupação inicial foi 

promover o esporte na perspectiva da educação permanente e do desenvolvimento cultural. 

No Brasil, o EPT desembarca no ano de 1973, em meio à ditadura militar e a partir da 

elaboração dos princípios norteadores do EPT, sob os cuidados do professor Lamartine 

Pereira da Costa (Carvalho, 1998, grifo nosso). 

                                                 
5
 O Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), como objetivo inicial, a alfabetização de jovens e 

adultos. Porém, segundo Lamartine Pereira da Costa, constatou-se que a demanda por novos cursos era uma 

reivindicação dos recém-alfabetizados. Estudos demonstraram que o lazer (especificamente o futebol e outros 

esportes) fazia parte das necessidades das pessoas. Daí, pela sua abrangência e eficiência, o MOBRAL poderia 

ser um projeto capaz de organizar eficientemente as comunidades em torno das práticas de atividades físicas, 

pois cobria todo o território nacional. 
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O esporte começa a ser entendido como instrumento mediador no processo educativo, 

colaborando para um discurso que vincula as contribuições do EPT com a formação do 

brasileiro e o desenvolvimento de seu país. Desta forma, o esporte para todos foi conduzido 

de uma maneira que inspirasse valores positivos, objetivando regenerar corpo e mente da 

população.  

O movimento EPT soube trabalhar muito bem com a população marginalizada. Note-

se que a principal característica do EPT, reproduzida exaustivamente nos manuais técnicos, 

era seu espírito de improvisação e sua vontade de participar. O esporte era interpretado como 

entretenimento útil e sadio para a população carente, reforçando, ainda, o sentimento de amor 

à pátria, à disciplina, e a participação (Pazin et al., 2010) 

Talvez, isso tudo seria uma tentativa de tornar as pessoas mais ―sociáveis‖, ou seja, 

proporcionar momentos de troca de experiências mútuas, no intuito de aproximar as pessoas, 

considerando os sentimentos morais e sociais que estavam em jogo.  

Em seu início, o EPT visava disciplinar as grandes massas; cremos que o esporte 

educacional também gira em torno da disciplina, mas sem se esquecer das singularidades de 

cada um, tendo em vista que, em apenas um grupo, podemos conviver com muitas diferenças, 

as quais se manifestam de diversas formas; por isso, essa maleabilidade do esporte 

educacional se mostra tão útil e eficaz pra ampliar o rol de conhecimento motor e intelectual 

dos partícipes. Nesse sentido, a proposta do EPT se destinava a sistematizar a educação em 

espaços formais e não formais, buscando garantir a promoção da saúde e do lazer.  

Ao advogarmos uma posição de que uma prática esportiva para todos pode gerar 

resultados de um bom trabalho desenvolvido pelo esporte educacional, deparamo-nos com a 

necessidade de apontar caminhos para se chegar a esses fins. Caminhos que são traçados a 

partir do entendimento de que a recreação, a ludicidade, a brincadeira, a disciplina entre 

outras manifestações positivas, podem se tornar uma prática consciente no interior do esporte 

educacional, reportando uma fusão entre prazer e esporte. 

 

2.6 Estreitando Laços com o Esporte: inclusão no meio social 

 

As possibilidades de pesquisas científicas sobre o esporte nas várias áreas do 

conhecimento provocam um quadro indagativo sobre seu papel na sociedade em geral. Toledo 

(2001), relata que com esse cenário, as pesquisas sobre o esporte sob um olhar sociológico e 

pedagógico tiveram um significativo crescimento na década de 1990.  
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A ampliação da prática e consumo do esporte pela sociedade direciona uma tarefa para 

pensadores se aprofundarem principalmente em temáticas que envolvem os significados e as 

experiências por meio da prática esportiva no contexto social (Bracht, 2011; Ferreira, 

Vlastuin, Moreira, Medeiros, & Junior, 2013; W. dos Santos et al., 2016). 

Haja vista, que o esporte manifesta-se como alvo de estudo de diversas ciências, pois 

possui um grande potencial de socializar indivíduos das mais diferentes classes, religiões, 

gêneros, entre tantas outras diferenças presentes na nossa sociedade. Por meio de uma partida 

de futebol na rua, televisão ou no estádio, de um jogo de vôlei na escola, de um jogo de 

basquete na praça, as pessoas se relacionam, fortalecem amizades, criam vínculos, mesmo 

sem nunca terem se visto. A importância da prática esportiva em nossa sociedade vai além 

dos benefícios na saúde física do ser humano.  

O benefício da presença do esporte na vida de adolescentes, por exemplo, é uma 

problemática que acompanha a história de pesquisadores há décadas. O esporte contribui para 

as relações interpessoais; melhora a saúde física e mental; favorece o desenvolvimento da 

qualidade de vida; enfim, seja no âmbito cultural, biológico ou social, a lista dos benefícios é 

extensa. (Rizzo, Fonseca, & Souza, 2014). No entanto, a análise dos impactos diretos do 

esporte na vida de adolescentes pode colaborar efetivamente para a desmistificação de valores 

positivos e negativos que, por vezes, são atribuídos à prática esportiva.  

No entanto, visualizamos que os ideais mais presentes na prática esportiva, nos dias 

atuais, está vinculada ao exibicionismo, ao ser atlético, perfeccionismo, ou seja, o esporte de 

rendimento. Tais premissas proporcionam prestígio ao esporte, aliás, talvez seja o que mais 

ofereça visibilidade; para tanto, alguns centros de práticas esportivas ‗se esquecem‘ dos 

valores do esporte educacional, esquecem de que, se necessário, este se manifesta de 

variações e adaptações de práticas esportivas formalizadas, cujo foco é a inclusão social, um 

aprendizado para toda a vida, percebendo o outro como um ser humano integral, não apenas 

tentando enxergar atletas em alunos, mas, sim, visualizar seus movimentos grávidos de 

significados e proporcionar uma base de conhecimentos, para que esses alunos tenham livre 

arbítrio em suas escolhas relativas à realização de práticas esportivas. 

―É possível perceber o desenvolvimento das relações socioafetivas, a 

comunicabilidade, a sociabilidade, ajustando socialmente esse homem ao meio que vive‖ 

(Buriti, 2001, p. 49). Não importa se for uma competição, uma brincadeira ou parte de uma 

aula. Mesmo sendo um esporte com tratamento educacional, o praticante relacionar-se-á e 

competirá com outros participantes, dividirá tristezas e alegrias. 
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O esporte, em nossa sociedade, manifesta-se de diferentes formas e em diferentes 

espaços. O fenômeno esportivo e a forma que ele é praticado nos dias de hoje é classificado 

nas seguintes dimensões: esporte-educação, esporte-lazer e esporte de rendimento (Tubino & 

Costa, 1996). 

Com as dimensões acima citadas, acreditamos que o esporte é capaz de produzir a 

socialização de seus participantes e, consequentemente, por meio dos interesses das pessoas 

exibirá valores positivos e também negativos na sua prática. Defendemos uma linha voltada 

para o esporte educacional, em que a participação dos sujeitos não seja avaliada apenas com 

números, recordes, classificação, riscos de eliminação. Nesse caso, o esporte acontece de 

forma respeitosa, com o intuito de educar-se para a qualidade de vida e manutenção da saúde. 

Na Europa e nos Estados Unidos, o esporte é reconhecido, não só como uma atividade 

saudável para quem compete, mas, principalmente, porque o esporte está sendo visto como 

uma oportunidade de engajamento das pessoas na reflexão e na discussão sobre os valores e 

relações sociais (Rubio, 2001). 

É necessário resgatar a preocupação de promover uma prática esportiva direcionada 

para os valores humanos; rejeitar qualquer ato que leve a uma situação de desconstrução dos 

alunos como seres humanos é prioridade, assim como o olhar voltado para a educação do 

sujeito.  

Com o esporte educacional, pode-se trabalhar o relacionamento do sujeito com os 

demais do seu time e do time adversário; trabalhar como reagir após uma vitória ou uma 

derrota, ensinando o aluno a respeitar o sofrimento de outros jogadores, bem como o direito 

do outro time de festejar sua vitória. Refletir a importância do trabalho em grupo é essencial 

na prática esportiva educacional, do pensar no coletivo, não somente em si. Trabalhar a 

dedicação pela sua equipe, o respeito às regras, o jogo limpo, um universo dentro do esporte 

que qualquer pessoa pode levar para sua vida fora da quadra, campo, piscina etc., ou seja, 

considerar e significar o que ele aprendeu durante a prática vivenciada. 

 

As atividades esportivas são concebidas e intencionadas como motivos e 

oportunidades para objetivos educativos situados além do fortalecimento, da 

funcionalidade e expressividade do corpo. O terreno esportivo é um espaço 

por excelência, de formação, educação e desenvolvimento da personalidade, 

de fortalecimento do Eu moral, cumprindo funções ao serviço de uma 

elevada formação ética dos indivíduos e da saúde moral da sociedade 

(Bento, 2006, p. 53) 
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Destarte, entendemos o esporte educacional como um precioso instrumento mediador 

da aprendizagem, garantindo possibilidades de uma formação pautada na equidade, 

cooperação, responsabilidade, autonomia e inclusão. 

O esporte educacional exige conhecimento de regulamentos básicos, competências de 

habilidades motoras, aptidões físicas e cognitivas que possam desenvolver a moralidade 

intrínseca em cada sujeito, ou seja, por meio da autonomia moral, através das regras, o sujeito 

deve ou deveria subtrair valores positivos sem a total influência de mecanismos externos 

(Bento, 2006).  

Nesse direcionamento, uma prática esportiva para todos pode ser ofertada numa 

perspectiva educacional, em que o árbitro se transforma em professor/treinador/instrutor, e os 

atletas e alunos tem o mesmo direito que as consideradas ―pessoas comuns‖
6
; e o maior 

objetivo está centrado no prazer de jogar; o esporte institucionalizado se torna mutante, ou 

seja, manifesta-se através de símbolos, e não existem ―perdedores‖, pois se valores positivos 

são inerentes a prática, não podemos dizer que alguém seja considerado ―perdedor‖. 

 

2.7 Esporte Multicultural e Heterogêneo 

 

Partimos do princípio de que prática esportiva deve/deveria ser para todos, e não ser 

entendida nem vivenciada de maneira singular. O esporte é uma realidade mutável, ou seja, 

mesmo em modalidades individuais, pessoas coexistem em busca de um objetivo em comum. 

Stigger (2001) já defendia um esporte multicultural e heterogêneo. Ideia semelhante partiu de 

Tondin et al. (2014) ao analisar a prática pedagógica de educadores sociais num programa de 

esporte e lazer, permitindo argumentar que existem limitações de um conteúdo específico na 

formação desses profissionais. Por isso propõe um trabalho pedagógico voltado para as 

singularidades do programa esportivo e que atenda às diferenças dos sujeitos. 

São vários os resultados positivos que as práticas esportivas podem trazer 

principalmente aos adolescentes e às crianças, tais como o aumento da autoestima, motivação, 

melhoria dos resultados estudantis, possibilidades de afastamento do tabagismo, álcool e 

drogas. Interessante ressaltar que crianças participam destas atividades por motivações 

intrínsecas (prazer, divertimento) e não por escolha ou pressão dos pais (Mahoney & Eccles, 

2006). 

                                                 
6
 Aqui esse termo é empregado para se referir a pessoas que normalmente não tem acesso a prática esportiva em 

nenhuma estância. Não tem nenhum efeito de classificação ou de desprovimento.  
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Essa redação nos permite insistir em ilustrar os riscos a que pessoas são submetidas ao 

adentrarem em práticas esportivas homogeneizadas, as quais podem variar, ocasionando 

desde um simples descontentamento com a atividade física realizada até uma grave lesão 

ocasionada pelo desrespeito aos limites do próprio corpo, sendo que a segunda pode afastar o 

indivíduo por tempo indeterminado de uma prática que o insere num determinado meio social. 

A preocupação sobre o planejamento e experiências das práticas esportivas para 

crianças e adolescentes é alvo de diversos estudos (Araújo & Diaz, 2015; Castro & Souza, 

2015; Ramos, Souza, Brasil, Silva, & Nascimento, 2014; Rizzo, Aranha, Freitas, Sousa, et al., 

2016), pois, por muito tempo, o esporte foi uma atividade caracterizada apenas para a 

excelência e para a vitória a qualquer custo. Hoje temos a possibilidade de abrir as portas e 

direcionarmo-nos para novos caminhos oferecidos pelo esporte. Em outras palavras isso 

significa que podemos adicionar um sentido educacional pautado em valores como respeito, 

prazer e aprendizado na prática esportiva, que visa apenas a excelência e mecanização dos 

movimentos. ―Desta maneira, o esporte passaria a desempenhar uma ou várias funções na 

sociedade e seria um elemento de reprodução desta realidade. [...] Assim, o esporte é 

identificado como elemento da cultura [...]‖ (Stigger, 2002, p. 24). 

Não temos a intenção de iniciar uma descrição dos elementos de cultura no âmbito 

esportivo, até mesmo porque isso demandaria um novo estudo, mas é interessante destacar a 

percepção de que a ―cultura esportiva‖, predominante nos dias atuais, ainda está direcionada 

para o desporto voltado para o esporte de rendimento. Devido a isso, sentimos a necessidade 

de quebrar paradigmas e demonstrar que o esporte educacional é acessível a todos. 

 

Apesar de o esporte estar hoje presente no cotidiano de muitas pessoas, que 

o inserem nas suas vidas enquanto prática de lazer; intelectuais têm 

negligenciado o estudo das atividades esportivas que tem esta perspectiva e, 

na sua maior parte, o tem investigado, prioritariamente, com interesse em 

grandes eventos esportivos (Stigger, 2002, p. 03) 

 

Não negligenciamos a importância dos grandes eventos esportivos, mas, para muitas 

pessoas, isso não é uma realidade vivida. No âmago do esporte educacional, o saber jogar é 

visto de uma forma diferente, se comparado com eventos esportivos que visam excelência em 

seus atletas. Até mesmo porque saber jogar ou não o voleibol, futebol, basquetebol, handebol 

ou qualquer prática esportiva, não implica na exclusão dos amantes do esporte, já que para o 

grupo se manter forte e ativo, é preciso de mais de um integrante. Enquanto o esporte 
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educacional pregar ideias cooperativistas, o rompimento da lógica, de apenas os melhores em 

quadra, persistirá, pois suas estratégias jogam com as diferenças. 

Se antes o esporte era uma atividade quase exclusivamente orientada e estruturada 

para o alto rendimento e à competição organizada para a afirmação dos estereótipos da 

juventude forte e saudável, da virilidade e masculinidade, nos dias atuais o esporte precisa ser 

uma prática aberta a todas as pessoas com diferentes idades, condição física e social. O 

esporte se expandiu e conquistou novas terras, ou seja, a vocação original, da excelência e do 

alto rendimento, adicionou a instrumentalização ao serviço das mais distintas finalidades: 

saúde, recreação e lazer, aptidão, estética, reabilitação e inclusão (Bento, 2006). 

Não importa se o sujeito vai jogar futebol ou ―jogar bola‖
7
, desde que entenda que o 

ato de chutar, correr, driblar, gingar com o corpo são ações que poderão ser necessárias para 

algum momento de sua vida, e mais, se estas práticas desencadeiam relações sociais 

harmoniosas e propagam valores positivos como solidariedade no ato de ―chutar a bola para o 

outro‖, conseguiremos desenvolver sentimentos que decorrem da cooperação e trabalho em 

equipe. 

 ―A prática esportiva exige que o praticante aprenda a lidar com sentimentos diversos e 

mesmo contraditórios. Ele precisa desenvolver a capacidade de controlar a ambição de 

superar desafios e o desejo de vitória, com possibilidade de derrota‖ (Werthein, 2004). 

A tentativa indiscriminada de inserir crianças e adolescentes em alguma modalidade 

esportiva, sem critérios de ―seleção‖ para o melhor método de ensino e aprendizagem, pode 

gerar altos índices de estresse
8
. Mesmo apontando a definição de estresse, utilizada para esse 

estudo, acreditamos ser importante apresentar uma visão controversa: 

 

O estresse que costuma ser visto como grande vilão de nossas vidas, nada 

mais é que a pressão imposta a cada um de nós no dia-a-dia. Em si, ele é 

altamente positivo. É a mola que nos impele a fazer o que é necessário e nos 

coloca no melhor de nosso desempenho nos momentos em que somos 

exigidos. Esse estresse é natural ao organismo. É ele que nos faz agir diante 

de determinada situação, derramando estimulantes em nossa corrente 

sanguínea. Esse processo de fabricação de hormônios estimulantes, que nos 

deixa de repente eufóricos ou capazes de não sentir dores em uma hora de 

risco, é altamente benéfico (Cobra, 2003, p. 72). 

 

                                                 
7
 Expressão utilizada para reconhecer um futebol desprovido das regras institucionalizadas. 

8 Aqui o termo de estresse possui como juízo a aflição e adversidade, comportando sensação de angústia e 

transtorno. 
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Não intencionamos afirmar que a visão do autor está equivocada, apenas que tem uma 

direção oposta ao nosso modo de pensar o estresse dentro do esporte educacional. 

Concordamos que o esporte é gerador de muitas emoções e seus benefícios são vários, no 

entanto o alto índice de estresse apresenta ser sinônimo de valores negativos no esporte 

educacional, tanto que, um dos estudos dessa tese apresenta como resultado que o estresse é 

motivo para desistência da realização da prática esportiva
9
.   

 

2.8 Esporte Educacional e Esporte de Excelência: uma leitura nas entrelinhas  

 

Sabe-se que o movimento crítico do esporte, em escolas, surgiu a partir da década de 

80 com a racionalização da educação física. Aqui, queremos estender essa discussão para 

ambientes dentro e fora dos muros escolares, pois centros de práticas esportivas devem 

assumir uma postura esportiva crítica e condizente para pessoas de todas as idades. A 

aprendizagem esportiva, apenas com fundamentos técnicos e mecânicos, deve ser encarada 

como alienante, pois desvaloriza a autonomia do movimento defendida nesse estudo. 

A massificação da prática esportiva tanto no contexto formal de ensino quanto fora 

dele, tem sido sugerida como uma forma eficaz para transformar o Brasil numa potência no 

esporte de alto rendimento. Por isso o ensino do esporte requer a aprendizagem de habilidades 

básicas que garantam a inserção do sujeito na cultura corporal do movimento. Nesse sentido, 

estudos apontam que existe um esforço entre os profissionais do campo esportivo, 

principalmente os profissionais ligados ao esporte com tratamento educacional para que a 

prática esportiva não seja apenas uma reprodução do esporte de excelência (Go Tani, Basso, 

Silveira, Correia, & Corrêa, 2013; Tenório et al., 2015). 

Existe a necessidade do ―treinamento‖ desportivo sob a ótica humanista, interagindo a 

tecnologia do treinamento e as necessidades sociopsicológicas (Freitas et al., 2011). 

Destacamos de modo geral: como falar de inclusão no esporte, se apenas os mais hábeis 

jogam? Como defender a inserção de todos no esporte, se mais vale um troféu numa mesa que 

a satisfação e cooperação entre todos? Como estimar por um esporte para todos, quando em 

uma rápida observação de campo percebem-se centros de práticas esportivas exigindo 

resultados de alto nível de crianças com cinco e seis anos de idade? 

                                                 
9
 Ver estudo II 
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Estes são problemas que, talvez, não conseguiremos resolver com este estudo, 

contudo, vê-se necessária de maior reflexão sobre a forma em que o esporte está sendo 

configurado na vida das pessoas, principalmente na de crianças e de adolescentes.  

Estudos reconhecem a positividade dos esportes no meio social (educação política e 

autocontrole, entre outros valores) (Gaya, 2009; Stigger & Lovisolo, 2009; Vaz, 2009). O 

esporte educacional, em qualquer espaço físico, institucional ou não, pode contribuir para o 

gosto pela atividade física regular durante toda a vida do sujeito. A estratégia para 

desenvolver habilidades sociais e cognitivas, que parecem ser abandonadas no esporte voltado 

para excelência, é a chama que incendeia a prática esportiva educacional, pois desenvolve 

competências que assumem a positividade nos comportamentos das pessoas. 

Longe de reducionismos para a prática esportiva, concordamos com a teoria 

multidisciplinar das emoções que Elias & Dunning (1995) propõem, contribuindo para a 

criação de uma teoria mais universal do esporte. Nessa conjuntura, os autores afirmam que o 

esporte proporciona tensões, no entanto, são agradáveis ao ponto de serem necessárias e 

favorecerem para a manutenção da saúde mental dos sujeitos envolvidos, ―[...] sua função não 

é simplesmente, como muitas vezes se pensa, uma libertação das tensões, mas a renovação 

dessa medida de tensão que é um elemento essencial para a saúde mental‖ (Elias & Dunning, 

1995, p. 137).  

Essa afirmação contraria a maioria das analises e significações dadas ao esporte ao 

longo da historicidade, pois até então, era considerado uma manifestação que com um papel 

libertador de tensões, ao contrário disso, os autores pensam o esporte como facilitador de um 

tipo de tensão única, considerada por eles agradável e excitante, fundamental para o bem 

estar. 

Muitos sociólogos esqueceram o esporte, acreditando que poucos conseguiram se 

distanciar dos valores dominantes das sociedades ocidentais, dificultando o entendimento do 

significado social do esporte, as vantagens e meios de exploração da estrutura social e 

comportamental que ele pode oferecer (Elias & Dunning, 1995). 

Temos que considerar que a competição existe desde os primórdios da história 

humana, desde a busca pelo alimento, a conquista de um território. No esporte, seja individual 

ou em grupo, a competição também está presente, a diferença é que se manifesta de forma 

institucionalizada.  

Nos dias atuais, como também em épocas passadas, o ser humano sente a necessidade 

de sentir fortes emoções, estas podem se manifestar de maneira individualizada ou a partir de 
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necessidades elementares do outro, como a fome, a sede e o sexo. Acredita-se que estes são 

fenômenos muitos complexos e menos biológicos do que se pensa (Elias & Dunning, 1995). 

Não negamos que o esporte de excelência proporciona várias possibilidades de 

emoções diferenciadas, somos particularmente apreciadores do futebol, por exemplo, e temos 

apreço especial por um time de futebol, vivenciamos as excitações na realização de um gol e 

conquista de um título. Temos opiniões e experiências vividas e cultivadas acerca do esporte, 

mas, muitas pessoas, estão num processo de formação inicial e, para que esse 

desenvolvimento seja respeitado e bem organizado, o esporte educacional, particularmente, 

permite o direcionamento dessas excitações, exclusivamente para experiências emocionais 

positivas. 

Estudos apontam a necessidade de maior reflexão pedagógica para a prática esportiva 

(Assis, 2001; Kunz, 2006; Oliveira, 2010). Talvez, deveríamos nos preocupar em 

compreender o esporte, não em explicar. É nesse sentido, que defendemos a manifestação do 

esporte educacional enfaticamente para crianças e adolescentes, como instância capaz de 

proporcionar-lhes a compreensão que o esporte em si mostrará vários caminhos a serem 

seguidos na vida adulta, na verdade, o ―educacional‖ abre um leque de possibilidades para a 

compreensão de outras manifestações, seja para lazer, excelência, saúde, etc. 

 

O que não consegue se enxergar são as contradições inerentes à prática 

esportiva, é lógico que o esporte não é o responsável pela saúde da 

população. Ao estado cabe essa tarefa. Mas a prática de atividades físicas 

participa do processo, sem dúvida. Mas de qual forma? Treinando meninos 

desde os dez anos para irem a Europa e ficarem ricos jogando bola? Quantos 

brasileiros atingem esse ponto? E mais. A que custo esses garotos ficam 

mais fortes para melhor desempenhar suas atividades atléticas? Músculos, 

articulações e tendões destroçados, tudo em nome do lucro, que é a lógica do 

capitalismo. É bom lembrar que os atletas que jogam no Brasil passam pelo 

mesmo processo. Isso dá saúde? Não, mas alimenta projetos que buscam 

talentos. As escolas e escolinhas esportivas são as maiores vítimas. Ou 

melhor, as crianças são as maiores vítimas (Oliveira, 2010, p. 23). 

 

Todos os interrogantes que o autor lança serão os mais prejudicados com suas 

respostas, e, como vimos, pais, amigos, professores e outros são responsáveis pelas escolhas 

desses sujeitos. Para melhor ilustrar essa fala, tentaremos responder as questões apresentadas 

por Oliveira (2010). Nesse caso, o ponto ao qual o autor se refere é o esporte de excelência. 

Temos a impressão de que uma pequena parcela de crianças e adolescentes atinge esse ponto, 
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e, nesse entremeio, ficam muitos sonhos e corpos destruídos, e, muitas vezes, em razão da 

ganância de terceiros.  

"Um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de 

enfermidades‖
10

, essa é a definição de saúde da "Organização  Mundial de Saúde" (OMS), 

desta forma, após a descrição do processo de esportivização, Oliveira (2010) questiona: Isso é 

Saúde? 

Respondemos, com muita clareza, que isso não é saúde física nem mental. A prática 

esportiva deve fazer parte da vida de crianças e adolescentes, motivada pelos pais ou 

responsáveis, e deve ser significada por profissionais comprometidos com o bem-estar de 

todos. Nesse aspecto deparamo-nos com dois métodos de ensinamentos de esportes para 

crianças, um rígido e outro mais flexível. Diríamos que o segundo é pautado no esporte 

educacional, que utiliza instrumentos pedagógicos para seu ensino, e princípios didáticos se 

sobressaem ao de excelência. Em certos momentos, até busca movimentos que parecem com 

o esporte de excelência, mas suas ferramentas educacionais, de cunho lúdico, preconizam, 

primeiramente, o prazer durante a prática de ensino para a socialização entre os sujeitos. 

Neste momento, abordamos a compreensão do fenômeno social esportivo na 

percepção do Sociólogo Pierre Bourdieu (1990): 

 

Para que uma sociologia do esporte possa se constituir, é preciso primeiro 

perceber que não se pode analisar um esporte particular independentemente 

do conjunto das práticas esportivas; é preciso pensar o espaço das práticas 

esportivas como um sistema no qual cada elemento recebe seu valor 

distintivo (Bourdieu, 1990, p.208). 

 

O sociólogo coloca em cena o campo esportivo e, nessa interpretação, o esporte não é 

reduzido apenas às práticas de uma modalidade ou outra, mas como um fenômeno social 

integrado na sociedade. 

A partir desse entendimento, percebe-se que as pessoas influenciam e podem ser 

influenciadas pelo esporte; em outras palavras, o esporte não deve ser analisado de maneira 

singular. Neste trabalho, já foi exposta a importância de considerar o esporte como plural, 

pois, no contexto sociocultural, valores podem ser transmitidos com atitudes durante a prática 

esportiva. 

                                                 
10

 Disponível em: <http://www.tuasaude.com/organizacao-mundial-de-saude-oms/> 
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O simples ato de uma criança jogar/tocar/passar uma bola para a outra demonstra, de 

uma forma bastante simples, um ato cooperativo, que vai contra a ideologia egoísta de ter um 

objeto apenas para somente para si. Nesse aspecto, a ação de dividir e de compreender que 

precisa do outro aumentam ações de cooperação entre o grupo. 

 Para entender as manifestações de um esporte, independente da modalidade, de 

acordo com Bourdieu (1990), é preciso reconhecer a posição que ele ocupa no espaço dos 

esportes, é imprescindível a análise sociológica da distribuição dos praticantes, segundo sua 

posição no espaço social. 

Pensemos na análise sociológica dos praticantes que o autor cita acima, não 

esqueçamos de que falamos de pessoas/aprendizes.  Sendo assim, segmentos padronizados 

não servirão para todos, se necessária uma heterogeneização entre todas as práticas 

esportivas, o professor assim deve fazer, haja vista, que deve existir uma relação da prática 

com os corpos a quem ela favorece.  

Além disso, sugerimos que parássemos de procurar relações diretas e objetivas entre 

os esportes, cada qual possui sua carga de significados e, se pautado no âmbito educacional, 

rompe com paradigmas homogêneos e se torna agente ativo com outros campos positivos para 

vida do praticante.  

 

[...] esse espaço dos esportes não é um universo fechado sobre si mesmo. Ele 

está inserido num universo de práticas e consumos, eles próprios 

estruturados e constituídos como sistema. Há boas razões para se tratar as 

práticas esportivas como um espaço relativamente autônomo, mas não se 

deve esquecer que esse espaço é o lugar de forças que não se aplicam só a 

ele (Bourdieu, 1990, p. 210). 

 

Essa fala do autor nos lembra de práticas que, por vezes, tornaram-se autônomas, mas 

passageiras, e, aqui, é interessante ressaltar como o esporte de excelência aparece como 

disseminador da modalidade esportiva em especial. Por exemplo, o período em que no Tênis, 

estava um brasileiro em 1° Lugar no ranking mundial
11

, essa modalidade firmou presença em 

muitos centros esportivos e escolas; professores de Educação Física se esforçavam para 

adaptar materiais para que seus alunos vivenciassem essa prática tão exposta na mídia.  

Pensemos, também, que, nos dias atuais, discussões sobre a presença de lutas na 

escola é alavancada por esportistas brasileiros de excelência, os quais se destacaram em 

                                                 
11

 Por volta do ano 2000 Gustavo Kuerten, o ―Guga‖, ficou 43 semanas como 1º do mundo no Tênis como 

modalidade esportiva individual. 
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torneios de nível internacional. Essa manifestação esportiva direcionada a crianças 

deve/deveria ter cunho educacional, pois valores esportivos devem ser muito bem separados 

da agressão a outros corpos. 

Esses dois exemplos, citados acima (Tênis e Lutas), demonstram como o esporte está 

inserido nas práticas e consumos da sociedade e como isso reflete em todo sistema social, que, 

apesar de serem práticas autônomas, podem ser infinitamente desconstruídas para o âmbito 

educacional. 

A sociedade em geral está cada vez mais sedentária; Bourdieu (1990) ainda relata que 

cada vez mais praticantes de esportes amadores estão se afastando de suas modalidades para 

se tornarem apenas telespectadores. 

 Nesse sentido, o consumo do campo esportivo se volta para o mercado econômico, 

pois nutre a mídia, o mercado de jogos virtuais, grandes marcas, alguns atletas, enquanto 

quase todos apenas assistem. Nesse caso, fica clara a distinção do esporte de excelência e 

esporte educacional, pois, o segundo, objetiva reverter a situação apresentada, demonstrando, 

também, as características inclusivas no mundo esportivo. 

Entendemos a necessidade de se tentar explicar o esporte na sua essência, mas, aqui, 

encontramo-nos com uma problemática: que ―essência‖ seria melhor para se definir o 

esporte? Talvez não caiba a nós, julgar tal interrogante, mas, sim, aos sujeitos que se utilizam 

do esporte para seus próprios fins. Da Costa (1987, p.68) traz o conceito sobre o esporte de 

alto nível sob a denominação de esporte de excelência: 

 

O esporte de excelência é uma expressão na qual predominam aspectos 

parciais do comportamento corporal e motor, objetiváveis e mensuráveis. 

Expressão corporal e motora em que se evidencia um fluxo contínuo de 

ações com comportamentos ordenados e estáveis, aos quais se aplicam os 

propósitos fundamentais de padronização, sincronização e maximização. 

 

Para o autor, os comportamentos dos sujeitos que praticam o esporte de excelência se 

manifestam de maneira objetiva. Nesse ponto, justificamos a importância do esporte 

educacional se justapor a esse fenômeno e apresentar uma proposta que identifica e valoriza 

as subjetividades das pessoas. Nesse viés, existe a valorização da pluralidade dos sentidos 

humanos na realização da prática. 

O esporte tem sido manifestação da cultura corporal humana desde os primórdios, com 

ou sem institucionalização. Desse modo, seria equivocado assumir apenas uma ou outra 

maneira de se vivenciar práticas esportivas. Gaya (2009) também divide a ideia contrária a 
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uma padronização do conceito de esporte, o autor apresenta, pelo menos, quatro maneiras de 

expressão do esporte: esporte de excelência, o escolar, o de lazer e o de reabilitação e 

reeducação. O esporte é um fenômeno construído historicamente, ―[...] é uma construção 

histórico-social humana em constante transformação e fruto de múltiplas determinações‖ 

(Bracht, 2001, p. 16) 

O envolvimento do esporte com o indivíduo e a sociedade dá-lhe responsabilidades 

que extrapolam o ‗fazer ginástica‘ ou ‗jogar futebol‘. O mediador dessa prática não pode, 

diante dessa missão, aprofundar-se unicamente em seus conhecimentos técnicos (Oliveira, 

2010). 

Percebemos a importância do domínio da técnica, mas ela deve ser direcionada em 

benefício de todos, não apenas a dos mais hábeis em alguma modalidade esportiva. 

Professores e treinadores sabem que, por muitas vezes, os alunos/atletas se espelham em sua 

figura, por isso, enfatizamos a importância de uma abordagem crítica e didática no esporte, 

para que seus efeitos sejam resultados de práticas críticas e construtivas. E, dessa forma, os 

envolvidos saibam diferenciar esses conceitos e diferentes formas de manifestação esportiva. 

 

2.9 Educação Física na Escola: palco do esporte educacional 

 

Em particular na EFE, o cuidado do professor na escolha dos conteúdos para os alunos 

pode originar uma ruptura do esporte hegemônico, demonstrando que cada qual tem sua 

importância. Gaya (2009) também acredita que o esporte de excelência tem sua contribuição 

para o contexto educacional. A partir desse pensamento do autor, acreditamos que o esporte 

de excelência pode ser visto como apenas uma referência para o professor, no sentido de 

mostrar outras possibilidades que possam favorecer para uma reinvenção da prática esportiva.  

O esporte de excelência na infância recebeu duras críticas que alegam prejuízos no 

desenvolvimento físico, emocional e social pelas altas cargas de treino, cobranças e 

afastamento da escola (Kunz, 1994; Oliveira, 2010). Porém, estudos também indicam que o 

esporte de excelência não influenciou negativamente a vida escolar de atletas juvenis, ao 

contrário, por meio da prática esportiva o grupo se mantinha unido para realização das tarefas 

escolares (Freitas & Stigger, 2016; Gaya, 2009). 

Pensemos nas dimensões do conteúdo apresentadas por Darido e Rangel (2005) 

baseadas em Coll et al. (2000): dimensão conceitual (o que se deve saber), procedimental (o 

que se deve saber fazer) e atitudinal (como se deve ser), com mais intensidade, analisemos a 
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última dimensão. Para que o esporte seja uma prática educacional, as atitudes do professor 

devem ser substancialmente características de uma aula inclusiva, em que inúmeras 

possibilidades de recrear as práticas sejam possíveis, e que uma das principais regras é a 

satisfação coletiva. Dessa maneira, para o professor ―saber ser‖, deve estar ciente que, para 

que num futuro próximo ou distante, a pessoa continue praticando esporte, ela depende 

essencialmente da utilização das dimensões conceituais para se preparar com conhecimentos 

significativos, respeitar todos os procedimentos para a realidade social e cultural do grupo em 

que se insere.  

O processo de ensino/aprendizagem de qualquer jogo requer que alguns objetivos 

sejam alcançados, como participar ativamente em todas as situações e procurar êxito pessoal e 

grupal, aceitar o apoio dos outros, apresentar iniciativas, assumir compromissos e 

responsabilidades, combinar decisões e tarefas em grupo e conhecer e interpretar os fatores de 

saúde e risco associados à prática da atividade física (Aranha & Coelho, 2008; Iaochite & 

Filho, 2016) 

A seletividade é uma das maiores malesas que o esporte de excelência, inserido no 

contexto educacional, pode causar, não por apenas selecionar os mais hábeis, mas, 

principalmente, por estar relacionado às divisões sociais dentro do grupo. Nesse contexto, 

mesmo alunos que não apresentam habilidades tão afinadas em determinada prática esportiva, 

têm o poder de excluir socialmente outros, e esta exclusão pode vir acompanhada de rótulos 

que podem contribuir para criação de agressões físicas e, principalmente, morais durante as 

aulas.  

Alguns alunos podem se denominar como ―os melhores‖, classificados no pronome 

―Nós‖ e ―Eles‖; e o pronome que envolve os ―outros‖ são os que ainda serão classificados a 

partir de uma hierarquização realizada pelos alunos na categoria do pronome ―Nós‖ (Rizzo, 

2013). 

Um grupo de alunos pautados em princípios do esporte educacional não seleciona os 

mais habilidosos numa prática esportiva para uma única equipe, eles mesclam as equipes, 

mostrando bom senso em suas escolhas e ações. Afinal, percebem que todos são diferentes e 

possuem habilidades distintas e específicas. Nesse campo, eles têm a possibilidade de 

escolher quem será ou não membro de uma equipe, mas isso não é sinônimo de demarcar uma 

fronteira do que fica de fora e o que fica dentro, pois todos devem compartilhar experiências 

no processo de escolha e participação.  
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Aqui vemos diferença entre escolher uma equipe e selecionar um time, pois, o 

segundo visa à seletividade dos mais hábeis em uma única equipe (esporte de excelência), 

favorecendo para realização de um jogo desigual; a primeira direciona-se com um princípio 

da equidade, em que todos terão as mesmas oportunidades (esporte educacional).  

Na Educação Física ainda é muito forte a perpetuação da ideia de um corpo forte, que 

supera as habilidades individuais dos outros, um corpo marcado por ser hábil; daí a 

necessidade da atenção do professor para lidar com situações desta natureza (Rizzo, 2013). 

Para desconstruir ideais individualistas dos alunos, precisamos pregar a cooperação 

entre as habilidades de cada um, explorando e articulando os conhecimentos de cada ator 

envolvido, pois todos os corpos devem se sentir ativos no processo percepção e aquisição de 

novas habilidades motoras.  

É nesse viés que o corpo é um espaço de conflitos, no qual se manifesta de maneira 

transformadora. Ele não a única forma de manifestação, mas pode ser o catalisador ou o berço 

das mutações pelas quais o sujeito individual passa ao longo da vida. Ou seja, deve-se fazer 

uma leitura mais minuciosa das expressões corporais dos alunos, buscando entender as marcas 

de cada indivíduo, onde o social ganha voz (Rizzo, 2013). 

 

A visão mecanicista que impera nas análises sobre a influência do esporte 

sobre a Educação Física escolar, entendendo-a meramente como decorrência 

das determinações macroestruturais, impede uma reflexão sobre a 

constituição desta prática social (esporte) como forma cultural construída 

pelos homens que foi sendo assimilada e valorizada pela sociedade, 

tornando-se um elemento fundamental da cultura (corporal) e que, por isso, 

passa a ser apropriada, incorporada pela escola como um conhecimento a ser 

transmitido. Não há análises do esporte como produção cultural que 

permitam extrair daí decorrências possíveis para sua inclusão como conteúdo 

de um componente curricular. Há apenas análises que revelam o caráter 

exclusivamente utilitário que levou essa prática social a adentrar o currículo 

(Caparroz, 1997, p. 140). 

 

―Pedagogizar o esporte tornou-se um problema para o sistema esportivo, porque 

coloca nessa prática elementos que acabam entrando em confronto com os princípios, com a 

lógica que orienta as ações no âmbito do esporte‖ (Bracht, 2011, p. 82). É, nesse sentido, que 

Bracht (2011) acredita que para o sistema esportivo interessava que no âmbito educacional, ao 

incorporar o esporte, o fizesse de maneira que desenvolvesse em uma forma mais próxima 

possível de como ele acontece no próprio sistema esportivo.  

Se a prática esportiva educacional se manifestasse de forma similar ao esporte de 

excelência, iria se transformar no que já chamamos de ―armazém de atletas‖, trazendo 
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consequências para os que não buscam excelência nas práticas esportivas. Gaya (2009) vai ao 

encontro com essa ideia, e os estudos apresentados pelo autor defendem a reprodução do 

esporte de excelência para crianças e adolescentes.   

O esporte de excelência não deixa de proporcionar a seus praticantes mais jovens 

aspectos de alto sentido formativo e educacional (Gaya, 2009, p. 62). Na fala a seguir, 

percebem-se as intenções do autor com o esporte de excelência:  

 

Não devemos esquecer, também, que esses jovens, diferentemente da 

maioria de seus colegas da mesma idade e de nível econômico mais baixo, 

convivem em grupo com interesses comuns, compartilham ambientes sociais 

diversos. Viajam juntos, conhecem amigos novos em cada novo torneio, 

inclusive muitas vezes se hospedam em casa desses novos amigos, 

conhecem novas cidades, etc. (Gaya, 2009, p. 65). 
 

Nesse ponto, não discordamos de Gaya. Fazer novas amizades, conhecer novos 

lugares, viajar, enfim, são pontos que, de fato, o esporte de excelência pode oferecer. Mas 

como já abordamos, o esporte não tem sentido único e, talvez, as facetas negativas que estão 

por trás dessas realizações, sejam maiores que as positivas, pois, para algumas crianças e 

adolescentes chegarem até esse ponto de concretização e reprodução do esporte de excelência, 

muitos outros tiveram que pagar um preço muito alto, que, às vezes está intimamente 

relacionado à exclusão e opressão.  

Contanto, o autor ainda esclarece uma ideia que caminha em sentido contrário ao 

nosso pensamento: 

 

E, é importante que se diga, diferentemente do que muitos apregoam 

normalmente, nossas crianças e nossos jovens não são submetidos a cargas 

excessivas de treino. Pelo contrário, nossos estudos com participantes dos 

Jogos da Juventude e atletas jovens em várias modalidades esportivas 

sugerem que seus níveis de aptidão física referenciados à saúde são 

satisfatórios, enquanto a maioria dos estudantes que apenas pratica a 

educação física escolar se encontra em condições precárias (Gaya, 2009, p. 

65). 

  

Essas diferenças de pensamentos sobre as possibilidades de atuação do esporte 

mostram a complexidade do fenômeno. Contudo, defendemos que o esporte de excelência não 

é o mais indicado para crianças, pois estas primeiramente precisam entender o(s) 

significado(s) do(s) esporte(s) e, posteriormente, poderão escolher o que fará com seu 

conhecimento sobre ele(s). 
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Falar de esporte e relacionar ao termo social pode parecer redundante, mas não é, pois 

toda prática esportiva envolve interação social. Ao falar de um esporte social, acredita-se na 

existência de um esporte não excludente, que envolva várias pessoas num processo coletivo, 

por uma nova ética no esporte (Turino, 2004, p. 68). 

 

O esporte em si não é inclusivo ou social. Pelo contrário, a ideia do 

amadorismo tão presente no início das práticas esportivas foi, sobretudo, 

uma tentativa de distinção de classe, evitando que trabalhadores manuais se 

envolvessem com os jogos desportivizados; ou seja, a regra esportiva previa 

a exclusão social. Do mesmo modo, a sobrevalorização do alto rendimento, 

com a busca das performances exageradas, do culto aos vitoriosos e as 

vitórias a qualquer custo, pregando o triunfo do indivíduo sobre a sociedade, 

são características muito presentes na prática esportiva e refletem a ideologia 

predominante (Turino, 2004, p. 68). 

 

As vitórias a qualquer custo podem vir carregadas de valores negativos, pois não tem 

limites para tal objetivo ser alcançado. Na verdade, muitos valores são dados a determinadas 

práticas esportivas a partir da realidade de quem as pratica.  

A ideia equivocada de que o esporte combate a violência surgiu na Inglaterra, e o 

esporte cumpriu seu papel pacificador. Entretanto, essa pacificação foi muito mais o resultado 

de um desejo coletivo do que o esporte em si (Turino, 2004). 

Percebe-se que o esporte com fins em si mesmo tem possibilidades nulas de atingir 

níveis consideráveis de inclusão social, não estimo uma teoria controversa à competição 

esportiva, visto que há possibilidades de realizar competições controladas e direcionadas. 

Nesse sentido o respeito à vida é um elemento fundamental para superação de qualquer 

obstáculo, especialmente relacionado a crianças e adolescentes advindos de classes 

marginalizadas.  
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CAPÍTULO III 

  

3. METODOLOGIA
12

 

 

Neste capítulo apresentamos a metodologia adotada na pesquisa. Por utilizarmos o 

modelo escandinavo de tese, cada detalhe metodológico também está descrito na estrutura de 

cada um dos cinco estudos realizados. Este modelo apresenta-se como resultados e discussão 

dos dados. Influenciados por Rufino (2015), optamos por essa estrutura de tese devido à 

agilidade na publicação dos dados, ou seja, a produção do conhecimento torna-se mais rápida, 

permitindo uma ampliação da produtividade à medida que uma tese pode gerar o fruto de 

diversos artigos.  

Optamos por uma abordagem de natureza qualitativa, pois como afirmam Limena & 

Rodrigues (2006), é a mais indicada para investigar problemas que somente os procedimentos 

estatísticos não podem alcançar ou representar, em virtude de sua complexidade. Entre esses 

problemas, destacam-se aspectos sociais, psicológicos, opiniões e comportamentos de 

indivíduos ou de grupos. Por meio dessa abordagem, tentamos descrever e analisar a 

complexidade das significações de alunos e atletas sobre o esporte, e, a partir disso, propor 

intervenções com um tratamento educacional. Kirschbaum (2013) afirma que a escolha de 

metodologias ‗quali‘ pode ser subordinada às necessidades de estipulação de relações causais, 

nem sempre possíveis a partir de abordagens ‗quanti‘.  

Optamos pela metodologia de pesquisa qualitativa para obtermos resultados 

aprofundados acerca das significações dos alunos e atletas. Por se tratar de uma pesquisa 

exploratória, preliminarmente buscamos conhecer o fenômeno esportivo no contexto escolar e 

no centro esportivo de uma forma ampla, posteriormente, por meio das significações desses 

sujeitos investigamos os impactos da prática esportiva durante as aulas de EFE e treinos no 

centro esportivo. Essa metodologia nos ofereceu possibilidades para desenvolver cinco 

estudos com características singulares. Destarte, propor uma intervenção com tratamento 

educacional para o esporte. 

                                                 
12

 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Grande Dourados-MS 
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Durante a organização da pesquisa, optamos por uma leitura consciente e criteriosa, 

pois como diz Rúdio (1994), é preciso ler, ler muito e ler bem. Baseados nessa perspectiva e 

nos ideais da Leitura Informativa (Lakatos & Marconi, 2010), da Leitura Analítica (Severino, 

2007), e da Leitura do significado, do estudo e da crítica (Medeiros, 2009), optamos pelo 

modelo escandinavo de tese, em que apresentamos cinco estudos utilizando o esporte com 

tratamento educacional como ferramenta de sistematização e manutenção da prática esportiva 

na escola num e centro esportivo. 

Com base nas contribuições de Aranha e Gonçalves (2007) procuramos definir nosso 

método de investigação como análise de conteúdo, sendo este obtido a partir da aplicação de 

questionários, entrevistas e observações participantes.   

O estudo I consistiu na realização de uma Revisão Sistemática, na qual foram 

utilizados procedimentos chave apontados por Bento et al. (2011), indicando que, para 

potencializar a qualidade de nosso trabalho, devemos considerar alguns aspectos como a 

formulação da pergunta, localização e seleção dos estudos em bases de dados, avaliação 

crítica dos estudos, recolha de dados, análise e apresentação dos dados, interpretação dos 

dados e aperfeiçoamento e atualização da revisão. 

O estudo II foi de natureza qualitativa. Para esta análise, os sujeitos do estudo 

compreenderam 80 alunos (51 meninos e 29 meninas, com idades que variam de 10 e 19 

anos) devidamente matriculados em alguma modalidade esportiva (futsal, basquetebol, 

voleibol, musculação ou judô) em um centro esportivo privado. Foram enviados aos pais dos 

sujeitos do estudo um Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE)
13

 e uma carta de 

apresentação
14

, os quais foram preenchidos corretamente como pré-requisito para participação 

do estudo. Somente depois do recolhimento dos termos que os professores das diferentes 

modalidades esportivas aplicaram o questionário
15

 para os adolescentes. 

Também com uma abordagem de natureza qualitativa no estudo III, os sujeitos foram 

100 atletas (entre meninos e meninas) devidamente matriculados em alguma modalidade 

esportiva (futsal, futebol ou karatê) em um Centro Esportivo no Estado de Mato Grosso do 

Sul, e 100 alunos (entre meninos e meninas) que frequentavam as aulas de EF nos 1°, 2° e 3° 

Ano do Ensino Médio em uma escola da Rede Estadual de Ensino no Estado de Mato Grosso 

do Sul, todos com idades que variavam de 13 a 18 anos. Para analisar as significações dos 

                                                 
13

 Ver anexo 1 
14

 Ver anexo 2 
15

 Ver anexo 3 
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alunos e atletas acerca do esporte, aplicamos um questionário baseado numa versão criada por 

MacDonald, Côté, Eys, & Deakin (2012), o Youth Experience Survey for Sport (YES-S), que é 

direcionado aos pesquisadores interessados em experiências de crianças e adolescentes que 

praticam algum esporte. As respostas dos depoentes foram analisadas com auxílio do software 

IRAMUTEQ. Para recolhimento dos dados, foi enviado um TALE
16

 aos responsáveis dos 

sujeitos do estudo, o qual foi assinado e preenchido como requisito para a participação do 

aluno/atleta na pesquisa. Somente depois de recolhidos os termos, os professores das 

diferentes modalidades esportivas do centro esportivo e os professores de EFE aplicaram o 

questionário
17

.  

No estudo IV optamos por uma abordagem de natureza qualitativa. Os atores sociais 

do estudo foram 15 alunos do 2° e 3° Ano do Ensino Médio
18

 que tinham entre 15 e 16 anos 

de idade e que compunham uma equipe de Futsal de uma escola da rede estadual de ensino de 

Mato Grosso do Sul situada numa região de periferia. Outro ator social para essa trama foi o 

professor, que além de ser o treinador de Futsal, é também o professor de EF do ensino 

regular. O trabalho está caracterizado como uma etnografia, no sentido de uma ―descrição 

densa‖, conforme proposto por Geertz (1989). Durante onze meses, uma vez por semana, 

realizamos observações participantes nas aulas de EF na escola no período matutino. As 

observações dos treinos aconteceram nas segundas, quartas e sextas-feiras. Também foram 

realizadas entrevistas não diretivas com interlocutores considerados centrais. Severino (2007) 

afirma que, por meio das entrevistas não diretivas, é possível adquirir informações dos 

sujeitos a partir do seu discurso livre. Para isso, deve-se, preferencialmente, obter um diálogo 

descontraído, deixando o informante à vontade para expressar suas representações sem 

constrangimentos.   

O estudo V, de natureza qualitativa, teve como sujeito da pesquisa uma aluna DA de 

13 anos, matriculada no 6° Ano do Ensino Fundamental numa escola da rede estadual de 

ensino do Mato grosso do Sul. Realizamos observações participantes durante um bimestre 

letivo e, posteriormente, aplicamos o questionário
19

 YES-S, sob a concessão dos responsáveis 

da aluna
20

. O questionário de perguntas fechadas foi aplicado no dia combinado na própria 

sala de aula que a aluna frequentava. Enquanto a aula de EF acontecia na quadra com todos os 

                                                 
16

 Ver anexo 4. 
17

 Ver anexo 5. 
18

 Oito alunos estudantes no 2° Ano A e sete no 3° A. 
19

 Ver anexo 6. 
20

 Ver anexo 7. 
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outros alunos, o intérprete, a aluna DA e o pesquisador continuaram dentro da sala de aula, no 

intuito de preservar o máximo de informações por ela proferidas.  

Seguindo o modelo escandinavo, primeiramente realizamos um estudo de revisão 

sistemática; o que nos ofereceu suporte e sustentabilidade para uma visão ampla do estado do 

conhecimento sobre a temática do tratamento educacional dado ao esporte. E por 

consequente, com quatro estudos demonstramos com diferentes técnicas e procedimentos de 

análise, o que o esporte com tratamento educacional pode significar para vida de alunos e 

atletas. 

 

3.1 Caracterização dos Sujeitos 

 

O grupo de sujeitos da presente pesquisa compreendeu atletas (meninos e meninas) 

devidamente matriculados em alguma modalidade esportiva em um centro esportivo do 

Estado de Mato Grosso do Sul (MS), Brasil, e alunos (meninos e meninas) que frequentavam 

as aulas de Educação Física em uma escola da Rede Estadual de Ensino do MS, todos com 

idades que variavam de 13 a 18 anos. Escolhemos essa faixa etária, pois, segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), a adolescência é o período que compreende dos 10 

aos 19 anos de idade (CONTI, FRUTUOSO, & GAMBARDELLA, 2005), e por ser esse o 

período que tais sujeitos estão mais suscetíveis a riscos sociais.  

No referido centro esportivo, são oferecidas, gratuitamente, aulas de futsal, futebol, 

handebol, vôlei, basquete, ginástica, alongamento, natação, hidroginástica, karatê, capoeira e 

atividades recreativas, como tênis de mesa, xadrez, dama, dominó e pega-vareta para pessoas 

de todas as idades. A instituição é mantida pelo poder público e atualmente estão em franca 

atividades 1.818 pessoas das mais variedades idades, e são atendidas por 14 professores. Entre 

esse grupo, 890 são adolescentes e possuem de 10 a 19 anos de idade. Já a escola selecionada 

possui, em média, 670 alunos, que também têm a mesma faixa etária dos da instituição. Para a 

participação no estudo, foram selecionados sujeitos que tivessem entre 10 e 19 anos e 

participavam de alguma modalidade esportiva nesses dois espaços.  

A escolha do centro esportivo e da escola como local da pesquisa, assim como os 

sujeitos que frequentavam ambas instituições, foi motivada por esses espaços e sujeitos 

estarem situadas/os numa região de fronteira entre Brasil-Paraguai, lugar marcado pela 

violência e tráfico de drogas. Esse contexto nos favorece analisar se a violência social 
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representada fora dos limites da escola e do centro esportivo configura-se nas significações 

acerca do esporte entre os alunos e atletas. 

 

3.2 Método e Técnica para Coleta e Tratamento dos Dados 

 

Para analisar as significações dos alunos e atletas acerca do esporte utilizamos um 

questionário com uma linguagem simples, cuja elaboração foi baseada na versão do 

questionário que o canadense MacDonald et al. (2012)  propõe aos pesquisadores interessados 

em experiências de crianças e adolescentes que praticam algum esporte, o Youth Experience 

Survey for Sport (YES-S). Com uma tradução para a língua portuguesa o nome do 

questionário é Pesquisa de Experiência na Juventude pelo Esporte (PEJ-E). 

Após tradução e adaptação do questionário, ele foi validado por pesquisadores 

especialistas em Ciências do Desporto, com perguntas fechadas e abertas, sobre as 

significações que os sujeitos têm sobre as práticas esportivas em que estão envolvidos. 

Para auxílio na análise textual dos questionários utilizamos o software IRAMUTEQ, 

com um tipo específico de análise de dados, que se trata especificamente da análise de 

material verbal transcrito, ou seja, de textos produzidos em diferentes condições tais como 

textos escritos, entrevistas, documentos, redações etc., os quais são fontes tradicionalmente 

usadas nas pesquisas das áreas de Ciências Humanas e Sociais (Nascimento & Menandro, 

2006). 

Desenvolvido por Ratinaud & Marchand (2012), o IMARUTEQ é um programa 

informático que se ancora no software R e permite diferentes formas de análises estatísticas 

sobre corpus textuais e de indivíduos por palavras. Desenvolvido inicialmente em língua 

francesa, este programa começou a ser utilizado no na língua portuguesa em 2013. 

Também utilizamos o método etnográfico como técnica de coleta de dados, no sentido 

de elaborar uma ―descrição densa‖, conforme aponta Geertz (1989), assim como um diário de 

campo para anotarmos todas as representações afloradas no decorrer das observações. 

A escolha pelo método etnográfico justifica-se pela necessidade da inserção 

prolongada do pesquisador no campo de estudo, a fim de buscar de maneira aprofundada a 

visão de mundo dos atores sociais em determinado fenômeno social  (Velho, 1994).  Nesse 

viés, a observação participante foi uma ferramenta muito útil para o processo de coleta de 

dados, sendo utilizada a implicação periférica, sobre a qual Lapassade (2005) diz que os 

pesquisadores que assumem essa identidade devem considerar que certo grau de implicação é 
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necessário para quem quer ―aprender de dentro‖. A partir dessa fala, destacamos Minayo 

(2004, p. 35), que afirma que ―nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido, 

em primeiro lugar, um problema da vida prática‖. 

 

3.3 Tarefas, Procedimentos e Protocolos 

 

A pesquisa foi realizada no período de fevereiro de 2015 a janeiro de 2017. Enviamos 

um TALE aos responsáveis dos sujeitos que responderam o questionário, o qual foi assinado e 

preenchido corretamente. Somente depois de recolhido os termos que os respectivos 

professores de diferentes modalidades esportivas do centro esportivo e os professores de 

Educação Física na escola aplicaram os questionários para os adolescentes em uma sala 

fechada. No intuito de identificar possíveis melhorias no que diz respeito à estrutura, 

organização, e procedimentos de aplicação do questionário, realizamos um teste piloto, 

aplicando o questionário para 18 atletas no centro esportivo e 18 alunos na escola, todos com 

idade que variavam de 13 a 18 anos.  

Para a análise das respostas abertas dos atletas e alunos, o software IRAMUTEQ 

possibilitou os seguintes tipos de análises textuais: pesquisa de especificidades de grupos; 

classificação hierárquica descendente; análises de similitude e nuvem de palavras. Essas 

ferramentas ofereceram a oportunidade de analisar diferentes grupos de palavras que serão 

utilizadas pelos atletas e alunos no questionário, e com isso é possível categorizar as palavras 

em classes, e, consequentemente, visualizar aproximações e distanciamentos em seus 

discursos. 

As observações in loco foram realizadas durante 11 meses: no centro esportivo, 

geralmente duas vezes por semana (em razão de feriados e adversidades do clima), durante as 

práticas de handebol, voleibol, futsal, futebol e karatê, entre as 09h e 11h; já nas aulas de 

Educação Física na escola, as observações foram realizadas uma vez por semana, entre as 07h 

e 09h30min.  

Com as respostas dos questionários, procuramos registrar, analisar e interpretar as 

significações dos alunos, a fim de explorar o universo de valores, normas e representações 

destes sujeitos, provenientes das suas experiências na condução das atividades esportivas, 

respeitando as suas capacidades de verbalização nas respostas as perguntas abertas. 
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CAPÍTULO IV 

 

ESTUDO 1 - APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS ENTRE ESPORTE, SAÚDE 

E EDUCAÇÃO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Resumo 

O objetivo do presente estudo é apresentar o resultado de uma revisão sistemática na literatura 

científica sobre pesquisas que abordam a temática do tratamento educacional dado ao esporte 

em benefício à saúde e à qualidade de vida das pessoas. Como metodologia adotou-se uma 

revisão sistemática realizada em cinco bases de dados eletrônicas utilizando descritores e 

palavras-chave em português e inglês. Como critério de inclusão instituiu-se artigos originais, 

publicados no período de 2005 a 2015, em periódicos nacionais e internacionais nos idiomas 

português e inglês e pesquisas realizadas com humanos. Ao final, nove artigos compuseram a 

amostra. A análise deles identificou que, em grupos diversos como de crianças, adolescentes, 

adultos ou atletas, as práticas pautadas em valores educacionais são grandes incentivadoras 

dos comportamentos e hábitos salutares. Contudo, deixa clara a necessidade de mais 

pesquisas com seres humanos com discussões que avancem em direção à garantia da saúde 

desses sujeitos.  

Palavras-Chaves: educação física, esporte, saúde.  

 

Introdução 

Esporte, saúde e educação! Qual é a real possibilidade do esporte e a Educação Física 

contribuírem com a melhoria ou manutenção de uma boa saúde das pessoas no mundo de 

hoje? (Kunz, 2007). Com esse estudo, verificou-se que os temas saúde e promoção da saúde 

por meio de práticas esportivas educacionais são bem mais complexos do que antes se 

apresentavam.  

A proposição de que atividades físicas garantem a melhoria e manutenção de uma vida 

mais saudável e previne doenças já não é mais tão aceita (Kunz, 2007). Estudos apontam para 

a necessidade da focalização das práticas esportivas em diferentes públicos, no sentido de 

dotar este campo disciplinar de instrumentos úteis em relação à terapêutica, à prevenção de 

doenças e à promoção da saúde humana (Luguetti, Ferraz, Nunomura, & Böhme, 2015; 

Dobbins, De Corby, Robeson, Husson, & Tirilis, 2009; Ortega, Ruiz, & Castillo, 2013). 

As preocupações no campo da Saúde estão ligadas a diversos fatores, principalmente 

ao que alguns autores chamam de uma melhoria da ―qualidade de vida‖ do indivíduo (Mello, 

Boscolo, Esteves, & Tufik, 2005; Monteiro & Filho, 2004; Ciolac & Guimarães, 2004). As 

pesquisas desses autores apresentam resultados que põem a prática de atividades físicas, 
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exercícios, esporte e lazer como soluções não somente para o tratamento de patologias, mas 

também como alternativa favorável à melhora das condições de saúde. 

Os conceitos elaborados quanto ao que vem ser saúde devem ser objetos de cuidadosa 

reflexão para que se possa perceber e atuar de forma coerente a fim de contribuir efetivamente 

para a melhoria da qualidade de vida das pessoas (Guedes, Darido, & Maitino, 2004). 

Acreditamos em efeitos positivos da prática esportiva pautada em valores educacionais 

para a manutenção e melhoria da saúde das pessoas, pois uma prática esportiva condicionada 

em valores educacionais possibilita um estilo de vida saudável, seja para prevenção, 

tratamento ou recuperação de doenças físicas ou mentais. 

Nos últimos dez anos, foram poucas as pesquisas que se dedicaram a estudar esse tema 

específico. A ênfase da maioria dos estudos é centrada apenas nas prerrogativas do esporte 

enquanto agente de transformação social. As discussões não avançam em direção à garantia 

da saúde de seres humanos com pesquisas de campo pautadas em dados empíricos. De tal 

modo, este estudo teve como objetivo identificar e analisar, por meio de uma revisão 

sistemática, o tratamento educacional dado ao esporte em benefício à promoção da saúde das 

pessoas. 

 

Método 

A metodologia caracterizou-se como um ―estudo bibliográfico‖, o qual ―busca dar 

resposta ao problema formulado a partir da análise de produções de outros autores‖ (M. 

Medeiros, 2006, p. 54). Por utilizar procedimentos de caráter inventariante e descritivo, esta 

metodologia pode ser caracterizada como pesquisa do estado do conhecimento. 

Por ser uma revisão sistemática, este estuda baseia-se em estudos primários que 

permitem avaliar a coerência das relações, identificando as relações entre pesquisas 

desenvolvidas com semelhanças ou diferentes intervenções (Mulrow, 2004). 

A investigação foi realizada por meio de pesquisa nas bases de dados eletrônicas 

MEDLINE, PubMed, LILACS, SciELO, Bireme e Base de Dados Capes. Como estratégias de 

busca, utilizaram-se os seguintes descritores e palavras-chave em português e inglês: 

“Esporte”, “Educação”, “Educacional”, “Saúde”. Houve a combinação desses termos e 

descritores por meio do operador lógico AND: esporte AND ―educação‖ (2.403 estudos); 

esporte AND ―saúde‖ (3.884); esporte AND ―educação‖ AND ―saúde‖ (421estudos); esporte 

AND ―educacional‖ (983 estudos). 
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Como critério de inclusão instituiu-se artigos originais publicados em periódicos 

nacionais e internacionais no período de 2005 a 2015, nos idiomas português e inglês, e 

fossem pesquisas realizadas com seres humanos. Foram excluídos estudos de revisão de 

literatura, teses, dissertações e monografias, assim como artigos publicados em outros idiomas 

que não os de nosso critério.  

No processo de seleção, nas análises e na organização dos artigos, procurou-se 

responder aos seguintes questionamentos: quais as características dos artigos quanto ao ano e 

autor? Qual a metodologia adotada? Quais os locais onde foram desenvolvidas as pesquisas? 

Qual o número e principais características dos sujeitos dos estudos selecionados? E por 

último, quais os principais resultados alcançados? Ao fim, foi construída uma tabela de 

acordo com as informações coletadas.  

O conteúdo dos artigos selecionados foi avaliado e validado na medida em que se 

tratavam de estudos exploratórios, de intervenção, descritivos, séries de caso, pesquisa ação e 

análise estatística. Dado o número crescente de estudos sobre a influência do esporte na vida 

das pessoas, foram definidos como critérios para seleção apenas os estudos que investigaram 

os efeitos da prática esportiva pautada em valores educacionais para o benefício da saúde de 

um determinado grupo de sujeitos. Não foram considerados elegíveis relatos de caso, revisões 

de literatura e cartas ao editor.  

Primeiramente, para identificar se os estudos atendiam aos critérios de inclusão, foi 

realizada uma análise ancorada nos títulos dos artigos selecionados. Em seguida, dois 

revisores independentes fizeram uma triagem de todos os artigos identificados por meio da 

leitura dos respectivos títulos e resumos. Quando existiu discordância quanto à permanência 

ou não de determinado estudo, um terceiro revisor foi consultado. Em seguida, os artigos 

remanescentes foram acessados na íntegra para avaliação, e os artigos que não houve 

consenso quanto aos critérios de sua in/exclusão foram analisados por um terceiro revisor. 

Após a exclusão dos artigos duplicados por meio do processo de refinamento, foram 

obtidas 83 publicações, as quais foram lidas e examinadas criteriosamente, classificadas e 

agrupadas sob um protocolo de organização segundo as categorias temáticas, quanto ao tipo 

de estudo e práticas esportivas sustentadas em valores educacionais para benefício da saúde 

das pessoas. Na etapa seguinte, os artigos foram analisados na íntegra, totalizando, então, 09 

artigos que atendiam aos critérios de inclusão estabelecidos. 

 

 



 

59 

 

Resultados 

O processo de pesquisa realizado neste estudo identificou, inicialmente, por meio dos 

descritores e palavras-chave combinados, 7.691 artigos. Em seguida, houve um refinamento, 

utilizando como critérios de inclusão alguns filtros de pesquisa como: artigos disponíveis em 

formato completo, atingindo 4.116 estudos; artigos publicados entre 2005 e 2015, alcançando 

2.131 estudos; artigos disponíveis nos idiomas português e inglês, obtendo 1.825 estudos. 

Deste total, foram identificados 312 artigos repetidos, o que reduziu a amostra do estudo para 

1.513.  

Após a leitura dos títulos, foram selecionados 83 artigos para posterior análise dos 

resumos. Com isso, foram identificadas 21 publicações que contemplavam a influência do 

esporte pautado em valores educacionais para um estilo de vida saudável. Em seguida, 

procedeu-se à leitura desses artigos na íntegra, a partir da qual 09 produções compuseram a 

amostra desta revisão.  

Em relação aos grupos etários, o que predominou foram crianças e adolescentes de 

ambos os gêneros. Em 06 estudos pode-se perceber que há correlação significativa entre a 

realização de uma prática esportiva pautada em valores educacionais e o vivenciamento de um 

estilo de vida saudável.  

Em outros 02 estudos foi evidenciada a importância da educação mesmo para os 

atletas e treinadores no esporte de excelência, demonstrando que o ato educacional pode 

influenciar no surgimento de estratégias inovadoras pra o desporto, além de corroborar para a 

saúde e o bem estar dos sujeitos envolvidos.  

 A importância da relação entre esporte e educação para o professor de Educação 

Física e o compromisso docente em sistematizar a prática da saúde coletiva na sociedade por 

meio das práticas esportivas foi apontada em 01 estudo.  

Todos os estudos analisados revelaram uma correlação entre esporte e educação para a 

promoção da saúde do sujeito e consequentemente para a experiência de um estilo de vida 

saudável por meio da prática do esporte na Educação Física Escolar, no lazer e recreação ou 

no esporte de excelência. 

 

Discussão 

Abaixo, o quadro 1 apresenta os 09 artigos selecionados, destacando as características 

dos estudos quanto ao autor/ano, metodologia, local de realização da pesquisa, sujeitos e 

principais resultados. Os artigos se encontram em ordem cronológica crescente. 
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Quadro 1 – Características dos artigos selecionados pelas bases de dados eletrônicas. 

Autor/Ano Metodologia Local Sujeitos Principais Resultados 

 

 

Beets e Pitetti 

(2005) 

 

Estudo de 

intervenção 

com 

abordagem 

quantitativa 

 

 

 

EUA 

 

 

120 meninos e 67 

meninas (14-19 anos) 

Jovens participantes apenas das aulas 

de Educação Física na escola 

apresentam menores níveis de aptidão 

cardiovascular em comparação com 

jovens participantes em programas 

esportivos fora da escola. 

 

 

(Accioly et al. 

(2005) 

 

 

Estudo 

descritivo com 

abordagem 

quanti-

qualitativa  

 

 

Brasil 

(Natal-RN) 

 

 

67 crianças 

Não há correlação significativa entre o 

índice de aptidão física aplicada à 

saúde. Havendo a necessidade de 

maior influência dos pais para 

aumento do índice da aptidão física no 

desporto aplicada a saúde das crianças. 

Pearce (2006) 

 

Estudo de 

intervenção 

 

EUA 

Atletas (quantidade 

não informada) 

Preparar um atleta para o esporte 

requer avaliação médica e educação 

para competição. 

 

 

Backes et al. 

(2009) 

 

Trabalho 

qualitativo-

exploratório, 

com 

características 

de pesquisa-

ação 

 

 

 

Brasil (SC) 

 

 

40 jovens (14-20 

anos) 

 

O viver saudável traduz-se, em parte, 

nas práticas de esporte e lazer e no 

cultivo do bem-estar social. 

 

 

 

Fuller et al. 

(2010) 

 

Estudo 

interventivo 

com 

abordagem 

quanti-

qualitativa 

 

Khayelitsha 

(África do 

Sul) 

 

 

370 crianças 

O estudo demonstrou que foi possível 

implementar um programa de 

educação para a saúde com base em 

futebol para crianças na África 

 

Santos e 

Nista-Piccolo 

(2011) 

 

Estudo 

exploratório 

com 

abordagem 

qualitativa 

 

Brasil (SP) 

 

10 professores de 

Educação Física 

Apontam a importância da relação 

entre esporte e educação e o 

compromisso do docente em 

sistematizar a prática da saúde coletiva 

na sociedade. 

 

(Dahlström et 

al. (2012) 

 

Estudo 

exploratório 

com 

abordagem 

quantitativa 

 

Suécia 

 

300 jovens jogadores 

de futebol 

O nível educacional dos pais e o IMC 

dos jovens jogadores podem aumentar 

maior risco de lesões durante a prática 

do futebol. 

 

Provvidenza 

et al. (2013) 

 

Estudo 

descritivo com 

abordagem 

qualitativa 

 

EUA 
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Treinadores/Técnicos 

A transferência de conhecimentos 

sobre educação e política impactam 

nas estratégias tradicionais no 

desporto. 

 

Nogueira e 

Pereira (2014) 

 

 

 

Análise 

estatística 

descritiva 

 

 

Brasil 

(Fortaleza) 

 

344 adolescentes de 

ambos os sexos (11-

16 anos) 

Apontam para a necessidade de maior 

reflexão dos profissionais de Educação 

Física em otimizar a  promoção de 

melhorias da aptidão física relacionada 

à saúde de adolescentes por meio da 

prática esportiva. 

 

Nos resultados dos estudos de Backes et al. (2009), alguns recortes de falas dos 

depoentes mostram os significados que jovens de um projeto social possuem sobre saúde, a 
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saber: 1) Saúde é fazer esporte; 2) Saúde é relaxar, descansar; 3) Saúde é fazer esporte para 

manter a forma; 4) O corpo precisa se movimentar para ter saúde e manter a forma. 

O corpo em movimento não pode ser ignorado através das atividades corporais, 

brincadeiras, jogos de competição de excelência. Sobre esta complexidade de práticas, todo 

um conjunto de discursos sobre o papel da Educação Física na grande área da saúde, seja na 

prevenção de doenças crônicas e agudas, na recuperação terapêutica ou na promoção da 

saúde, não cessa de aumentar.  Certamente o ato educacional favorece o fortalecimento de 

práticas que consolidam as atividades esportivas como uma possibilidade de intervenção. 

Deste modo, tanto profissionais de Educação Física quanto crianças e adolescentes terão 

noção da importância de uma atividade corporal no processo saúde/doença e em práticas 

saudáveis. 

Para a melhoria da saúde coletiva, é necessária a inclusão de práticas corporais, tanto 

em relação à prevenção, como à recuperação e à promoção (expansão) da saúde. O 

profissional da Educação Física, quando voltado para a saúde, pode ser um membro de uma 

equipe tal como é o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o nutricionista etc. Atualmente, a 

Educação Física está presente no setor educacional através da rede escolar, mas isto pouco 

influencia na vida dos alunos e nem mesmo os influenciará quando adultos (Backes et al., 

2009). 

Os autores reconhecem a importância da presença de um profissional de Educação 

Física para a saúde coletiva, no entanto duvidam dos efeitos a longo prazo do trabalho que o 

professor de Educação Física realiza no ambiente escolar para a melhoria da saúde dos alunos.  

Este desencontro vai em direção aos resultados do estudo de Nogueira e Pereira (2014), que 

aponta para a necessidade de maior reflexão dos profissionais de Educação Física em 

aperfeiçoar a promoção de melhorias da aptidão física relacionada à saúde de adolescentes por 

meio da prática esportiva. 

A disciplina Educação Física Escolar vem se baseando como uma prática excludente e 

por muitas vezes acríticas, voltada para a formação de equipes desportivas representativas das 

escolas, sendo vista pelos alunos como uma prática recreativa, como uma forma de ―quebrar‖ 

a rotina da sala de aula (Boera et al., 2011; Neto et al., 2010). 

É importante que os profissionais da Educação Física atuantes no campo da saúde 

tenham em mente uma diferença fundamental de funções quando se discute saúde coletiva, 

pois não se trata de ―treinar‖ (caso do desporto) ou de ―adestrar‖ (caso da maioria das 

ginásticas), nem mesmo de ―habilitar‖ (caso da educação escolar) o corpo dos praticantes para 
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o desempenho de atividades físicas, mas sim de colocar em contato pessoas que jamais se 

detiveram para ―sentir‖ ou ―ouvir‖ o próprio corpo como algo seu, vivo, pulsante, com 

capacidades e limites. Trata-se, enfim, de fazer os sujeitos entenderem seu corpo como a ―sua 

casa‖ (Luz, 2007).  

Percebe-se que ao tratar os temas: ―esporte, saúde e educação‖ em paralelo, é possível 

traçar vários caminhos com teses diferentes, talvez pelo esporte se manifestar como um 

fenômeno tão rico de significados e de interesse de profissionais de educação física, médicos, 

fisioterapeutas, sociólogos, físicos, psicólogos etc. Apesar dos desencontros teóricos, observa-

se que o esporte, mesmo tendo como princípio o desenvolvimento físico e da saúde, serve 

também para a aquisição de valores necessários para a vivência social, isso se aliado ao ato 

educacional. Esporte vai muito além dos encontros em ginásios, estádios, piscinas e 

academias, mas a intencionalidade que o professor/treinador/médico direciona à prática faz a 

diferença entre aspectos positivos e negativos de sua realização. 

O Esporte e o movimentar-se do ser humano em forma de ginástica, especialmente nas 

academias, são vistos como uma atividade de máxima importância para a vida das pessoas. 

Diz o ditado popular que ―quem não se movimenta morre cedo‖, e como tudo neste mundo 

que ganha significado social e aceitação popular ganha também a atenção do comércio e dos 

negócios. Assim, o esporte é visto como uma prática saudável, um excelente agente de 

socialização e de educação, especialmente para jovens, além de ser uma das mercadorias mais 

valorizadas no mundo inteiro (Kunz, 2007). 

Qual é a real possibilidade da Educação Física e o esporte contribuírem para melhoria 

ou manutenção de uma boa saúde para as crianças e adolescentes no mundo de hoje? A 

promoção da saúde por meio de atividades de movimentos, os exercícios físicos, a ginástica, 

corridas, natação etc., é bem mais complexa do que normalmente é apresentada em nosso 

meio. Existe a ideia de que a correta orientação de atividades físicas garante, em grande parte, 

a melhoria e a manutenção de uma vida mais saudável (Kunz, 2007). 

No contexto social atual, a saúde como prática educativa e de promoção do viver 

saudável ainda está longe de alcançar novos significados, tanto para os usuários – atores 

sociais – quanto para os profissionais da saúde, mediadores e instigadores de novas práticas 

em saúde. Esta fragilidade se mostra, sobretudo, nos espaços e grupos sociais vulneráveis ou 

socialmente invisíveis, como no caso das favelas e periferias das grandes cidades. Com base 

no exposto, o viver saudável pode ser entendido como um processo singular e complexo, mas, 

ao mesmo tempo, plural, construído a partir dos significados e imaginário que cada ser 
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humano ou grupo social atribui ao seu modo de ser e viver, bem como aos diferentes 

movimentos dinâmicos da vida motivados pelo contexto social e cultural específicos (Backes 

et al., 2009). 

Estudos já apontam para a necessidade da focalização das práticas esportivas em 

públicos diversos, e deste modo os desafios para a promoção da saúde são superados por meio 

de trabalho interdisciplinar entre profissionais das áreas de interesse (Ortega; Ruiz  & 

Castillo, 2013; Dobbins et al., 2009; Luguetti et al., 2015). 

Para facilitar o alcance do ―viver saudável‖ e diminuir a distância da prática educativa 

e o bem estar social, a promoção da saúde por meio da prática esportiva pode significar a 

garantia do direito de cada criança, adulto ou idoso ao acesso às medidas coletivas seguras, 

políticas públicas que garantam saúde, acesso à informação, autonomia nas escolhas, 

participação nas decisões que interferem na sua vida e na sua saúde. Contanto, a inter-relação 

entre educação, esporte e saúde facilita essa conscientização, favorecendo a criação de 

elementos fundamentais para a aquisição de hábitos saudáveis de vida, viabilizada pelas boas 

práticas de saúde, alimentação e relações pessoais. 

 

Considerações Finais 

Nos últimos anos, o estudo do esporte pautado em princípios educacionais ganhou 

crescente interesse por atuar diretamente sobre o comportamento e os valores dos indivíduos. 

No entanto, essa revisão sistemática possibilita entender a carência de estudos e evidências 

confiáveis de que intervenções educativas são eficazes na promoção da saúde das pessoas. 

Além disso, deixa clara a existência de muitas pesquisas com o trabalho direcionado aos 

valores educacionais, mas a ênfase dessas discussões é centrada e alicerçada apenas nas 

prerrogativas da Pedagogia do Esporte, não avançando em direção à garantia da saúde dos 

sujeitos.  

Ao compreender que os fatores educacionais no esporte, seja no âmbito escolar, de 

lazer ou de excelência são determinantes para um estilo de vida saudável, torna-se necessário 

o desenvolvimento de pesquisas de campo realizadas em âmbito internacional com seres 

humanos, pois, entende-se que a percepção de profissionais da grande área da saúde e de 

várias partes do mundo pode favorecer de forma interdisciplinar. Sugere-se que futuros 

estudos aprofundem questões vinculadas às distintas manifestações esportivas, contudo, 

pautadas por uma ação educacional em prol da promoção da saúde das pessoas, como grandes 
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incentivadoras dos comportamentos e hábitos salutares, principalmente quando relacionados à 

prática da atividade física esportiva.  

Desta forma, quiçá criar uma espécie de modelo de prevenção de doenças, centrado no 

controle de riscos, ou seja, um modelo de promoção da saúde pautado na busca da 

conservação ou expansão da vitalidade humana por meio da prática esportiva educacional 

vista como totalidade irredutível através de atividades e hábitos saudáveis em relação à 

alimentação, ao trabalho, à sociabilidade, à sexualidade, à vida emocional e ao lazer.  

Concluímos que a tríade ―esporte, educação e saúde‖ pode servir como um ponto de 

partida para a sociedade repensar os valores ligados a um estilo de vida saudável, 

demonstrando que o ato educacional não é exclusivo da escola ou do professor, mas sim de 

cada sujeito que pretende adotar a prática esportiva como meio de recreação, treinamento ou 

lazer. 
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CAPÍTULO V 

 

ESTUDO 2 - ESPORTE E EDUCAÇÃO: A BUSCA POR UMA PRÁTICA 

ESPORTIVA HETEROGÊNEA 

 

Resumo 

Este estudo objetiva analisar as significações que os alunos possuem sobre as práticas 

esportivas promovidas em um Centro de Práticas Esportivas privado. Busca, ainda, identificar 

impactos da presença do esporte na vida desses sujeitos. Foram realizadas observações 

participantes e aplicados questionários para os sujeitos do estudo, sendo estes alunos 

devidamente matriculados em alguma modalidade esportiva e que tinham idades que 

variavam de 11 a 16 anos. Posteriormente, suas respostas foram analisadas com auxílio do 

software IRAMUTEQ. O estudo identificou vários impactos positivos como a cooperação, 

tolerância e superação em adolescentes participantes dos programas esportivos. Salienta que a 

intencionalidade pedagógica dos professores, que caracteriza uma prática esportiva com 

tratamento educacional, favorece para a desconstrução do esporte homogêneo. 

 

Palavras-chave: esporte educacional; adolescentes; educação física. 

 

Introdução 

Esporte para todos ou quase todos? Este questionamento nos motivou a escrever esse 

texto, unido com a vontade de demonstrar que a intervenção educacional é necessária no 

campo esportivo, acreditando que essa educação, por meio da intenção pedagógica do 

profissional de Educação Física, pode favorecer a um processo contínuo de desenvolvimento 

das faculdades físicas, intelectuais e morais dos sujeitos praticantes de diversos esportes.  

Não temos o intuito de contar a história ou discutir a expressão ―esporte para todos‖
21

 

enquanto movimento político da década de 70, já que diversos autores já se dedicaram a isso 

de uma forma louvável (Pazin et al., 2010; Fraga, 2005; Oliveira, 2006; Linhares, 2006). 

Esclarecemos que foi desenvolvida uma discussão direcionando o ―esporte para todos‖ como 

forma de motivação no processo de sistematização do esporte educacional.  

O objetivo do estudo é analisar as significações dos alunos em relação à prática 

esportiva promovida por um Centro de Práticas Esportivas privado, sem fins lucrativos, que 

nos dias atuais é considerado uma das referências em esporte no Brasil. Propõe, ainda, 

identificar se existe uma intencionalidade pedagógica com cunho educacional dos 

                                                 
21

 Nesse estudo, essa expressão não tem nenhuma ligação com os discursos da campanha ―Esporte para Todos‖ 

(EPT) que surgiu no Brasil na década de 70, mas apenas uma tentativa de ampliação e sistematização do esporte 

para um número maior de pessoas. 
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profissionais de Educação Física por meio das práticas esportivas oferecidas no centro 

esportivo. A partir disto pretende verificar quais os impactos positivos e quiçá negativos da 

presença do esporte na vida de seus alunos, uma vez que o ―esporte em si‖ não traz valores 

positivos ou negativos, mas os processos de experiência com os quais é desenvolvido e 

vivenciado podem favorecer a criação de experiências agradáveis ou não para seus 

praticantes. 

Como instrumento de coletas de dados foi aplicado um questionário semiestruturado 

para um grupo de adolescentes, e para auxílio na análise das respostas abertas dos alunos foi 

utilizado o software IRAMUTEQ, possibilitando os seguintes tipos de análises textuais: 

pesquisa de especificidades de grupos; classificação hierárquica descendente; análises de 

similitude e nuvem de palavras. Somadas a esta análise textual dos questionários, para coleta 

de dados também foram realizadas observações do tipo participante. 

Estudos sobre o tratamento educacional dado ao esporte se mostram de extrema 

relevância para a sociedade, sobretudo quando pensamos nas novas gerações, responsáveis, 

em primeira instância, pelas mudanças sociais futuras e pela renovação dos valores e tradições 

(Silva & Domingos, 2014; Machado, Galatti, & Paes, 2015; Barbosa & Araújo, 2015). Se as 

tradições estão em constante reconstrução, valores novos surgem, embora nem sempre tão 

positivos ou altruístas como se deseja sob um ponto de vista ético. Impõe-se, então, a 

responsabilidade moral da sociedade em geral, com ênfase na família, escola e demais 

instituições encarregadas de educar formalmente os jovens, pelo processo de transmissão de 

valores positivos. 

Pesquisas apontam diversas iniciativas por meio das gestões de governos municipal, 

estadual e federal, da iniciativa privada ou outras formas de organização social, indicando o 

esporte como um elemento educativo e de transformação social, seja no âmbito da Educação 

Física Escolar ou fora dos limites do contexto escolar (Machado et al. 2015; Moreira & 

Pereira, 2012; Pinto, 2009;  Scaglia, Medeiros, & Sadi, 2004; Barbieri, 1999; Santos, 2008). 

Este estudo assinala que a manifestação esportiva somente será educacional se estiver 

pautada em uma ação pedagógica consciente e inclusiva do professor. Acreditamos que se o 

esporte receber tratamento educacional, ou seja, valores humanizantes, quaisquer práticas 

esportivas se tornam uma produção cultural do homem e um fenômeno heterogêneo. 
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O Caminho Percorrido 

Para este estudo optou-se por uma abordagem de natureza qualitativa, pois como 

Limena e Rodrigues (2006) afirmam, é a mais indicada para investigar problemas que os 

procedimentos estatísticos não podem alcançar ou representar, em virtude de sua 

complexidade. Os sujeitos do estudo compreenderam 80 alunos (51 meninos e 29 meninas) 

devidamente matriculados em determinada modalidade esportiva numa instituição privada, 

todos com idades que variaram de 11 a 16 anos de idade. Esta faixa etária foi escolhida, pois, 

segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a adolescência é o período de maturação 

biológica (CONTI et. al., 2005), e acredita-se que esse seja o momento em que esses sujeitos 

estão mais suscetíveis aos riscos sociais. 

 

Questionário 

Um TALE e uma carta de apresentação do estudo foram enviados aos pais para que 

fossem preenchidos. Somente depois de recolhido esses documentos os professores de 

diferentes modalidades esportivas aplicaram o questionário para os adolescentes. O 

questionário foi organizado com uma linguagem simples para melhor compreensão dos 

depoentes, e posteriormente validado por pesquisadores da área, com perguntas fechadas e 

abertas, sobre os sentidos/significados das práticas esportivas. Um projeto piloto foi realizado 

no dia 02 de fevereiro de 2015, onde aplicou-se o questionário para 18 alunos de 11 e 12 anos, 

moradores da cidade de Dourados-MS, matriculados na modalidade esportiva de futebol, a 

fim de corrigir as possíveis distorções no que diz à estrutura, organização e procedimentos de 

aplicação do questionário. 

A elaboração do questionário utilizado no presente estudo foi baseada na versão do 

questionário que o canadense MacDonald et al. (2012) propõe aos pesquisadores interessados 

em experiências de crianças e adolescentes que praticam algum esporte, o Youth Experience 

Survey for Sport (YES-S). 

No dia 09 de fevereiro de 2015, o Assessor Técnico da instituição autorizou os 

professores entregarem o TALE para os alunos levarem para a casa e seus responsáveis 

assinarem, autorizando ou não seu filho a participar da pesquisa. No dia 13 de fevereiro de 

2015, os professores de cada modalidade esportiva recolheram o TALE e aplicaram o 

questionário para os alunos que foram autorizados por seus responsáveis. O processo de 

escolha para participação do estudo direcionou-se a sujeitos que tivessem entre 11 e 16 anos e 

participasse de alguma modalidade esportiva na Instituição.  
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Software IRAMUTEQ 

Para auxílio na análise textual dos questionários foi utilizado o software IRAMUTEQ, 

com um tipo específico de análise de dados, que trata especificamente da análise de material 

verbal transcrito, ou seja, de textos produzidos em diferentes condições tais como textos 

originalmente escritos, entrevistas, documentos, redações etc., fontes usadas tradicionalmente 

em Ciências Humanas e Sociais (NASCIMENTO; MENANDRO, 2006). 

Esse software oferece a possibilidade de analisar diferentes grupos de palavras que 

serão utilizadas pelos alunos no questionário, e com isso pode-se categorizar as palavras em 

classes, e, consequentemente, visualizar aproximações e distanciamentos em seus discursos. 

Desenvolvido por Ratinaud e Marchand (2012), o IRAMUTEQ é um programa informático, 

que se ancora no software R e permite diferentes formas de análises estatísticas sobre corpus 

textuais e de indivíduos por palavras. Desenvolvido inicialmente em língua francesa, esse 

programa começou a ser utilizado na língua portuguesa em 2013. 

 

Observações 

Somadas a esta análise textual dos questionários, para coleta de dados também foram 

realizadas observações do tipo participante durante um período de 3 meses (abril, maio e 

junho de 2015). Com o auxílio de diário de campo, as observações foram realizadas durante 

as aulas de práticas esportivas das modalidades de handebol, voleibol, futebol e karatê, com 

turmas que se enquadraram na faixa etária escolhida. 

As observações no Centro Esportivo foram realizadas duas vezes por semana (às 

terças e quintas-feiras), entre as 09h e 11h da manhã. A observação participante é uma 

ferramenta muito útil para o processo de coleta de dados a partir do acesso ao campo, sobre a 

qual Lapassade (2005, p. 72) diz que ―os pesquisadores que assumem essa identidade devem 

considerar que certo grau de implicação é necessário para quem quer aprender de dentro‖.  

 

Esporte Educacional: o enredo da prática esportiva heterogênea 

Percebe-se que por muito tempo o esporte foi uma atividade caracterizada apenas para 

a excelência, para a vitória a qualquer custo, e nos dias atuais essa ação favorece a criação de 

muitos rótulos.  

A primeira e segunda pergunta do questionário sobre a participação dos alunos em 

práticas esportivas refere-se a dados pessoais dos sujeitos (gênero, idade e data de 

nascimento). Logo na terceira pergunta (Você acredita que todas as pessoas podem praticar 



 

72 

 

esportes? Por quê?), foi constatado que, em sua maioria, os sujeitos do estudo acreditam que 

todas as pessoas podem realizar práticas esportivas, sendo que apenas 4 dos adolescentes 

afirmaram que o esporte não é para todos. Estes últimos sujeitos relacionaram a prática de 

esportes apenas para os mais dotados de habilidades específicas a cada modalidade.  

Sabe-se que o esporte também pode ter uma influência negativa na vida de qualquer 

pessoa, mas se estiver pautado numa ação pedagógica, as probabilidades diminuirão 

demasiadamente  (Gaya, 2009; Stigger & Lovisolo, 2009; Vaz, 2009). 

Concordamos com a teoria multidisciplinar das emoções que Elias e Dunning (1995) 

propõem, contribuindo para uma a criação de uma teoria mais universal do esporte. Nessa 

conjuntura, os autores afirmam que o esporte proporciona tensões, no entanto, são agradáveis 

ao ponto de serem necessárias e favorecerem a manutenção da saúde mental dos sujeitos 

envolvidos. ―[...] Sua função não é simplesmente, como muitas vezes se pensa, uma libertação 

das tensões, mas a renovação dessa medida de tensão que é um elemento essencial para a 

saúde mental‖ (p.137).  

Essa afirmação contraria a maioria das análises e significações dadas ao esporte ao 

longo da historicidade, pois até então ele era considerado uma manifestação com um papel 

libertador de tensões. Ao contrário disso, Elias e Dunning (1995) pensam o esporte como 

facilitador de um tipo de tensão única, considerada por eles agradável e excitante, 

fundamental para o bem estar.  

Ainda na terceira pergunta, 4 alunos participantes não entenderam que o esporte é 

muito mais abrangente que aquelas práticas institucionalizadas (ex: futebol de excelência) que 

assistem na televisão. Constatou-se que 76 adolescentes declararam que o esporte é uma 

prática para todos, revelando que o trabalho desenvolvido ao incentivo do esporte educacional 

vem mostrando resultado. Quiçá em pouco tempo poderemos verificar uma geração menos 

sedentária e mais adepta da atividade física, pois o sentido do esporte educacional envolve 

uma formação humana integral e democrática. 

Parte representativa desses adolescentes entendeu que o esporte pode ser uma 

atividade física esportiva realizada por qualquer pessoa, ou seja, não precisa ser um atleta, 

muito menos estar disputando um título para sentir as realizações que o esporte proporciona 

aos seus usuários. ―Desta maneira o esporte passaria a desempenhar uma ou várias funções na 

sociedade e seria um elemento de reprodução desta realidade‖ (Stigger, 2005, p. 24). Não 

importa se o adolescente jogará ―futebol‖ ou ―jogar bola‖; desde que entenda que o ato de 



 

73 

 

chutar, correr, driblar, gingar com o corpo são ações que poderão ser necessárias para algum 

momento de sua vida. 

O esporte expandiu-se e conquistou novas terras, ou seja, a vocação original da 

excelência e do alto rendimento adicionou a instrumentalização ao serviço das mais distintas 

finalidades: saúde, recreação e lazer, aptidão, estética, reabilitação e inclusão (Bento, 2006). 

Quando interrogados sobre o esporte que menos gostam, os alunos apresentaram 

opiniões bastante diversas, mencionando o handebol, voleibol, basquetebol e até mesmo o 

futebol, que é o mais popular dos esportes entre os brasileiros.  

A questão que deve ficar muito clara é que não acreditamos que a realização do 

esporte educacional deve se sobrepor sobre práticas esportivas formais, isto é, esportes 

regulamentados e institucionalizados. Na literatura estudada, percebemos que são vários os 

resultados positivos que a prática esportiva educacional pode trazer aos adolescentes, tais 

como o aumento da autoestima, motivação, melhoria dos resultados estudantis, possibilidades 

de afastamento do tabagismo, álcool e drogas (Mahoney & Eccles, 2006).  

Propomo-nos a analisar as significações dos alunos em relação à prática esportiva que 

realizam em um Centro de Práticas Esportivas privado. No entanto, reconhecemos que a 

Educação Física Escolar é um dos caminhos mais importantes para o primeiro contato de 

muitas crianças com o esporte. Pesquisadores como Bracht (1989), Kunz (2006), Castellani 

Filho (1993), Soares et al. (1992) explicitam críticas no intuito de desconstruir o esporte como 

legitimador da Educação Física, principalmente com objetivo de superar o significado 

mercadológico do esporte.  

A iniciativa de se jogar ―com o outro‖ ao invés de ―contra o outro‖ possibilita entender 

porque na quarta pergunta, em que se questionou ―Você aprendeu a respeitar os outros 

durante a prática esportiva? Como?‖, um total de 65 adolescentes afirmou que sim e 15 que 

não; talvez esse número de respostas negativas possa ter origem de processos seletistas
22

 e, 

talvez, esses sujeitos ainda não conseguiram superar experiências segregadoras possivelmente 

vividas. 

O esporte educacional pode ser um dos grandes aliados na educação de qualquer 

pessoa e também na reeducação de adolescentes que possam ter sofrido experiências 

excludentes durante as práticas esportivas em algum momento da vida. Um dos adolescentes 

que afirma não significar o valor de respeito na prática esportiva relata que no esporte só é 
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respeitado quem é ―muito bom‖. Com isso se quer dizer que o erro/acerto, vontade coletiva, 

valores éticos, morais, habilidades e domínio técnico são determinações para as mudanças 

qualitativas (Soares et al., 1992). 

Na quinta pergunta, os alunos foram interrogados sobre quem os incentivaram a 

praticar esportes. 29 deles destacaram que foram seus amigos; 7 disseram que foi o professor 

de Educação Física; e 44 afirmaram que o incentivo partiu de seus pais. O que nos mais 

chamou a atenção foi a pouca influência de professores nessas escolhas. DaCosta (1987) 

realizou um estudo com jovens do ensino fundamental e médio que cursaram a disciplina de 

Educação Física e demonstrou a desmotivação dos alunos para a prática de atividades físicas 

tanto na escola quanto em atividades fora da grade curricular praticadas em horários 

alternativos. 

Constatou-se maior influência partindo dos pais para a prática de esportes, e por isso 

consideramos que qualquer que seja o papel atribuído à participação dos pais na vida 

esportiva dos filhos, a relação entre esses sujeitos deve ser cuidadosamente planejada, no 

intuito de elaborar ações estimulantes e incentivadores que se sobressaiam a pressões e 

cobranças extremas.  

Assim, recorre-se a uma visão idealista que sugere um esporte que seja bom, que ajuda 

na formação de uma consciência transformadora e emancipadora, contra um esporte que é 

mau, dominador, opressor e alienante (Caparroz, 1997). A espontaneidade dos movimentos 

motivados pelo esporte educacional não deve ser confundida com o descompromisso para 

novas aquisições de habilidades motoras; apenas entende-se que o esporte organizado 

pedagogicamente tem seus movimentos espontâneos significados de acordo com os limites de 

cada participante. 

―A prática esportiva exige que o praticante aprenda a lidar com sentimentos diversos e 

mesmo contraditórios. Ele precisa desenvolver a capacidade de controlar a ambição de 

superar desafios e o desejo de vitória, com possibilidade de derrota‖ (Werthein, 2004, p. 118). 

A tentativa indiscriminada de inserir adolescentes em alguma modalidade esportiva, 

sem critérios de ―seleção‖, pode gerar altos índices de estresse
23

 (Azevedo, 2004). Na sexta 

questão ao perguntarmos ―Você se sente estressado durante a prática esportiva? Explique:‖, 9 

alunos apontaram sentir estresse durante a atividade, enquanto 71 declaram que não sofrem 
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 Aqui o termo de estresse possui como juízo a aflição e adversidade, comportando sensação de angústia e 

transtorno. 
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com isso. Deste modo, entendemos que os próprios alunos não significam as ―tensões‖ 

durante a realização dos jogos como um valor ruim. 

Concordamos que o esporte é gerador de muitas emoções, no entanto, o alto índice de 

estresse apresenta ser sinônimo de valores negativos (raiva, egoísmo, intolerância etc.) no 

esporte educacional, tanto que na sétima pergunta ao serem questionados sobre ―Qual o 

principal motivo que o levou a praticar este esporte?‖, 13 alunos afirmaram que praticavam 

atividades esportivas porque seu ídolo praticava; 2 alunos praticavam por indicação médica; 

10 porque tinham o sonho em ser um atleta profissional; 32 pelo fato de gostar de esportes; 7 

na expectativa de fazer mais amigos; 4 acreditaram parecer legal pela televisão; 3 porque 

parecia estar na moda; e 9 sentiam-se felizes por vivenciar alguma prática esportiva. 

Percebeu-se, então, que a maioria dos sujeitos tem gosto pela prática esportiva. Cabe então 

aos responsáveis pela aplicação dessa prática, ampliar as dimensões do esporte para o 

desenvolvimento integral do ser humano.  

 

Para que uma sociologia do esporte possa se constituir, é preciso primeiro 

perceber que não se pode analisar um esporte particular independentemente 

do conjunto das práticas esportivas; é preciso pensar o espaço das práticas 

esportivas como um sistema no qual cada elemento recebe seu valor 

distintivo (Bourdieu, 1990, p. 208). 

 

O sociólogo coloca em cena o campo esportivo, e nessa interpretação o esporte não é 

reduzido apenas às práticas de uma modalidade ou outra, mas é entendido como um fenômeno 

social integrado na sociedade. A partir desse entendimento percebe-se que as pessoas 

influenciam e podem ser influenciadas pelo esporte. Em outras palavras, o esporte não deve 

ser analisado de maneira singular. Neste trabalho já foi exposta a importância de considerar o 

esporte como plural, pois no contexto sociocultural valores podem ser transmitidos através de 

atitudes durante a prática esportiva. 

Crianças e adolescentes provavelmente terão oportunidade de criar o hábito de se 

relacionar com a prática esportiva. Aqui, recorremos mais uma vez a Bourdieu para 

compreender o conceito de habitus e posteriormente relacioná-lo a prática esportiva 

educacional:  

 

A divisão em classes operada pela ciência conduz à raiz comum das práticas 

classificáveis produzidas pelos agentes e dos julgamentos classificatórios 

emitidos por eles sobre as práticas dos outros ou suas próprias práticas: o 

habitus é, com efeito, princípio gerador de práticas objetivamente 
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classificáveis e, ao mesmo tempo, sistema de classificação (principium 

divisionis) de tais práticas. Na relação entre as duas capacidades que 

definem o habitus, ou seja, capacidade de produzir práticas e obras 

classificáveis, além da capacidade de diferenciar e de apreciar essas práticas 

e esses produtos (gosto), é que se constitui o mundo social representado, ou 

seja, o espaço dos estilos de vida (Bourdieu, 1990, p. 162, grifo nosso) 

 

O trabalho de iniciação esportiva bem estruturado, levando em consideração princípios 

pedagógicos para o ensino de esportes, pode fazer a diferença do vínculo da criança ou 

adolescente com a prática esportiva, pois o fato desses sujeitos sentirem-se pertencentes a um 

grupo social pode gerar o prazer em jogar, criando habitus dentro do contexto esportivo. 

Desta forma, destacamos que o habitus é essencial para formação da identidade 

individual de cada um, assim como da coletiva. O estilo de vida que a pessoa escolhe ou 

indiretamente se envolve moldará sua identidade, ou seja, todo processo de socialização do 

sujeito dependerá das suas relações com o outro. Nesse caso, ―[...] o gosto é o que emparelha 

e assemelha coisas e pessoas que se ligam bem e entre as quais existe um mútuo acordo‖ 

(Bourdieu, 2011, p. 225). 

Para tanto, precisamos consolidar o esporte educacional como uma prática inerente aos 

currículos dos profissionais de Educação Física, pois ele é cabível em qualquer espaço e pode 

significar a construção de ações mais igualitárias e humanas. O diálogo entre esporte e 

educação pode aproximar a prática esportiva na vida do adolescente como parte de sua 

cultura. Neste aspecto, pode-se dizer que falamos de uma humanização do esporte e que a 

educação pode ser um caminho que leve essa realização. 

 

Uma Leitura nas Entrelinhas do Esporte entre os Alunos 

Nossas observações não objetivam criar juízos de valores sobre as significações dos 

adolescentes durante as práticas esportivas, por isso, optamos nos aproximar dos conceitos de 

Geertz (1989) para descrever, interpretar e filtrar as informações fornecidas pelos sujeitos do 

estudo.  

Durante as observações, percebemos maior centralização de meninas na prática de 

voleibol. As aulas eram muito tranquilas e sem a necessidade de muita intervenção da 

professora no que diz respeito à disciplina, talvez mesmo pelo fato de ser um esporte que não 

oferece muito contato físico entre seus praticantes, o que diminui o número de discussões e 

contravenções. O diálogo entre a professora e seus alunos era sempre rodeado de 

cordialidades. Apenas uma vez, durante o tempo de observação, foi constatada uma discussão 
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entre duas alunas, mas o problema não tinha relação com o esporte em si, mas sim com 

diferenças que traziam de fora dos limites do centro esportivo. Logo que a professora 

percebeu que as envolvidas estavam demasiadamente exaltadas, ela interrompeu o jogo e se 

dirigiu até as duas, resolvendo a situação com muita calma.  

Com estas significações coletivas, percebemos a importância de motivar os 

adolescentes na iniciação ao esporte, principalmente se pensarmos que a permanência ou 

desistência durante práticas esportivas desses sujeitos dependerá do modelo de atividade física 

que vivenciam na sua juventude, ou seja, se a experiência durante a prática esportiva for 

agradável, as chances de continuidade aumentam expressivamente. 

Já a próxima turma a ser analisada (handebol) possui significações muito diferentes 

daquela primeira. Podemos perceber essa disparidade nas próprias classes de palavras que 

foram separadas através do software IRAMUTEQ. Nesta análise obtivemos classes de 

segmentos de texto que, ao mesmo tempo, apresentam vocabulário semelhante entre si, e 

vocabulário diferente dos segmentos de texto das outras classes.  

Nas aulas de handebol, o professor utilizava métodos tecnicistas. No início de cada 

aula/treino, todos os alunos eram enfileirados, corriam em volta da quadra, realizavam 

fundamentos de passe, arremesso, drible e posteriormente faziam um coletivo, sem admitir 

nenhum tipo de grosseria entre os alunos. Em certos momentos até nos lembrava um pouco de 

militares do alto escalão falando com os soldados. Talvez por isso percebemos que 19,2% das 

palavras utilizadas nas falas dos alunos estão relacionadas ao aprendizado, respeito, amizade e 

participação. Sempre que os alunos podiam, utilizavam ―um pouco mais da força necessária‖ 

para uma chegada mais dura no colega de outro time. O professor até deixava essas ações 

acontecerem com certa frequência, mas esporadicamente interrompia o jogo e conversava em 

particular ou em grupos advertindo sobre a possibilidade de ferir e prejudicar o colega. Nesse 

viés, entendemos a preocupação para que no jogo não se manifeste nenhuma forma de 

violência, pois os alunos expressam suas significações pelo esporte de uma maneira que o 

contato físico mais brusco dialogue com a cooperação entre eles.  

De forma geral, as significações dos alunos se apresentaram por meio de diálogos, 

expressões corporais, discussões e manifestação de emoções diversas como raiva, prazer, 

alegria e tristeza. Nas observações e nos discursos dos alunos percebemos que, apesar de 

existirem rastros de atitudes segregadoras e violentas, predomina a compreensão de que a 

prática esportiva é repleta de tensão, mas a disciplina, responsabilidade e o controle 

emocional regulam a vivência de uma prática esportiva prazerosa durante os treinos. 



 

78 

 

 

 

Figura 1- Classificação dos grupos por palavras 

 

Por meio da ―análise de similitude‖ foi possível escolher alguns parâmetros para a 

construção da árvore de coocorrências entre as palavras, e seu resultado traz indicações da 

conexidade entre suas significações, auxiliando, assim, na identificação da estrutura da 

representação. Com isso percebemos que a palavra esporte foi a mais utilizada nas respostas 

dos alunos, tendo ligações diretas com o gosto pela prática, escolhas e problemas. Isto nos 

mostra que, apesar das várias significações negativas (competitividade exacerbada, estresse 

desmedido e individualismo, por exemplo), as positivas (cooperação, união e gosto pelo 

esporte, por exemplo) as superaram.  
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Figura 2 – Análise de Similitude 

 

A turma de karatê era a que apresentava maior paridade entre meninos e meninas no 

que se refere à quantidade de alunos, e o professor apresentava um perfil muito calmo e 

disciplinador. Em uma conversa ele nos relatou que tinha mais de 20 anos de experiência com 

lutas, e sempre afirmou para seus alunos que, para continuar praticando Karatê em seu grupo, 

eles deveriam apresentar autocontrole e disciplina, além de não ter nenhum histórico de 

agressividade na escola. Durante o período de observações não foi constatado nenhum tipo de 

alteração que levasse a um ato violento por parte dos alunos; em contraste a isto, o respeito e 

tolerância sempre pautaram as aulas da turma.  

As significações que refletem a coletividade e cooperação do grupo das aulas de 

Karatê reflete muito bem a proposta que abordamos, colocando a ação do professor como 

mediadora da educação para o esporte. Mesmo em casos em que alguns alunos apresentam 
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algumas habilidades mais precisas do que outros, ainda existe um sentimento de cooperação e 

auxílio. Tais manifestações nos proporciona o entendimento de que eles significam esse 

esporte como um processo de desenvolvimento saudável, livre de violência ou de qualquer 

tipo de discriminação.  

Na figura abaixo observamos a ―nuvem de palavras‖, que é uma análise lexical mais 

simples, porém graficamente interessante. Ela nos mostra que o Karatê também foi 

relacionado ao gosto pelo esporte, mas logo abaixo do eixo centralizador, que é a palavra 

―esporte‖, encontra-se o futebol, esporte ao qual dedicamos nossa próxima descrição. 

 

Figura 3 – Nuvem de Palavras (gosto pelo esporte) 

 

O grupo do futebol era composto apenas por meninos, e o professor também tinha uma 

função na coordenação do centro esportivo. Por diversas vezes os alunos ficaram apenas com 

os estagiários, que eram rotativos na instituição. Percebemos que, talvez, isso oferecesse uma 

experiência de ―carência‖ entre os alunos, pois eles não tinham uma ―referência‖ de professor, 

causando, muitas vezes, alguma desordem entre os alunos. Seis vezes presenciamos alguns 

alunos serem repreendidos por ações violentas, desrespeito com os colegas e até mesmo com 

os estagiários. Como ―punições‖ para estes atos eram estabelecidos períodos de cerca de 10 a 

15 minutos fora do jogo. Sempre quando presente, o professor chamava a atenção dos alunos 

envolvidos nos atritos e lembrava que, acima de tudo, eles eram amigos e tinham que sair 

daquele espaço continuando amigos. Em um dos nossos diálogos, o professor de Futsal disse 
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que os alunos da turma do futebol, embora fossem ―bons de bola‖, também eram bastante 

agitados e que já trabalhava com a maioria deles há quase três anos. 

Percebemos que o sentido educacional no discurso do professor era pautado em 

valores positivos como a amizade e cooperação e que estes norteavam as ações dos alunos 

durante os jogos de futebol, mesmo que por curtos períodos. Desta forma, apreende-se que os 

alunos compreendiam o futebol como uma manifestação cultural contínua e que, além de 

oportunizar a conquista de medalhas, também proporcionava relações sociais significantes 

para o reconhecimento de valores hábitos e atitudes no cotidiano.  

Salienta-se, pois, que esse é o sentido do esporte educacional: uma prática esportiva 

reconhecida pelo seu valor pedagógico, capaz de transformar o sujeito e seus modos de agir e 

pensar sobre ações, baseando-se sempre na participação, democratização, comunicação, 

cooperação, educação, responsabilidade e inclusão social. 

 

Considerações Finais 

Entendemos que o esporte educacional possui como base, princípios pedagógicos 

pautados em valores positivos como cooperação, participação, responsabilidade e inclusão, 

atuando no desenvolvimento da autoestima e no desenvolvimento integral do ser humano, e 

consequentemente favorecendo a formação de um sujeito crítico. 

Ao analisarmos as significações dos alunos em relação à prática esportiva promovida 

por um Centro de Práticas Esportivas privado, observamos que a subjetividade que gira em 

torno dos sentidos que os alunos atribuem ao esporte pode estar diretamente ligada ao modelo 

de prática esportiva ao qual ele está submetido. Ou seja, os grupos em que a maioria dos 

alunos significou as atividades esportivas de forma inclusiva, cooperativa e respeitosa, tinham 

a ação pedagógica do professor voltada para a construção de uma educação integral, 

humanizadora e autônoma, tal como o professor de Karatê e da professora de Voleibol. 

Embora tenhamos presenciado aspectos negativos como as desavenças entre os alunos, 

identificamos, sobretudo, vários impactos positivos do esporte educacional na vida dos 

adolescentes participantes do estudo, tais como tolerância, superação, cooperação e 

compreensão. Além disso, foi possível observar que a intencionalidade pedagógica 

despontada pelo diálogo do professor corrobora para o surgimento de normas e condutas que 

regularam o comportamento ético e moral dos alunos. 

A partir das significações atribuídas pelos alunos, é possível argumentar que ensinar e 

praticar o esporte educacional não é uma tarefa simples, e que podemos aprimorar a prática 
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pedagógica entre os professores visando melhorar a compreensão do esporte educacional 

como influenciador na formação dos alunos esportistas. Certo é que ainda existem 

profissionais que se distanciam de uma proposta educacional para o esporte, e isso refletiu 

visivelmente de maneira negativa nas aulas. Assim como o esporte é um fenômeno ―mutante‖, 

rico de significados, a prática pedagógica dos professores também é flexível e por isto pode 

ser ajustada de acordo com as necessidades sociais e culturais do contexto em que está 

inserido.  

Em nossas observações identificamos o fato de que a presença do esporte na vida dos 

adolescentes não é um preenchimento do ócio. Para a maioria deles é uma atividade que faz 

parte do cotidiano e tem seu nível de importância. Destarte, advogamos que o sucesso do 

esporte com tratamento educacional na vida de adolescentes depende da expectativa e valores 

que o professor desenvolve com a sua prática durante a organização e execução das atividades 

esportivas. 

Diante disso surge mais uma vez a pergunta: Esporte para todos ou quase todos? Sim, 

o esporte pode ser para todos, desde que as propostas de elaboração dos programas esportivos 

e das ações dos professores visem os benefícios da saúde, principalmente de crianças e 

adolescentes, assim como, contribuam para a construção da cultura corporal do movimento 

desses atores sociais. Fica evidente, pois, que a prática esportiva será significada de forma 

heterogênea se houver uma ação integrada entre os interesses do sujeito que pratica o esporte 

(o aluno) e o que idealiza ação (o professor). 
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CAPÍTULO VI 

 

ESTUDO 3 - EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E ESPORTE: SIGNIFICAÇÕES DE 

ALUNOS E ATLETAS 

 

Resumo 

O objetivo deste estudo consiste em analisar as significações que alunos de Educação Física e 

atletas de um centro esportivo têm sobre o esporte, com o intuito de verificar as diferenças e 

―possíveis‖ semelhanças de seus significados. A pesquisa possui uma abordagem de natureza 

qualitativa e os sujeitos do estudo foram alunos da educação física escolar e atletas de um 

centro esportivo, com idades de 13 a 18 anos. Para estes foi aplicado um questionário e suas 

respostas foram analisadas com auxílio do software IRAMUTEQ. Os resultados indicam que 

as aulas de Educação Física ainda se caracterizam como reprodutoras de características 

competitivas e do esporte de excelência, o que leva a apontar para a necessidade do 

tratamento didático-pedagógico inerente a prática esportiva.  

Palavras-chave: esporte, educação física escolar, prática esportiva. 

 

Introdução 

O estudo sobre a presença do esporte de excelência  nas aulas de Educação Física (EF) 

na escola justifica-se por ainda ser um tema polêmico e engendrar alguns (des)encontros no 

meio acadêmico, embora tal discussão seja realizada desde a década de 1980 numa 

perspectiva crítica. Mas por que esse debate ainda persiste?  

Na passagem do século XX para o século XXI, a temática que envolve o esporte da 

escola e o esporte de excelência foi avaliado por vários pesquisadores como um tema 

polissêmico (Gaya, 2000; Kunz, 2006; Lovisolo, Borges, & Muniz, 2013; Stigger, 2005; 

Taffarel, 2000; Vaz, 2009). Interessante destacar que, mesmo com aproximações e 

distanciamentos em suas bases teóricas, tais pesquisadores evidenciaram a 

possibilidade/necessidade de uma emancipação entre o esporte e a escola. 

Mahoney e Eccles (2006) destacam vários resultados positivos que as práticas 

esportivas podem trazer aos adolescentes e às crianças, tais como o aumento da autoestima, 

motivação, melhoria dos resultados estudantis e possibilidades de afastamento do tabagismo, 

álcool e drogas.  

O presente estudo parte do princípio de que o esporte é um fenômeno rico de 

significados e reflexo de um processo de construção histórica e cultural de um povo, e que o 

―esporte em si‖ não traz valores de nenhum tipo, mas as técnicas e métodos utilizados para 
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sua vivência são responsáveis pela influência positiva ou negativa da prática esportiva na vida 

das pessoas. 

Para tanto, nosso objeto de estudo não é propriamente o esporte em si, mas a relação 

entre o esporte de excelência e a Educação Física Escolar (EFE). Com isso, o objetivo do 

estudo foi analisar os significados que alunos da rede básica de ensino (1°, 2° e 3° ano do 

Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino) e atletas de um Centro Esportivo de Dourados-

MS/Brasil têm sobre o esporte, com o intuito de verificar as diferenças e ―possíveis‖ 

semelhanças de suas percepções. Destarte, questiona-se quais valores subjacentes são 

transmitidos para alunos e atletas adolescentes por meio do esporte nos dias atuais e como 

esses sujeitos significam a prática esportiva? 

As significações desses atores sociais afloradas através de manifestações simbólicas e 

comportamentos foram analisados em conjunto com observações participantes, tomando 

como base teórica a cultura corporal do movimento e teorias críticas. As perspectivas 

funcionalistas e existencialistas apenas demonstram a complexidade acerca o fenômeno 

esportivo. 

―No esporte de rendimento as ações são julgadas pelo seu resultado final [...], 

valorizada em função do código binário da vitória derrota. Os meios empregados no 

treinamento, o próprio treinamento, tudo é medido pelo resultado final‖ (Bracht, 2001, p. 4). 

No entanto, Gaya (2000) repudia essa percepção de Bracht e esclarece que, diferentemente do 

que muitos apregoam sobre crianças e adolescentes ligadas ao esporte de excelência, como 

por exemplo, alunos participantes dos Jogos da Juventude e atletas jovens em várias 

modalidades esportivas, seus níveis de aptidão física referenciadas à saúde apresentam níveis 

satisfatórios, enquanto a maioria dos estudantes que apenas praticam esportes na EFE 

encontra-se em condições precárias. 

Daolio (1995) retrata que é um fato a EF ter excluído
24

 inúmeros alunos que não se 

enquadram nos modelos de habilidade pré-definidos, visando um esporte de excelência, 

partindo do pressuposto que a Educação Física Escolar deve ser para todos os alunos, sejam 

eles habilidosos e robustos, ou descoordenados, baixinhos, gordinhos, de óculos ou meninas. 

A partir desses pressupostos, Stigger (2005) busca saber em que medida poder-se-ia 

pensar numa visão multicultural para a pratica esportiva, e/ou até quando iria a hegemonia do 

esporte de excelência, na sua pretensa influência na construção de uma monocultura no 

                                                 
24

 Pelo que percebemos continua excluindo.  
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contexto desta prática social. O esporte de rendimento é visto com potência no sentido da sua 

hegemonia cultural, como passível de ser transformado tanto no contexto do lazer como no da 

escola.  

As atividades esportivas precisam de um caráter educacional, que desenvolva nos 

jovens alunos a consciência de seu próprio corpo, que os faça conhecer seus limites, 

aumentando, assim, suas potencialidades, desenvolvendo o espírito de solidariedade, de 

cooperação mútua e de respeito pelo coletivo (Silva & Domingos, 2014).  

Reflexão semelhante é encontrada na obra de Kunz (2006), quando debatida a 

possibilidade da "Transformação didático-pedagógica do esporte", fazendo uma "análise dos 

significados do esporte‖. É na proposta de transformação didática dos esportes que se 

concentra a perspectiva de uma prática esportiva pautada na cultura de movimento.  

Como apontam Silva e Domingos (2014), Machado et al. (2015), Barbosa e Araújo 

(2015), estudos sobre intervenções educacionais dadas ao esporte se mostram de extrema 

relevância para a sociedade, sobretudo quando pensamos nas novas gerações, responsáveis, 

em primeira instância, pelas mudanças sociais futuras e pela renovação dos valores e 

tradições. Se as tradições estão em constante reconstrução, valores novos surgem, embora 

nem sempre tão positivos ou altruístas como se deseja sob um ponto de vista ético. Impõe-se, 

então, a responsabilidade moral da sociedade em geral, com ênfase na família, escola e 

demais instituições encarregadas de educar formalmente os jovens, pelo processo de 

transmissão de valores positivos. 

Considerando os movimentos críticos da EF desde 1980, os quais questionam as 

possibilidades educacionais do esporte, percebemos que existem quase 36 anos de discursos 

de pesquisadores, com diferentes abordagens, que visam a reorganização estrutural e 

educacional do esporte dentro e fora contexto escolar. Contudo, consideramos que essas 

marcas do passado estão presentes nas aulas de EF por meio das práticas esportivas 

hegemônicas e com princípios do esporte de excelência. Aponta-se, por isso, a necessidade do 

tratamento didático-pedagógico inerente à prática esportiva. 

 

O Caminho Percorrido
25
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 Este estudo é resultado de parte de uma tese de doutoramento em Ciências do Desporto na Universidade de 

Trás os Montes e Alto Douro; foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da 

Grande Dourados-MS (CAAE: 50341915.4.0000.5160/ Número do parecer: 1.402.554). 
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No presente estudo, optou-se por uma abordagem de natureza qualitativa, pois como 

Limena e Rodrigues (2006) afirmam, em virtude de sua complexidade é a mais indicada para 

investigar problemas que somente os procedimentos estatísticos não podem alcançar ou 

representar. Entre esses problemas, destacam-se aspectos sociais, psicológicos, opiniões e 

comportamentos de indivíduos ou de grupos. Por meio dessa abordagem, tenta-se analisar e 

descrever a complexidade das significações dos acadêmicos relacionadas ao esporte 

educacional.  

Os sujeitos do presente estudo foram 100 atletas, entre meninos e meninas, 

devidamente matriculados em alguma modalidade esportiva em um Centro Esportivo em 

Dourados-MS (Futsal, Futebol e Karatê), e mais 100 alunos, também entre meninos e 

meninas, que frequentavam as aulas de Educação Física nos 1°, 2° e 3° ano do Ensino Médio 

em uma escola da Rede Estadual de Ensino no Estado de Mato Grosso do Sul, todos com 

idades que variavam de 13 a 18 anos.  

Um questionário foi utilizado para analisar as significações dos alunos/atletas acerca 

do esporte, e sua organização foi baseada na versão que MacDonald et al. (2012) propõe aos 

pesquisadores interessados em experiências de crianças e adolescentes que praticam algum 

esporte, o Youth Experience Survey for Sport (YES-S). Aproximando uma tradução para 

língua portuguesa entendemos este questionário como Pesquisa de Experiência na Juventude 

pelo Esporte (PEJ-E). 

Para a análise das respostas abertas dos atletas e alunos, o software IRAMUTEQ foi 

utilizado para análises textuais do tipo pesquisa de especificidades de grupos; análises de 

similitude e nuvem de palavras. Essas ferramentas oportunizam analisar diferentes grupos de 

palavras que foram utilizadas pelos atletas e alunos, e, com isso, categorizar as palavras em 

classes e visualizar aproximações e distanciamentos em seus discursos. Parte dos dados 

obtidos nas questões objetivas dos questionários foi tratada na planilha eletrônica Excel, e 

posteriormente foram calculadas as frequências e percentuais das respostas dos sujeitos a cada 

uma das questões fechadas. 

 

Resultados e Discussão 

As duas primeiras perguntas do questionário aplicado aos alunos e atletas diziam 

respeito a informações pessoais como idade e gênero. A terceira pergunta questionava ―Você 

acredita que todas as pessoas podem praticar esportes? Por quê?‖. Entre os 200 sujeitos 

participantes do estudo, apenas 3 (2 do centro esportivo e 1 da escola) diziam acreditar que o 
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esporte não é para todos, afirmando que nem todos podem praticar esportes devido a possíveis 

problemas de saúde.  

Na figura abaixo observamos a ―nuvem de palavras‖, que é uma análise lexical mais 

simples, porém graficamente interessante e que corresponde às respostas da terceira questão. 

A imagem mostra que até mesmo o jogo de queimado/queimada
26

 foi utilizado pelos sujeitos 

para demonstrar que o esporte pode ser realizado por todos. Contudo, o eixo centralizador é a 

palavra ―esporte‖, que está diretamente ligada  ao futebol, basquetebol e handebol.  

 

Figura 4 – Nuvem de Palavras (esporte é para todos?) 

 

―Autoestima‖, ―satisfação‖, ―superar‖ e ―disciplina‖ conduzem discursos de alunos e 

atletas, que pretendem demonstrar que o esporte pode contribuir para a melhoria da qualidade 

de vida da pessoa. Porém, palavras como ―sacrificar‖, ―preguiçoso‖, ―sofrimento‖, ―tímido‖, 

―nervoso‖ e ―inquietação‖ estão presentes com mais frequência nas falas dos alunos de EFE, o 

que pode indicar que estes sujeitos visualizam o esporte como um ―desafio maior‖, ou seja, 

parece que existe uma relação de tensão permanente entre esporte e aluno. 

                                                 
26

 Esse jogo é muito popular entre os alunos na escola, pois compõe um quadro competitivo entre outras 

modalidades num torneio regional que a escola participa. 
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―Você aprendeu a respeitar os outros durante a prática esportiva?‖ foi a quarta 

pergunta do questionário. Seus resultados são apresentados no gráfico a seguir (ver gráfico 1) 

juntamente com as respostas da quinta pergunta ―Você se sente estressado durante a prática 

esportiva?‖. Interessante observar que apenas 38% dos alunos (AL) afirmaram que 

aprenderam a respeitar os outros durante a prática esportiva, enquanto no centro esportivo 

86% dos atletas (AT) garantiram o aprendizado desse valor. Isso pode sugerir que o esporte 

como conteúdo na EFE, especialmente para esses alunos, está carente de valores educacionais 

que demonstram positividade nas ações de um sujeito para o outro.  

 

 

Gráfico 1 - Respeito e Stress entre alunos e atletas 

 

Ainda que a maioria de alunos e atletas tenha apontado que não se sentia estressada
27

 

durante a prática de esportes (79%alunos e 93%atletas), acredita-se que o professor na EFE 

deve dar atenção especial para os valores sociais que podem ser carregados com a prática 

esportiva. Freitas e Stigger (2016) buscam compreender o que leva uma criança participar e 

continuar na prática esportiva, e constatam que a experiência dos limites e possiblidades dos 

movimentos, construção de vínculos de amizade e experiências para além da prática esportiva 

são determinantes para a permanência do sujeito no esporte.  

A análise sobre a prática esportiva educacional se mostra de grande relevância ao 

levarmos em consideração quando Rizzo et al. (2014) salientam que o esporte pautado em 

                                                 
27

 Aqui o termo de estresse possui como juízo a aflição e adversidade, comportando sensação de angústia e 

transtorno. 



 

92 

 

valores educacionais contribui de modo prático para as relações interpessoais, distancia da 

violência e das drogas, melhora a saúde física e mental e favorece o desenvolvimento da 

qualidade de vida. Seja no âmbito cultural, biológico ou social, a lista dos benefícios é 

extensa. No entanto, a análise dos impactos diretos do esporte na vida de adolescentes pode 

colaborar efetivamente para a desmistificação de valores positivos e negativos que, por vezes, 

são atribuídos à prática esportiva. 

A sexta questão foi objetiva de escala e discutiu: ―Quem te incentivou a praticar 

atividades esportivas?‖. Os alunos e atletas poderiam marcar uma opção das quatro 

oferecidas, a saber: pais, amigos, professor de EF ou outros (ver resultados no gráfico 2): 

 

 

Gráfico 2 - Incentivo ao esporte 

 

Percebe-se que é elevado o número de atletas incentivados pelos pais a praticar algum 

esporte (58%) do que alunos no ambiente escolar (41%). Já a influência de amigos é 

equilibrada entre ambos os grupos. Chama a atenção o incentivo com origem do professor de 

EF: os alunos da escola têm maior influência deste profissional para participar de alguma 

modalidade esportiva do que atletas no centro esportivo, talvez pelo segundo grupo ser 

influenciado pelo treinador. 

Portanto, a figura do professor na EFE é de extrema importância para a manifestação 

do esporte na vida dos adolescentes. Machado et al. (2015) declaram que o esporte deve ter 

significado educacional altamente relacionado à socialização. Destaca, ainda, que esses são os 
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significados que permeiam os demais, uma vez que a busca de redes de relacionamento e de 

integração social estão presentes em qualquer significado que se dê à prática esportiva. 

Na sétima questão os sujeitos foram orientados a assinalar o principal motivo que os 

levaram a praticar esportes (ver gráfico 3). Os resultados apontam a mínima influência da 

moda, televisão, o anseio por mais amigos ou indicação médica. 

 

Gráfico 3 - Motivo para praticar esportes 

 

Contudo, observa-se uma grande divergência de opiniões entre os dois grupos (de 

atletas e alunos) quando a opção é referente ao sonho de ser um atleta profissional. Apenas 

13% dos alunos compartilham esse sonho, enquanto 41% dos atletas almejam atingir esse 

nível de profissionalismo atlético.  

Não é de se estranhar que o sonho em se tornar um atleta profissional esteja mais 

presente nos adolescentes do centro esportivo do que os alunos da EFE, pois estes evidenciam 

em seus discursos um contexto diferente relacionado ao esporte, que muitas vezes é envolvido 

por dificuldades, exclusão etc. Tais fatores, no entanto, não são exclusividade de um esporte 

de excelência, mas sim, de uma prática excludente do professor de Educação Física. ―Não 

gosto de nenhum esporte, pois sempre fico de fora‖, por exemplo, foi o comentário de uma 

aluna na escola (um dos que apontaram que o esporte não é para todos), o qual demonstra 

como é frágil a relação aluno e esporte em determinadas situações e espaços.  
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Leituras de  Barbieri (2001) possibilitam entender que o esporte educacional é 

embasado em princípios similares aos defendidos pela visão emancipadora. Contrariamente, o 

esporte escolar tem reforçado valores próprios, como uma prática esportiva com competição 

exacerbada, individualista e excludente. 

Na oitava questão os sujeitos foram interrogados sobre ―Qual o esporte que você mais 

gosta de praticar? Por quê?‖. A partir da imagem abaixo podemos perceber que, pela maior 

ocorrência de palavras, a que mais se destaca, tanto para alunos quanto para atletas, é o 

futebol: 

 

 

 

 

Figura 5 – Nuvem de Palavras sobre o esporte mais praticado 

 

No grupo dos alunos também apareceram com frequência o handebol, queimada, 

voleibol e natação. Já entre os atletas, o futsal, e com menor presença o Karatê. Mas a 

resposta que mais chamou a atenção foi a de um aluno de 17 anos da escola, o qual disse: 

―Prefiro o futebol porque é a melhor maneira de ser incluído, pois sou surdo‖. Este aluno 

parece ser incluído devido sua participação numa prática esportiva. Esse contexto direciona-se 

a favor com o que Stigger e Lovisolo (2009) apregoam em relação à prática esportiva no 

contexto escolar, ou seja, o esporte é o que fazemos com ele e não o que ele é. Nesse sentido, 

Machado et al. (2015) aponta que os diferentes elementos constitutivos das modalidades 

esportivas – fundamentos, princípios, características, regras, estratégia, tática do jogo, entre 

outros – devem ser, aos poucos, apresentados de maneira simples e em nível de exigência 

       ALUNOS       ATLETAS 
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adequado às habilidades e capacidades físicas, motoras, cognitivas, emocionais e sociais de 

uma criança que está iniciando um novo processo. 

―Desta maneira o esporte passaria a desempenhar uma ou várias funções na sociedade 

e seria um elemento de reprodução desta realidade‖ (Stigger, 2002, p. 24). Não importa se o 

adolescente vai ―jogar futebol‖ ou ―jogar bola‖; desde que entenda que o ato de chutar, correr, 

driblar, gingar com o corpo são ações que poderão ser necessárias para algum momento de 

sua vida. Assim, a intenção pedagógica do professor em direção a quaisquer tipos de 

modalidade esportiva definirá o nível de aceitação ou não entre os alunos, pois cabe à EFE 

transformar e estimular a compreensão sobre os esportes, conduzindo o sujeito a refletir sobre 

o movimento historicamente produzido pelo ser humano. 

No quadro a seguir (ver quadro 2)
28

 são apresentadas algumas das significações dos 

sujeitos do estudo referente a nona questão: ―Qual o esporte que você menos gosta de 

praticar? Por quê?‖. 

Quadro 2 - Significações do Esporte Educacional 

ALUNOS ATLETAS 

Futebol: nunca me passam a bola Handebol: é muito agressivo 

Voleibol: não sou bom Basquete: Sou pequeno 

Basquete: porque é chato Handebol: sempre me machuco 

Voleibol: acho que é mais para mulheres Basquete: tem muitos pontos 

Voleibol: é muito chato Basquete: sou muito baixo 

Voleibol: porque ninguém gosta Voleibol: é muito parado 

Queimada: as boladas machucam Tênis de mesa: sou muito lenta 

Voleibol: Atrapalha na quadra Natação: tenho medo d‘água 

Futebol: Os meninos que jogam Handebol: é violento 

Não gosto de nenhum esporte Não tem: gosto de todos 

 

Nas falas dos atletas, a modalidade handebol aparece com muita frequência como um 

esporte violento e que ocasiona dores. Possivelmente esses sujeitos tiveram algumas 

experiências negativas com o treinamento desse esporte. Neste grupo identificamos quatro 

categorias: a primeira relacionada a aspectos físicos (baixa estatura, movimentos lentos); a 

segunda ligada ao medo (medo de se machucar ou do ambiente que se realiza o esporte); a 
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 Para este quadro foram selecionadas algumas respostas dos 200 depoentes para ilustrar as diferenças entre as 

categorias identificadas. 
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terceira que gosta de praticar ―todos‖ os esportes; e a quarta corresponde a alguma 

discordância em relação a aspectos técnicos e táticos do jogo. 

Entretanto, centremos a observação nos depoimentos dos alunos da EFE. Neste grupo 

foram identificadas quatro categorias: a primeira diz respeito a questões de habilidades 

específicas (alunos que acreditam ser ―ruins‖
29

 no esporte); a segunda está relacionada ao 

medo (de se machucar durante um jogo); a terceira direciona-se aos rótulos (futebol é para 

meninos e voleibol para meninas). 

A quarta categoria apareceu com muita intensidade no grupo de alunos da EFE e está 

ligada a desmotivação relacionada ao esporte. Sobre isso Lovisolo et al. (2013) argumentam 

que se a prática atrelada ao esporte for chata, se não emocionar, se não for uma atividade 

antitédio e se não se situar no horizonte dos sonhos dos praticantes, terá pouquíssimos alunos 

em qualquer sistema que valorize a liberdade de escolha das atividades escolares. Se a 

atividade proposta é entediante e se não se cruza com os sonhos, apenas a repressão fará com 

que os estudantes participem. Se a participação é determinada pela obrigação normativa 

podemos obter como resposta a presença ausente. Por isso, como aponta Barbosa e Araújo 

(2015), ao reconhecermos o esporte como uma produção cultural, compreendemos que o 

mesmo expressa atitudes humanas, que podem representar inclusão ou exclusão, 

transformações ou reproduções. 

Do mesmo modo que a emoção deve persistir durante toda a prática esportiva, a tarefa 

do professor de EF é mediar esse sentimento, direcioná-lo de maneira equilibrada para que 

este gere um comportamento motivador entre seus alunos, e que a recompensa se manifeste 

com a satisfação pessoal em participar e se sentir um sujeito ativo no ambiente esportivo.  

―Você tem alguma outra atividade esportiva fora da escola/centro esportivo? Fale 

sobre isso?‖ foi a décima questão, cujos resultados são apresentados na figura abaixo. Pode-se 

constatar que 56% dos alunos praticam esportes fora da escola e 83% dos atletas também 

praticam algum outro tipo de modalidade esportiva fora do centro esportivo. Essa questão foi 

aberta e foram identificadas duas categorias e uma subcategoria no grupo dos alunos. 

 

                                                 
29

 Neste caso, o sujeito acredita que não possui características necessárias para participar de certa modalidade 

esportiva.  



 

97 

 

 

Figura 6 - Dendograma 

 

A primeira categoria (classe 3) permite entender que alunos que não praticam outras 

atividades físicas ainda dependem do transporte do pai ou os horários estão preenchidos com 

outras atividades no cotidiano. Já a segunda categoria é constituída de alunos que praticam 

mais de uma modalidade esportiva, e que se divide em duas subcategorias (classes 1 e 2). A 

primeira subcategoria destaca que são muito ativos desde crianças e que o esforço sempre 

superou a preguiça, e a segunda subcategoria enfatiza as principais modalidades que praticam 

como outra opção. 

O desempenho educativo do esporte é inegável, independe do ambiente ou dos sujeitos 

envolvidos, e se o professor de EF desenvolver um trabalho que mostre para o aluno (ainda 

quando criança) a relevância das práticas esportivas na vida das pessoas, consequentemente o 

adolescente, e posteriormente o adulto, será disseminador desses princípios. 

Na questão décima primeira questão os sujeitos responderam a seguinte pergunta: 

―Você participa de competições ou festivais? Por quê?‖. Por meio da ―análise de similitude‖ é 

possível escolher alguns parâmetros para a construção da árvore de coocorrências, 

possibilitando identificar as coocorrências entre as palavras e seu resultado que traz 
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indicações da conexidade entre suas significações, auxiliando, assim, na identificação da 

estrutura da significação.  

 

Figura 7 - Análise de similitude (competições e festivais) 

 

Pode-se perceber que a palavra esporte foi norteadora das respostas dos atletas, tendo 

ligações diretas com o futebol, o basquetebol, o handebol e, por último, o voleibol. As 

palavras ―gosto‖ e ―pratico‖ estão muito próximas ao eixo de similitude das palavras, 

demonstrando porque 94% dos atletas declaram que participam de festivais ou competições e 

gostam dessa prática.   
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O esporte educacional busca o desenvolvimento integral dos alunos, preparando-os 

não somente para um esporte, mas para a vida. É nesse processo que o tratamento pedagógico 

que o professor realiza na prática esportiva aparece com valor significante para a 

sistematização do esporte educacional. 

Contudo, os resultados se distanciam dos alunos de EFE, onde 43% apenas afirmam 

que gostam de participar de festivais e competições. Os depoimentos para justificar esse 

―desgosto‖ foram bastante repetitivos, geralmente estando em torno da falta de habilidade e 

falta de oportunidade. 

Na décima segunda pergunta os sujeitos foram interrogados sobre: ―Cite um motivo 

que faz você continuar praticando esportes‖. Na décima terceira: ―Escreva um motivo que te 

faria parar de praticar esportes‖, onde, de maneira simplificada, deveriam descrever apenas 

um motivo que os fazia abandonar o esporte e outro que os motivava a continuar praticando. 

No quadro a seguir (ver quadro 3) selecionamos algumas respostas para ilustrar diferenças 

entre as significações dos alunos e atletas. 

Quadro 3 – Abandono e permanência no esporte 

ALUNOS ATLETAS 

1. Continuar 2. Parar 1. Continuar 2. Parar 

Realizar sonhos Quebrar parte do 

corpo 

Ficar longe do 

crime 

Falta de incentivo 

da família 

A diversão O desprezo  Melhorar saúde Doenças 

Ser igual ao meu 

ídolo 

As tarefas da escola Ser famoso Me machucar 

O amor Tédio Defesas com chutes Não andar mais 

A felicidade Problemas de saúde Melhorar forma 

física 

Problemas 

cardíacos 

Correr, pular Ficar sempre 

sentado no banco 

Ser profissional Meus pais 

Ajuda meu 

crescimento 

Velhice Respeito Lesões 

Exercício para o 

corpo 

Brigas Futuro melhor para 

a família 

Um acidente 

Ficar ―bom‖ Falta de vontade Nunca desistir dos 

meus sonhos 

A escola 

 

Constatou-se que as significações dos alunos são muito mais carregadas de 

subjetividades que a dos atletas, ou seja, frequentemente aparecem em suas falas palavras 

como ―amor‖, ―felicidade‖, ―tédio‖, ―desprezo‖, entre outras. Isso provoca a impressão de que 

o maior desafio dos professores de EF é utilizar valores positivos inerentes à prática docente, 

objetivando proporcionar um ambiente mais inclusivo para o esporte. Por isso, Kunz (2006) 



 

100 

 

prega por uma expansão do conceito de esporte, o que não significa a extinção do esporte de 

excelência, mas sim uma transformação desse fenômeno. 

Nas significações dos atletas, ―a escola‖ apareceu onze vezes como um fator que 

poderia motivar o afastamento das atividades esportivas. Numa tentativa de ler as entrelinhas 

dessas respostas, acredita-se que os atletas queriam dizer que o alto índice de tarefas escolares 

para além da sala de aula corrobora para o abandono dos treinos.  

Percebe-se, diante disso, uma inversão de valores. A escola deve ser considerada um 

dos ambientes mais importantes na vida social de um ser humano, um espaço em que o sujeito 

se constitui como pensante e questionador. É nesse sentido que o esporte educacional busca 

conservar os valores positivos como compreensão, cooperação e superação para despertar o 

potencial em cada indivíduo. Essa ação possibilitará, por exemplo, que alunos da EFE se 

distanciem de sentimentos como ódio, egoísmo, falta de vontade e tédio e se tornem sujeitos 

do processo de significação do movimento através do esporte e não meros objetos de uma 

prática mecanizada, assim como pode proporcionar ao atleta novas leituras de mundo, e fazê-

lo entender que a escola não é um empecilho para sua ascensão profissional, mas sim, um 

símbolo que desperta seu talento interior de maneira crítica. São esses pressupostos que 

valorizam e justificam a presença do esporte pautado em valores educacionais tanto na EFE 

quanto no esporte de rendimento. 

 

Considerações Finais 

Quando nos reportamos a analisar as significações que alunos da EFE e atletas de um 

Centro Esportivo têm sobre o esporte, assumimos um risco de generalizar as vivências e 

situações por meio do discurso desses sujeitos. Por isso buscamos (re)marcar diferenças e 

enfatizar semelhanças que estes alunos e atletas produzem por meio da prática esportiva. 

Acreditamos no inegável mérito e prestígio social que o fenômeno esportivo 

proporciona, e, nesse sentido, a imagem da prática esportiva é construída de maneira 

equivalente às necessidades de seus mediadores. Desta forma, se caracterizam como 

reprodutores de características competitivas, de seletividade e de lazer, e, consequentemente, 

a reprodução do esporte de excelência também se manifesta nas diversas instâncias sociais. 

Nesse contexto, a escola ―não fica de fora‖, uma vez que percebemos diversas semelhanças 

nas significações dos atletas do centro esportivo e alunos da EFE. 

Encontramos valores como disciplina e respeito com o outro muito mais presentes 

entre os atletas no Centro Esportivo do que no ambiente escolar dos grupos pesquisados. Isso 
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comprova que podemos articular comportamentos positivos que foram encontrados no esporte 

de excelência para o contexto escolar, pois entendemos que ―o esporte não é‖, ele continua 

sendo. Esta concepção pode ser resultado do ato pedagógico do professor de EF. Para que o 

aluno interprete o esporte como fenômeno prazeroso e emocionante, o professor deve 

significar esse conteúdo de forma solidária e tolerante, a fim de que o aluno promova uma 

educação pelo esporte e se reconheça nesse espaço. 

Para que a aliança entre esporte e escola seja feliz, e não resulte num desquite, é 

necessário garantir a democratização do desporto em geral como uma prática social que 

tematiza a cultura corporal do movimento. Apregoamos a sistematização de uma prática 

esportiva com tratamento educacional, mas para isso o esporte deve ser alvo de tratamento 

didático-pedagógico a fim de fomentar uma cultura esportiva que, independente do local de 

sua realização, seja causa de efeitos positivos e consequentemente se constitua como um 

elemento de transformação social. 

A partir do discurso de alunos que indicam a exclusão nas práticas esportivas pela falta 

de habilidades específicas, identificamos que o passado ainda se materializa nas práticas 

esportivas hegemônicas e com princípios do esporte de excelência presentes nas aulas de EF, 

o que aponta para a necessidade da revisão do tratamento didático-pedagógico das atividades 

esportivas, e, consequentemente, um convite para repensar as formas de ensinar o esporte 

pautado em valores positivos.  
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CAPÍTULO VII 

 

ESTUDO 4 - ESPORTE E ESCOLA: UM ESTUDO ETNOGRÁFICO SOBRE A 

ESPORTIVIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Resumo 

Este estudo se insere na discussão sobre a diversidade de significados do esporte dentro e fora 

do contexto escolar. O objetivo deste trabalho é interpretar as representações de um grupo de 

15 alunos e de 1 professor afloradas durante treinos de futsal e nas aulas de Educação Física. 

Objetiva ainda descrever como as representações engendradas por estes atores sociais 

impactam sobre um discurso de esportivização da Educação Física. A investigação foi 

delineada como uma etnografia. Considerou-se que discussões sobre o entrave entre 

esportivização da Educação Física e o não abandono do esporte pela escola se tornam 

insuficientes, pois primeiramente temos que compreender e assumir qual sentido queremos 

que o esporte tenha, para, a partir disso, pensar em suas aplicações. 

 

Palavras-chave: esportes, educação física, escola. 

 

Introdução 

Os debates acadêmicos em torno da compreensão das práticas esportivas enquanto 

possibilidades de difusão do movimento corporal dentro e fora do contexto escolar não são 

recentes. Entre as décadas de 1970 e 1980 surgem movimentos renovadores na Educação 

Física (EF), fazendo parte de um movimento dito ―humanista‖ na pedagogia, caracterizando-

se por princípios filosóficos acerca do ser humano, sua identidade, e tendo como limites o 

interesse do homem (Soares et al., 1992). 

Oliveira (1985) destacou uma filosofia humanista no âmbito pedagógico, considerando 

que a educação era mudança, onde professores e alunos estariam envolvidos na tarefa de criar 

uma atmosfera educacional, pois a aprendizagem tem que possibilitar significado para a 

realidade dos alunos. Nesse período, surge um conflito entre EF e prática esportiva, em que a 

tais conceitos aparecem como sinônimos. 

Soares et al. (1992) destaca o esporte como uma prática que institucionaliza temas 

lúdicos da cultura corporal, um fenômeno complexo que envolve códigos, sentidos e 

significados da sociedade que o cria e o pratica, e que deve ser abordado pedagogicamente 

como esporte da escola e não como esporte na escola. 

Já na passagem do século XX para o século XXI, em 2000 e 2001, a temática que 

envolve o esporte na escola e o esporte de rendimento foi avaliado pela editora da Revista 
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Movimento com caráter polêmico e polissêmico. Mesmo com aproximações e 

distanciamentos em suas bases teóricas, estudos evidenciaram a possibilidade/necessidade de 

uma emancipação entre o esporte e a escola (Adroaldo Gaya, 2000; Taffarel, 2000; Bracht, 

2001; Vaz, 2001; Lovisolo, 2001),  

Com forte tendência marxista, Assis (2005) explora o entrave entre a desportivização 

da EF e o não abandono do esporte pela escola e busca possibilidades para uma ―reinvenção‖ 

do esporte. Nesse viés, o autor aponta aspectos lúdicos como elementos centrais que 

possibilitam a construção de um novo modelo social de esporte. Já Kunz (2006) elabora 

críticas aos modelos teóricos marxistas, que apontam o esporte como uma sequência mais 

rigorosa de alienação do homem e a precocidade do processo de aprendizagem das práticas 

esportivas em modelos de competição. É justamente sobre uma proposta de transformação 

didático-pedagógica do esporte que o autor concentra seu trabalho, criticando modelos de 

normatização e padronização das práticas esportivas.  

Stigger (2005) defende uma prática esportiva heterogênea e relata que o esporte 

apresenta uma grande elasticidade e oferece possibilidades para usos diferentes ou até 

mesmos opostos, se caracterizando por seu universo amplo com diversas manifestações. Por 

isso seu entendimento não pode ser compreendido como única forma de expressão. O esporte 

se expressa de acordo com o sentido que lhe é dado e qualquer forma determinista de defini-lo 

se torna insuficiente. Em conformidade com um ideal socializador do esporte, Oliveira (2010) 

questiona afirmações deterministas como ―o esporte afasta das drogas‖, ―combate a violência‖ 

ou ―reintegra pessoas‖ e ainda advoga a ideia do esporte ocupar um lugar de destaque social, 

sem interesses comerciais e lucrativos. 

  A partir desses pressupostos percebemos que o discurso científico acerca do 

fenômeno esportivo e as dúvidas quanto ao seu potencial educativo acompanham a EF há 

décadas. Neste aspecto, não pretendemos direcionar a discussão para uma reflexão sobre a 

epistemologia do esporte; mais que isso, pretendemos compreender as representações que um 

grupo de alunos e um professor têm sobre as práticas esportivas durante seus treinos e nas 

aulas de EF.  

As representações desses atores sociais afloradas através de manifestações simbólicas 

e comportamentos foram analisados em conjunto com observações participantes, entrevistas 

não diretivas, com base teórica na cultura corporal do movimento e teorias críticas. 

O referencial teórico foi fundamentado nos estudos culturais, enfatizando 

principalmente os conceitos de Geertz (1989) para descrever, interpretar e filtrar as 
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informações, no que diz respeito aos atores sociais de estudo. Para interrogar a realidade, 

Chartier (1990) contribui salientando o papel das ―representações‖ no contexto cultural. 

Sistematicamente, durante 11 meses de trabalho em campo, na desenvoltura de uma 

experiência e prática etnográfica, as representações dos alunos sobre as práticas esportivas nas 

aulas de EF e nos treinos de futsal demarcavam novas contradições e significados do esporte. 

Kunz (2006) visa uma concepção de autonomia do aluno, colocando o esporte em um 

âmbito escolar pedagógico e não preso a paradigmas de esportivização do passado. Contudo, 

um estudo recente de Ilha & Hypolito (2016) versa sobre a enunciação da esportivização da 

EF e confirma o discurso da necessidade dos professores de EF em atender aos interesses dos 

alunos por certas modalidades esportivas (esportes coletivos e em especial o futebol) 

trabalhadas com alguns princípios do esporte de excelência, para que estes participem das 

aulas, se envolvam nas atividades e se mostrem comprometidos com o componente curricular.  

Considerando os movimentos críticos da EF a partir de 1980, os quais questionam as 

possibilidades educacionais do esporte, percebemos que temos cerca de 36 anos de discursos 

de pesquisadores com abordagens diferentes que visam a reorganização estrutural e 

educacional do esporte dentro e fora do contexto escolar. Contudo, consideramos que o 

passado ainda está muito presente nas práticas esportivas hegemônicas e materializa-se nos 

princípios do esporte de excelência presentes nas aulas de EF.  

Assim, o objetivo deste artigo é interpretar as representações de um grupo de 15 

alunos e de 1 professor afloradas durante os treinos de futsal e nas aulas de EF. Objetiva, 

ainda, descrever como as representações engendradas por estes atores sociais impactam sobre 

um discurso de esportivização da EF. 

 

O Caminho Percorrido
30

 

Optamos por uma abordagem de natureza qualitativa, pois como Limena e Rodrigues 

(2006) afirmam, é a mais indicada para investigar problemas de aspectos sociais, 

psicológicos, opiniões e comportamentos de indivíduos ou de grupos.  

Os atores sociais do estudo foram 15 alunos, todos com idade que variava ente 15 e 16 

anos, que compunham uma equipe de Futsal de uma escola da rede estadual de ensino de 

Mato Grosso do Sul, situada numa região de periferia. Esses garotos eram estudantes do 2° e 
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107 

 

3° Ano do Ensino Médio
31

 nessa mesma escola. Outro ator social central para essa trama foi o 

professor, que além de ser o treinador de Futsal, era também professor de EF do ensino 

regular
32

. 

A escolha dos 15 alunos foi motivada por estes participarem tanto do treinamento de 

futsal na própria escola no contra turno das aulas regulares, quanto das aulas de EF, além de 

terem como treinador o próprio professor de EF.  

O trabalho está delineado como uma etnografia, no sentido de uma ―descrição densa‖, 

conforme aponta Geertz (1989). Durante onze meses (de Fevereiro a Dezembro de 2015) 

realizamos observações participantes nas quartas-feiras, durante as aulas de Educação Física 

na escola no período matutino (das 08h40min às 09h3min no 2° Ano A e das 09h30min às 

10h20min no 3° Ano A). As observações dos treinos aconteceram nas segundas, quartas e 

sextas-feiras (das 17h30min às 18h40min). Também realizamos entrevistas não diretivas
33

 

com interlocutores considerados centrais e utilizamos um diário de campo para anotarmos 

todas as representações afloradas no decorrer das aulas. Consideramos que é no diário de 

campo que se exerce plenamente a ―disciplina‖ etnográfica, relacionando os eventos 

observados ou compartilhados e acumulando, assim, os materiais para analisar as práticas, os 

discursos e as posições dos observados (Weber, 2009). 

A escolha pelo método etnográfico justifica-se pela necessidade da inserção 

prolongada do pesquisador no campo de estudo, a fim de buscar de maneira aprofundada a 

visão de mundo dos atores sociais em determinado fenômeno social  (Velho, 1994).  A 

observação participante foi uma ferramenta muito útil para o processo de coleta de dados a 

partir do acesso ao campo, sendo utilizada a implicação periférica, sobre a qual Lapassade 

(2005) diz que os pesquisadores que assumem essa identidade devem considerar que certo 

grau de implicação é necessário para quem quer ―aprender de dentro‖. A partir dessa fala, 

destacamos Minayo (2004, p. 35), afirmando que ―nada pode ser intelectualmente um 

problema, se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática‖. 

 

 

                                                 
31

 Oito alunos estudantes no 2° Ano A e sete no 3° A. 
32

 Todos os nomes usados no estudo para identificar os atores sociais são fictícios.   
33

 Por meio delas, colhem-se informações dos sujeitos a partir do seu discurso livre. De preferência, deve-se 

praticar um diálogo descontraído, deixando o informante à vontade para expressar sem constrangimentos suas 

representações (Severino, 2007). 
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As Aulas de Educação Física e o Treinamento de Futsal: um olhar sobre a 

esportivização  

No contexto das interações cotidianas, observou-se que os treinos de futsal tinham um 

roteiro pré-determinado, dividido em alongamento, aquecimento, fundamentos (passe, drible, 

chute, marcação, etc.) e finalmente, como os atores sociais do estudo chamavam, o ―coletivo‖ 

(destinado à realização do jogo de futsal), realidade esta que não diferia das aulas de EF, ou 

seja, também seguiam o mesmo formato.  

Durante os treinos, o Professor Hugo cobrava muita dedicação e esforço máximo 

durante todas as etapas descritas. Deixava muito claro que se alguém não estivesse satisfeito 

com alguma coisa ―poderia ir embora para casa‖. Durante um aquecimento no dia 27/02/2015, 

Kaio reclamou que o treino estava cansativo, ―puts, hoje tá foda hein...‖. Prontamente o 

Professor Hugo desferiu: ―Vocês não são obrigados a ficar aqui, se inscreveram porque 

quiseram se não der o sangue não merece a vaga pra disputar o campeonato regional, tem 

vôlei terça e quinta-feira para quem ficar com moleza‖.  

Estudos demonstraram que a prática esportiva de excelência pode ser considerada um 

forte agente estressor para o atleta, visto que elementos como as altas cargas de treinamento, 

viagens, abandono dos estudos, problemas de relacionamento e pressão do treinador podem 

prejudicar o desempenho durante os jogos e as competições (Simim, Costa, Samulski, & 

Ferreira, 2014; Balbim, Junior, Do & Vieira, 2012). 

Raramente os garotos entravam numa discussão direta com o Professor, pois ele se 

manifestava sempre de uma maneira muito ríspida. Percebemos que a fala de Kaio apenas 

retrata cansaço demasiado e por seu comentário foi advertido duramente. Não é de se 

estranhar que os treinos começaram com 21 garotos e logo no final do primeiro mês restaram 

apenas 15.  

Este fato foi descrito a partir da nossa da interpretação que tivemos sobre as ações dos 

atores sociais, principalmente no poder e força das palavras que Kaio proferiu naquele 

momento. Neste ponto, remetemo-nos novamente à Chartier (1990, p. 11), quando este diz 

que ―Por outro lado, existe uma permanente interrogação sobre a possibilidade de ir do 

discurso ao fato, o que obriga a pôr em causa a ideia da fonte enquanto testemunho de uma 

realidade [...]‖. Esta interrogação a que o autor se refere leva a dúvida para o indivíduo que 

busca compreender as representações, seja através de quaisquer discursos ou outras 

manifestações. Porém, deve-se entender que ―as percepções do social não são de forma 
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alguma discursos neutros: produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas)‖ 

(ibid., p. 17). 

Contudo, o que levaria esses garotos a continuar treinando com tantas repreensões? 

Freitas e Stigger (2016) buscam compreender o que leva uma criança a se manter numa 

equipe que visa alto rendimento, e constatam que a experiência dos limites e possiblidades 

dos movimentos, construção de vínculos de amizade e experiências para além da prática 

esportiva também são determinantes para permanência do sujeito no esporte.  

Percebemos que existiam laços de amizade muito fortes entre os garotos da equipe. 

Era comum escutá-los combinando ―um tereré‖
34

 após os treinos estafantes, ou logo na 

segunda-feira relatarem experiências em conjunto que tiveram durante o final de semana com 

viagens, trabalho de escola, pescarias ou lazer nos parques.  

Durante as aulas de EF observamos que o conteúdo era engessado apenas na prática 

esportiva de futsal, o que interpretamos como homogeneização do esporte. Stigger (2001) 

indica que a prática esportiva deve ser ―heterogênea‖, rica de possibilidades. Uma vez que o 

esporte deve ser encarado de forma plural e não singular, compreendemos que singularização 

da prática esportiva apenas confirma um discurso exclusivamente esportivizante presente na 

EF nos dias atuais. 

No mês de Maio ocorreu um imprevisto e o Professor Hugo faltou à aula de EF e não 

enviou um professor substituto, deixando os alunos com uma aula vaga. No 3° Ano A, ouvi 

Marcelo dizer no corredor: ―Vão indo pra quadra que ‗vo joga uma migué
35

‘ no diretor pra vê 

se ele arruma uma bola pra gente‖. Nesse espaço de tempo, alguns alunos optaram em ficar na 

sala de aula, então decidi ir com os outros para a quadra. Enquanto estava sentando, visualizei 

Marcelo chegando com uma bola, e quando fiquei mais próximo percebi que não era uma 

bola de futsal e sim de handebol, logo pensei na possibilidade deles vivenciarem outro esporte 

(handebol) que não aquele que o professor sempre propunha (o futsal). Mas Marcelo disse que 

o diretor não tinha chave do armário do Professor Hugo, e o que ele poderia oferecer era 

aquela bola de handebol. Rapidamente os meninos organizaram duas equipes e começaram 

um jogo de futsal com a bola de handebol. Aproveitei para conversar com um dos alunos que 

ficou de fora ‗para tirar‘ a equipe que perder: 

 

                                                 
34

 Tereré/tererê é uma bebida típica sul-americana feita com a infusão da erva-mate, semelhante ao chimarrão, é 

consumido com água fria. Considerada uma bebida marcante para o encontro de amigos na cultura do Mato 

Grosso do Sul. 
35

 Conversa usada para tentar convencer alguém.  



 

110 

 

Eu: Vocês não gostam de handebol? 

César: Eu até que gosto, mas prefiro futsal. Acho que ‗todo mundo‘ é assim. 

Eu: Mas você viu quantos alunos ficaram na sala e no corredor, será que se 

fosse outra prática eles não participariam? 

César: Sei lá... Nós sempre jogamos futsal desde a 5° Série. 

 

Numa tentativa de ir além das obviedades construídas por esses atores sociais, que 

cristalizam nossa percepção da realidade e que podem dar sentido a novos questionamentos, 

recorremos ao que se aproxima daquilo que Geertz (1989) chama de ―leitura nas entrelinhas‖, 

no intuito de analisar o que foi dito ou não por esses garotos, pois manifestações podem 

aparecer não somente pela oralidade, mas por meio de gestos, expressões faciais ou até 

mesmo por um simples sinal.  

Durante o jogo de futsal com a bola de handebol, pudemos perceber que nenhum dos 

alunos fez o mínimo de esforço para sugerir outra prática esportiva ou atividade física 

qualquer para ocupar o ócio da aula vaga. Mas dificilmente sugeririam, pois estavam 

condicionados aquela aula de EF, com aquele formato, já estavam adestrados para esse fim. 

Os que ficaram de fora também não interferiram em nada naquele contexto, pois nunca foram 

motivados para outra realidade e possibilidade de EF na escola; há tempos eram direcionados 

por uma prática acrítica e que inibe a liberdade dos movimentos e o exercício da autonomia.  

Retomando o treinamento de futsal, o Campeonato Regional de Futsal estava marcado 

para Julho de 2015. Os dias se aproximavam, e em Junho não se falava de outra coisa senão 

em quem seriam os 3 garotos que ficariam fora da equipe, pois o professor poderia inscrever 

apenas 12, contudo 15 garotos compunham os treinos.  Na penúltima semana de treinamento 

de Junho, o professor chamou todos em um círculo para divulgar a escala do time que 

disputaria o campeonato. A tensão cobria os olhares de todos garotos. O professor Hugo foi 

enfático ao dizer: ―Infelizmente vocês sabem que só posso inscrever 12 atletas, João e Bruno 

faltaram muito nos treinos e o Kaio precisa melhorar ‗seu jogo‘, vocês estão dispensados dos 

treinos da próxima semana‖.  

Após o aviso, ―todos‖ os garotos se mostraram solidários com os que foram excluídos 

do campeonato. Um abraço, uma tapinha nas costas ou uma brincadeira demonstraram o afeto 

e companheirismo mesmo diante dessa situação. É interessante ressaltar que o Professor Hugo 

não direcionou sua fala para justificar o porquê convocou os 12 garotos, mas sim, em explanar 

o porquê excluíra os outros 3. 
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Dois dias depois, durante a aula de EF, João estava visivelmente desmotivado, apenas 

participou do alongamento.  No decorrer da aula do 2° A, o passado
36

 veio à tona, e o 

professor Hugo formou uma equipe apenas com os garotos do treinamento e outras duas 

equipes com os que ―sobraram‖ e em uma espécie de rodízio os garotos do treinamento de 

futsal golearam uma equipe por vez.  

Esta incursão nos mostra que rastros de esportivização da EF com contornos 

claramente excludentes ainda estão imersos nos dias atuais, e no sentido de selecionar os mais 

habilidosos para ―massacrar‖ os menos habilidosos numa determinada prática esportiva. 

Daolio (1995, p. 135) retrata que é um fato a EF ter excluído
37

 inúmeros alunos que não se 

enquadram nos modelos de habilidade pré-definidos, visando um esporte de excelência, 

partindo do ―pressuposto que a Educação Física escolar deve ser para todos os alunos, sejam 

eles habilidosos e robustos, ou descoordenados, baixinhos, gordinhos, de óculos ou meninas‖.  

Essas polarizações entre o esporte de excelência e a EF remetem ao discurso que 

questiona as possibilidades educacionais e cooperativas da prática esportiva e a competição 

no contexto escolar. Lovisolo et al. (2013) afirmam que sem evidências ou fundamentações 

teóricas consistentes, existe uma tentativa forçada de alguns pesquisadores em legitimar jogos 

cooperativos na educação pretendida e de mostrar a sua vantagem sobre os jogos 

competitivos. Contudo, percebemos que as aulas de EF que aconteceram até o início do 

campeonato eram uma espécie de extensão do treino que já era realizado nos outros dias da 

semana, ou seja, a competição exacerbada não dava espaço para cooperação. Principalmente 

as meninas do 2° A e 3°A ficavam numa espécie de segundo plano, quando o professor 

encontrava uma brecha se direcionava até elas pra averiguar o que ocorria. Normalmente o 

grupo delas jogava em círculo com uma bola de voleibol, enquanto outras ficavam sentadas à 

beira da quadra, à ―margem das aulas‖ (Daolio, 1996).  

À véspera do primeiro jogo da equipe no campeonato, durante o treino, o Professor 

Hugo espontaneamente comentou comigo: ―Esses meninos vão levar bomba, depois de tanto 

treino não consigo os ver ganhando um jogo!‖. Percebemos nesta fala que ele não se sente 

parte da equipe, pois usa os pronomes sempre na 3° pessoa do plural. Essa falta de 

pertencimento era percebida pelos garotos. Certa vez, Rodrigo comentou em alto e bom som 

que o Professor Hugo era ―mal amado‖, pois estava sempre de mal humor. Em nenhum 
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 Alusão ao comentário de Kunz (2006) na introdução desse estudo, em que autor coloca o esporte em um 

âmbito escolar pedagógico e não preso a paradigmas de esportivização do passado. 
37

 Pelo que estamos percebendo continua excluindo.  
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momento dos onze meses de investigação percebemos uma aproximação mais afetiva entre o 

professor/treinador e os garotos, o que normalmente existe entre grupos que se reúnem para 

praticar esportes.  

No desenrolar dessa trama foram sorteadas as chaves do campeonato e a equipe teriam 

jogos nos dias 11, 13 e 15 de Julho de 2015. Logo no primeiro jogo cheguei mais cedo e 

sentei-me do lado de fora da quadra, próximo aos bancos onde ficariam as equipes, e para 

minha surpresa, cerca de 10 minutos depois João e Kaio ( os garotos que haviam sido 

excluídos da equipe) chegaram: 

 

Eu: Bom dia meninos! Que bom que vocês vieram! 

Kaio: E aí professor, temos que dar uma força ‗pros truta‘
38

 neh! 

Eu: Mas onde estão os outros? 

João: Deve ta vindo aí. 

Kaio: Não sei não hein, acho que o Marcos não vem hoje, ontem estava na 

casa dele e tava com sintoma de dengue. 

João: Putz, então vão perder! 

Kaio: Cara, também acho que o Roberto não vem hein! 

João: Porque? 

Kaio: Deixa quieto... 

Eu: Ué Kaio, conta a parada aí? 

Kaio: Não vai falar pro Professor Hugo, mas ele tomo ‗um porre‘
39

 ontem na 

casa do Marcos. 

 

Primeiramente, percebemos o apreço que esses dois garotos têm pelo seu grupo ou 

pelo esporte que praticam. Mesmo sendo excluídos da equipe, se fizeram presentes no jogo de 

abertura com o intuito de apoiar os amigos. Nesse viés, Soares et al. (1992) diz que o esporte 

é uma expressão considerada como linguagem social que permite a transmissão de 

sentimentos e emoções vividas.  

Nesse dia, Roberto e Marcos não foram (Marcos era considerado o jogador mais hábil 

do time), e a equipe perdeu jogo por 3x1. Como durante o período dos jogos do campeonato 

todos se encontravam em recesso escolar (férias de Julho), os encontros dos garotos 

aconteciam apenas nos treinos. Seriam três jogos durante a semana, então o Professor Hugo 

cancelou os treinos, dizendo que era para os garotos se concentrarem nos jogos.  

No segundo jogo fomos numa caravana para uma cidade vizinha com pais e amigos 

dos garotos. O jogo teve novamente um placar negativo, pois perderam de 2x0. Contudo, 

                                                 
38

 Gíria dos garotos para definir amigo, parceiro ou colega. 
39

 Kaio quis dizer que o Roberto ingeriu bebida alcoólica em excesso. Em outro momento conversei com eles 

sobre os riscos que a bebida alcoólica traz a saúde.  
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depois do último jogo da noite todos fomos confraternizar em uma pizzaria. Em suma, esses 

são valores positivos além dos resultados dos placares que Gaya (2000) enxerga no esporte de 

excelência: quando crianças e adolescentes convivem em grupo com interesses comuns, 

compartilham ambientes sociais diversos, viajam juntos, conhecem amigos novos em cada 

torneio, inclusive muitas vezes se hospedam em casa desses novos amigos e conhecem novas 

cidades.  

No terceiro e último jogo acompanhei a equipe do vestiário até chegar à quadra. O 

jogo terminou empatado em 1x1 e consequentemente não conseguiram se classificar para a 

próxima fase. Ao final do jogo, o professor Hugo se reuniu com todos no vestiário e disse: 

―No treino são leões e aqui viram coelhinhos! Todos precisam se esforçar mais se um dia 

quiserem jogar o estadual, principalmente os mais novos, pois alguns de vocês já não se 

enquadram nessa categoria o próximo ano, façamos uma oração‖.  

Os treinos continuaram durante o mês de julho, contudo alguns garotos foram viajar e 

muitas faltas eram corriqueiras. Durante o mês de agosto e novembro senti a falta de Pedro 

nos treinos, e como já as aulas haviam sido iniciadas, aproveitei a oportunidade para abordá-

lo e perguntar o porquê de suas faltas nos treinos:  

 

Eu: E aí Pedro! Por que não está indo aos treinos? 

Pedro: Já tenho que escutar o Professor Hugo ficar gritando com todo mundo 

aqui na aula, mas no treino não preciso. 

Eu: Mas você está jogando futsal em outro lugar? 

Pedro: Não, ‗tô de boa‘. 

Eu: Pedro, quem está perdendo é você, sei que gosta de jogar futsal, volte 

aos treinos. Seus amigos precisam de você. 

 

Os conflitos gerados no âmbito das aulas e dos treinos fizeram com que Pedro se 

desestimulasse para realização das atividades propostas. Acreditamos que o esporte pode 

favorecer o surgimento de muitas habilidades e competências, contudo essa experiência deve 

ter sentido e significado para os alunos, pois a produção dos saberes no âmbito esportivo se 

configura mediante a participação, ou seja, pelo interesse, aceitação e gosto dos alunos pelas 

atividades que o professor desenvolve no cotidiano. 

Longe de reducionismos com a prática esportiva, concordamos com a teoria 

multidisciplinar das emoções que Elias e Dunning (1995) propõem, contribuindo para uma a 

criação de uma teoria mais universal do esporte. Nessa conjuntura, os autores afirmam que o 

esporte proporciona tensões, no entanto, são agradáveis ao ponto de serem necessárias e 



 

114 

 

favorecerem a manutenção da saúde mental dos sujeitos envolvidos. ―[...] Sua função não é 

simplesmente, como muitas vezes se pensa, uma libertação das tensões, mas a renovação 

dessa medida de tensão que é um elemento essencial para a saúde mental‖ (Elias & Dunning, 

1995, p. 137).  

Após a desclassificação no Campeonato Regional de Futsal, havia muito entusiasmo 

dos garotos durante os treinos, principalmente pela falta de assiduidade em relação aos 

horários e a não presença. Eram nas aulas de EF que os garotos consolidavam seu gosto pela 

prática esportiva (mas direcionado ao futsal), principalmente quando o Professor Hugo os 

deixava num ―momento livre‖.  

Em dezembro, durante uma aula do 3° A, o professor dividiu as equipes com os 

garotos do treinamento em uma única equipe para um jogo de futsal ―contra‖ os outros. 

Durante o jogo, uma menina sofreu um acidente (entorse de tornozelo) fora da quadra. 

Enquanto o professor foi socorrê-la, José e Mário trocaram de lugar com dois alunos da outra 

equipe. Ao término da aula questionei Mário sobre a mudança entre as equipes, ao que ele me 

respondeu: ―Tava muito chato, nosso time tava muito forte, assim não tem nem graça‖.  

Percebemos a necessidade de potencializar atitudes como a de Mário, pois assim a 

autonomia dada ao aluno se manifesta para o bem de todos e consequentemente para a 

sistematização do esporte. Destarte, existe a necessidade de uma educação para a prática 

esportiva no contexto escolar e fora dele. Estudos internacionais demonstram a importância da 

implementação de programas educacionais que transmitam, por meio da prática esportiva, 

conhecimentos sobre saúde, política e cidadania (Provvidenza et al., 2013; Fuller et al., 2010; 

Pearce, 2006).   

Em suma, se imagina que todos os alunos entram numa prática esportiva com objetivo 

de conquistar a vitória a qualquer custo. Apesar disso, esse acontecimento observado nos 

mostra o contrário, pois o grupo estava mais interessado em dar sentido à prática do futsal 

com um jogo mais equilibrado do que simplesmente ganhar a partida.  

O esporte que vem acontecendo na EF, especialmente no grupo estudado está 

direcionado ao esporte de excelência, quando deveria ser um meio de desenvolvimento 

humano e social. Não queremos dizer que o esporte de excelência não transmite valores 

positivos, até mesmo porque fugiria dos objetivos da pesquisa, contudo, os sentidos que os 

estudantes dão ao esporte são diferentes do que pensava o professor quando propunha seus 

conteúdos durante as aulas e os treinos. 
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Considerações Finais 

Com este estudo foi possível observar que o caminho para a democratização do 

esporte não está na escola, nem no treinamento esportivo a longo prazo, mas sim, aproximar 

os interesses engendrados pelos alunos com uma prática esportiva articulada com a prática 

pedagógica do professor. Com efeito, é preciso considerar a perspectiva dos alunos não 

somente a partir do contexto esportivo, pois, para a formação integral e crítica do ser humano 

valores subjacentes abarcam possibilidades para construção de sujeitos que ultrapassam a 

dimensão do senso comum em direção à razão crítica. 

Nesta direção, buscamos contemplar as quatro características de uma etnografia ou 

―descrição densa‖ contemplada por Geertz (1989), em que: uma etnografia é interpretativa; o 

que ela interpreta é o fluxo do discurso social; a interpretação envolvida consiste em tentar 

salvar o ―dito‖ num tal discurso da sua possibilidade de extinguir-se e fixá-lo em formas 

pesquisáveis e; ela é microscópica. 

Não temos o intuito de emitir juízos sobre os métodos de ensino e práticas em geral do 

professor enquanto um dos interlocutores do estudo, porém, considerando o surgimento do 

movimento renovador da EF nas décadas de 1970 e 1980, suas atitudes demonstram que ainda 

existem práticas retrógradas, exclusivamente esportivizantes e de acordo com os interesses de 

uma minoria.  

Ainda que há cerca de 36 anos pesquisadores da EF, Ciências do Esporte com 

interface nas Ciências Humanas e Sociais, com aportes teóricos diferentes, venham 

desenvolvendo estudos com propostas que visem uma (re)significação do esporte de acordo 

com os interesses da sociedade e principalmente da escola, percebemos que o tema ainda não 

se esgota. Ao contrário, merece ainda mais atenção, pois parecemos caminhar lentamente em 

direção a significação do esporte enquanto fenômeno expressivo para formação humana plena 

e crítica. 

As observações nos evidenciaram que os princípios de operacionalização que os 

próprios alunos organizavam para participar da prática esportiva na EF e no treinamento de 

futsal eram mais inclusivos do que as práticas do professor. A preocupação do grupo não era 

apenas de competir ―contra‖
40

 os outros, mas de jogar com os colegas, se envolvendo num 

processo sistematizado e espontâneo durante a prática esportiva.  

                                                 
40

 Ideia apresentada por Soares et al. (1992), consiste  no compromisso da solidariedade e respeito humano, a 

compreensão de que jogo se faz ―a dois‖, e de que é diferente jogar ―com‖ o companheiro e jogar ―contra‖ o 

―adversário‖. 
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O empreendimento etnográfico aqui exposto, no sentido de descrever e interpretar as 

representações de alunos e do professor sobre o discurso de esportivização da EF, aponta para 

a necessidade de adequar o esporte ao aluno, pois a forma fragmentada como o esporte é 

construído fora e dentro dos limites escolares contribui para um distanciamento entre esporte 

e ser humano. Desta forma, o paradoxo entre esportivização da EF e o não abandono da 

prática esportiva pela escola se torna insuficiente, pois primeiramente temos que compreender 

e assumir qual sentido queremos atribuir ao esporte e, depois disso, pensar em suas 

aplicações.  
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CAPÍTULO VIII 

 

ESTUDO 5 - ESPORTE E INCLUSÃO: POR UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

“EDUCACIONAL” 

 

Resumo 

O objetivo do presente estudo é verificar a importância do esporte na vida de uma aluna com 

deficiência auditiva, e ainda analisar a prática pedagógica do professor de Educação Física em 

relação à inclusão desta aluna. A pesquisa possui uma abordagem de natureza qualitativa e o 

sujeito do estudo é uma aluna com deficiência auditiva, que tem 13 anos de idade e está no 6° 

Ano do Ensino Fundamental. Para a coleta de dados realizamos observações participantes 

durante um bimestre letivo e aplicamos um questionário para a aluna na presença de seu 

intérprete. Os resultados indicam que a prática pedagógica pautada no tratamento educacional 

para o esporte amplia as possibilidades de inclusão durante as aulas e apontam para a 

necessidade de sistematização do tratamento didático-pedagógico inerente à prática esportiva. 

Apontamos, por fim, para a necessidade de se repensar os valores do esporte e a prática 

pedagógica do professor de Educação Física enquanto agente transformador da realidade de 

seus alunos e da própria sociedade. 

Palavras-Chave: esporte, prática pedagógica, inclusão. 

 

Introdução 

Entendemos que o professor de Educação Física (EF) deve pautar sua prática 

pedagógica com metodologias flexíveis para inclusão por meio do esporte, de maneira que 

atenda as especificidades de cada aluno. Vale ressaltar que para uma possível prática inclusiva 

o professor precisa entender a necessidade de romper com práticas homogeneizadoras. 

A realização do presente estudo foi motivada durante observações feitas em aulas de 

Educação Física Escolar (EFE), sendo que, nesse contexto foi perceptível que a prática 

pedagógica de alguns professores pode facilitar a vivência esportiva em prol de uma aula 

inclusiva. O problema foi desenvolvido justamente para verificar se o esporte com tratamento 

educacional possibilita caminhos para a inclusão, tendo como pergunta norteadora: Qual a 

importância do esporte na vida de uma aluna com deficiência auditiva e como a prática 

pedagógica influencia para ampliar as possibilidades de inclusão? 

Comungamos o entendimento de que, ―apesar dos diferentes conceitos de inclusão 

descritos no campo da educação física adaptada (Alves & Duarte, 2014), a inclusão deve ser 

compreendida como uma experiência subjetiva, a qual está associada com interpretações, 

sentimentos, crenças e percepções individuais. Essa experiência subjetiva pode, pois, ser 

enriquecida por meio de uma pedagogização do esporte.  
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Estudos sobre o tratamento educacional dado ao esporte se mostram de extrema 

relevância para a sociedade, sobretudo quando pensamos nas novas gerações, responsáveis, 

em primeira instância, pelas mudanças sociais futuras e pela renovação dos valores e 

tradições. Se as tradições estão em constante reconstrução, valores novos surgem, embora 

nem sempre tão positivos ou altruístas quanto se deseja sob um ponto de vista ético. Impõe-

se, então, a responsabilidade moral da sociedade em geral, com ênfase na família, escola e 

demais instituições encarregadas de educar formalmente os jovens e responsáveis pelo 

processo de transmissão de valores positivos. Nesse caso, o professor aparece como sujeito 

que conduz para uma prática inclusiva/excludente (Silva & Domingos, 2014; Machado et al., 

2015;
,
 Barbosa & Araújo, 2015). 

Para ser um professor inclusivo não é necessário que se conheça absolutamente todas 

as Necessidades Educacionais Especiais (NEE) que existem, mas é imprescindível que se 

tenha habilidade e sensibilidade para perceber as potencialidades do seu aluno. Somente a 

partir do momento em que o professor conhece as peculiaridades de seu aluno é que será 

possível compreender as possíveis práticas adaptáveis para ele (Galvão Filho, 2012). 

A análise sobre a prática esportiva educacional se mostra de grande relevância ao levar 

em consideração que o esporte pautado em valores educacionais contribui de modo prático 

para as relações interpessoais, melhora a saúde física e mental e favorece o desenvolvimento 

da qualidade de vida. Seja no âmbito cultural, biológico ou social, a lista dos benefícios é 

extensa. Além disso, a análise dos impactos que o esporte tem na vida de crianças e de jovens 

pode colaborar efetivamente para a desmistificação de valores positivos e negativos que, por 

vezes, são atribuídos à prática esportiva (Rizzo et al., 2014). 

Foi na década de 1950 que os alunos com deficiência começaram a frequentar a escola 

pública em maior número e consequentemente a participar das aulas de Educação Física, 

tendo início, assim, a Educação Física Adaptada (Rizzo et al., 2014). Diante disso, vemos a 

necessidade de investigar como se desenvolvem as práticas de inclusão por meio do esporte 

no ambiente escolar. 

Em tempos de inclusão e de olhares voltados para importância de respeitar a 

diversidade humana, a Educação física Escolar deve lidar com as diferenças, sejam elas de 

cor, etnia, costumes culturais, entre outros, levando em consideração que os alunos são seres 

heterogêneos e seus corpos carregados de significados. Talvez este seja um dos grandes 

desafios da Educação Física nos dias atuais: dar significado à cultura do movimento em 

tempos que o sedentarismo e passividade são tão presentes (Rizzo & Souza, 2013). 
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Acreditamos que a EF inclusiva tem como objetivo tratar o aluno com respeito as suas 

diferenças, desenvolvendo sua autoestima e autoconfiança por meio da realização das 

atividades propostas e, assim, o incluindo. Segundo Duarte e Lima (2003), as atividades 

desenvolvidas pela EFE devem oferecer atendimento especializado aos alunos com 

necessidades especiais, respeitando as diferenças individuais, visando proporcionar o 

desenvolvimento global dessas pessoas, tornando possível não só o reconhecimento de suas 

potencialidades, como também sua integração à sociedade. O que é necessário para a EF, 

hoje, é auxiliar esses alunos a se desenvolverem, criando para eles uma oportunidade de lazer, 

prazer e principalmente de bem estar físico e social (Oliveira, 2002). 

A partir das reflexões acima, advogamos que a disciplina de EF pode contribuir para o 

processo de inclusão, uma vez que esta desenvolve atividades de socialização e promove o 

bem estar físico e social.  

A crítica à utilização dos esportes como instrumento de inclusão encontra-se 

disseminada em setores do meio acadêmico, em particular nos cursos de formação em 

Educação Física, com a difusão da ideia de que o esporte é um mal em si, sendo impossível a 

sua utilização para a autonomia e emancipação dos membros das camadas populares. Mais 

ainda, o esporte por ―essência‖ seria excludente por selecionar apenas os melhores (Vianna & 

Lovisolo, 2011). Contudo, ainda encontramos estudos sobre os benefícios dos esportes para a 

melhoria da qualidade de vida e para a formação social dos mesmos (Gaya, 2009) 

O termo inclusão está associado ao atendimento educacional para garantir que todos os 

alunos, independente de suas capacidades, alcancem todo seu potencial em local escolar 

apropriado. O aluno com deficiência deve frequentar o sistema regular de ensino junto com 

seus pares sem deficiência, se beneficiando com educação de qualidade e reestruturação 

escolar para atendimento das suas necessidades (Alves & Duarte, 2014). 

O fenômeno esportivo tem ocupado lugar de destaque na sociedade, e por isso torna-se 

importante uma reflexão contínua sobre os modos de atuação profissional. Assim, nos é 

plausível olhar para fenômeno esportivo, entendendo que, ao mesmo tempo em que é comum 

e contraditório, não é algo dado ou natural, mas também produzido pelo contexto escolar e 

com íntima relação com a prática pedagógica dos professores (Daolio & Oliveira, 2014). 

Ao analisar a prática pedagógica como eficiente e, ainda, o profissional como bom 

professor, há que se considerar contrapontos, como por exemplo, fatores que depreciam a 

profissão docente: o salário que confere certa desvalorização profissional, especialmente nas 

escolas da rede pública de ensino; as condições de trabalho que dificultam, efetivamente, a 
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execução das tarefas dos docentes; a falta de formação pedagógica; a pouca vivência do aluno 

no trato da ciência (Souza & Paixão, 2015). 

A escolha dos temas Esportes, Educação e Prática pedagógica nos possibilitam 

inúmeras reflexões. Assim, procuramos analisar a temática apresenta no contexto da inclusão, 

direcionando nosso olhar para o tratamento educacional dado ao esporte para minimizar os 

efeitos da exclusão nas aulas de EF. 

Percebemos que o esporte na escola promove a participação da aluna com deficiência 

auditiva, favorecendo valores positivos como cooperação, participação, conhecimento 

corporal e inclusão. Contudo, a aluna precisa de subsídios que deem conta de suas 

necessidades, meios que facilitam sua interação social, pois todo e qualquer aluno tem que ser 

tratado de forma igualitária, principalmente nas aulas de EF. Nesse direcionamento, o 

professor pode melhorar sua prática pedagógica como um facilitador no processo ensino-

aprendizagem, de habilidades motoras e esportivas de alunos com ou sem deficiência em 

diferentes ambientes.  

 

Materiais e Métodos 

O estudo é de natureza qualitativa, pois, em virtude de sua complexidade, é a 

abordagem mais indicada para investigar problemas que os procedimentos estatísticos não 

podem alcançar ou representar, (Limena & Rodrigues, 2006). O sujeito do estudo é uma aluna 

com deficiência auditiva de 13 anos, matriculada no 6° Ano do Ensino Fundamental numa 

escola da rede estadual de ensino do Mato Grosso do Sul. 

Para a aplicação do questionário, enviamos um Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido (TALE) e uma carta de apresentação do estudo aos pais da aluna. Somente depois 

de recolhidos os termos a aluna respondeu ao questionário. 

O questionário de perguntas fechadas foi aplicado no dia combinado na própria sala de 

aula que a aluna frequentava. Enquanto a aula de EF acontecia na quadra com todos os outros 

alunos, o intérprete, a aluna e o pesquisador continuaram dentro da sala de aula, no intuito de 

preservar o máximo de informações por ela proferidas. O questionário foi organizado com 

uma linguagem simples para melhor compreensão da depoente, com perguntas fechadas, 

sobre os sentidos/significados das práticas esportivas nas aulas de EF. A elaboração do 

questionário utilizado no presente estudo foi baseada na versão de um questionário utilizado 

por pesquisadores interessados em experiências de crianças e adolescentes que praticam 

algum esporte, o Youth Experience Survey for Sport (YES-S) (MacDonald et al., 2012).  
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Também foram realizadas observações participantes durante um bimestre letivo na 

turma da aluna, com o intuito de fazer alguns apontamentos sobre a prática pedagógica do 

professor de EF em relação à inclusão. Pesquisadores que assumem essa identidade devem 

considerar que certo grau de implicação é necessário para quem quer aprender de dentro 

(Lapassade, 2005), já que nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido, em 

primeiro lugar, um problema da vida prática (Minayo, 2004).  

Neste incurso, o estudo buscou compreender, ―no sentido de ver as coisas de dentro‖ 

(Lapassade, 2005), como a prática pedagógica do professor pode auxiliar o processo de 

inclusão de uma aluna deficiente auditiva (DA) por meio do esporte. Igualmente, as 

significações afloradas no decorrer das aulas foram descritas a partir de observações de 13 

aulas, que tinham duração de 50 minutos cada. 

 

Resultados 

A primeira subdivisão do questionário com três perguntas possibilitou à aluna 

descrever as contribuições que a aula de EF proporciona em sua vida, bem como sua interação 

com os outros colegas. Com isso, o esporte educacional cria valores e fortalece a inclusão. 

Alguns critérios são essenciais para que isso aconteça, sendo o espaço físico, materiais e a 

conduta do professor de EF transformando o mundo do aluno com DA, facilitando a 

socialização com colegas.  

Na primeira pergunta, ao ser questionada se acreditava que o esporte contribui para 

seu crescimento pessoal, sua resposta foi positiva, argumentando que se preocupava com a 

sua saúde. Com essa afirmação, perguntamos onde ela aprendeu sobre a importância do 

esporte nas aulas de EF, e sua resposta foi que, há algum tempo, ela havia participado de uma 

palestra na escola. 

A segunda pergunta visava saber qual atividade esportiva a aluna DA mais gostava de 

participar nas aulas de EF. Ela respondeu que já jogou o voleibol, basquetebol, handebol e 

futsal, e ao questionarmos se ela tinha preferência de algumas dessas modalidades, respondeu 

que gostava de todos os esportes nas aulas de EF e ainda quando chegava em casa brincava 

com sua irmã mais nova. Diante disso, pode-se dizer que o esporte facilita a socialização e 

entendimentos das limitações da aluna DA, fortalecendo sua participação nas atividades 

propostas e potencializando sua capacidade motora.  

Na terceira pergunta, ao ser questionada se já havia sentido discriminação nas aulas de 

EF por apresentar diferenças entre seus colegas, sua resposta foi negativa, e argumentou que 
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seus colegas a respeitavam e tentavam se utilizar da Linguagem Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) para se comunicar com ela. 

Não podemos descartar que os alunos aprendem com a aluna DA e vice-versa. Em 

algumas observações feitas durante as aulas de EF, pode-se perceber essa socialização entre 

eles, fazendo com que a aula se tornasse muito interessante.  

A segunda parte do questionário, com três questões, possibilitou à aluna marcar a 

alternativa que apontava a importância do esporte para a sua vida. Na quarta pergunta, ao 

questionarmos se ela concordava sobre a importância de praticar um esporte ou atividade 

física nas aulas de EF e se influenciaria na prevenção de doenças e na melhoria da saúde, ela 

respondeu que sim, pois gostava de fazer as atividades que o professor desenvolvia na quadra 

e a ela era esclarecido sobre a importância de praticar esportes. Por causa desse incentivo, 

todo o final de tarde passou a sair para caminhar com sua irmã mais velha.  

Na quinta pergunta foi questionada sobre o que seria um corpo saudável para a prática 

esportiva, ao que se resposta consistiu em dizer que é o corpo magro, e que aprendeu a cuidar 

do corpo nas aulas de EF, na sala de aula e quando praticava esportes na quadra. Desta forma, 

a importância de praticar o esporte nas aulas de EF pode levar a uma melhor qualidade de 

vida, mas não exatamente ao corpo magro. Neste sentido, existem outros fatores importantes 

para essa aluna quanto à realização de certas atividades que o professor de EF desenvolve 

para compensar a falta de comunicação oral. 

A sexta pergunta buscou saber se a aluna DA apresentava cansaço excessivo durante a 

prática esportiva nas aulas de EF. Ela respondeu que nunca se sentiu cansada de maneira 

excessiva e sempre que realizava alguma prática esportiva não sentia vontade de parar.  

Na última pergunta a aluna foi questionada se estava satisfeita com os esportes que 

praticava nas aulas de EF, respondendo que sim. Afirmou, ainda, que aprenderam muitos 

esportes diferentes, sendo um deles o beisebol adaptado. Sendo assim, a aluna DA pôde 

compreender que o esporte desenvolve laços sociais e afetivos.  

A sociedade prima por uma escola mais inclusiva, por um esporte que favoreça a 

prática de um número maior de pessoas. Durante as observações notamos que o professor se 

preocupa frequentemente em incluir não somente a aluna DA, mas também procura direcionar 

uma prática esportiva para que todos participem.  

As aulas sempre começavam com um alongamento e aquecimento. Nem sempre o 

intérprete estava por perto, mas o professor deixava evidente sua destreza com a linguagem 
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corporal. Nesse sentido, em nenhuma aula foi identificada a não participação da aluna DA 

motivada pela falta de compreensão da atividade proposta.  

Posteriormente, o professor explicava a atividade esportiva, que durante nosso período 

de observações não se repetiu uma só vez a mecanização de um movimento, como apontado 

pela aluna. Em um dos dias o professor levou como atividade o ―basebol adaptado‖, do qual 

notamos que nenhum aluno deixou de participar da aula. 

Em alguns momentos era comum 2 ou 3 alunos se sentarem ou mostrarem 

indisposição para participação efetiva durante a prática esportiva. Contudo, o professor jamais 

se omitiu a esta manifestação de ―auto-exclusão‖, e por isso buscava modificar o ritmo e criar 

variações na execução dos movimentos para prática esportiva. 

Percebemos também que não foram utilizadas manifestações de algum esporte no 

formato hegemônico, ou seja, que apenas alguns alunos participam de uma modalidade 

esportiva institucionalizada.  

 

Discussão 

A aluna DA interagiu de forma igualitária com os demais alunos e principalmente nas 

atividades esportivas propostas pelo professor. Desta forma, a aula de EF se tornou a porta de 

entrada para compreensão do esporte com tratamento educacional, demonstrando a 

importância da participação de todos e potencializando a superação dos obstáculos. Com isso, 

as dinâmicas propostas em quadra podem ser discutidas com os alunos, criando novas regras 

para o jogo, direcionando reflexões de cunho físico, biológico e social durante a prática 

esportiva, pois ―o desenvolvimento cognitivo do aluno DA é o mesmo do aluno ouvinte, mas 

a falta de audição leva a carência da linguagem, que não prejudica na construção de sua 

identidade (Cidade & Freitas, 2009, p. 19)‖.  

A prática do esporte na escola também pode melhorar o condicionamento cognitivo e 

físico entre órgãos funcionais, aparelho circulatório e respiratório, previnindo doenças 

secundárias e favorecendo autonomia e a própria independência (Teixeira, 2015, p. 363). 

O movimento do corpo no tempo e no espaço ajuda a entender o que acontece no seu 

próprio corpo e é também uma ferramenta de comunicação e de conhecimento, pois ajuda na 

comunicação por meio da linguagem corporal. Muitas vezes, o aluno com DA desconhece os 

limites, possibilidades e significado do seu corpo. As atividades que estimulam a identificação 

e o controle de seguimentos corporais e esportes educacionais podem ser adaptados em jogos 
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educativos que estimularão ainda mais a percepção das limitações e possibilidades, além das 

atividades de coordenação. 

É nesse sentido que a ―prática de esportes estimula o mecanismo respiratório, e que a 

falta de comunicação oral pode diminuir a utilização de grupos musculares, por isso a 

atividade física nas aulas de EF devem compensar essa falta de estímulo‖ (Teixeira, 2015, p. 

363). Sendo assim, as aulas de EF são pontos que remetem ao professor utilizar corretamente 

o seu tempo, em que aulas planejadas e o espaço sejam transformados em momentos 

inclusivos, refletindo para toda a escola o esporte inclusivo. Foi nas aulas de EF que a aluna 

DA pôde se identificar nas atividades esportivas, como corrida e marchas com mudanças de 

lugar e direção, exploração do ambiente e localização.  

A atuação na área da Educação Física deve ser consciente da importância da 

valorização do ser como um todo, respeitando os seus limites, suas origens e funcionalidades. 

Assim o professor poderá tornar a sua ação pedagógica mais humanizada e assumir a postura 

de quem está ciente do seu verdadeiro papel e função na sociedade, favorecendo para a 

emancipação humana dos alunos (Rizzo & Souza, 2013). Contudo, ainda vemos pessoas 

deficientes sendo forçadas a se adaptarem a um modelo de vida imposta por uma sociedade 

dita ―normal‖. Isso ainda não é diferente na escola, que por vezes se caracteriza como um 

sistema que tenta homogeneizar os diferentes. 

A aluna DA pôde entender o esporte enquanto fenômeno social quando o professor 

tem ideias que melhorem sua participação, formando uma ponte facilitadora na inclusão de 

todos. Qualquer prática esportiva pautada num tratamento educacional pode ser compreendida 

pela interação dos alunos nas aulas de EF ou nas vivências em outros momentos da vida. 

Essa aluna não precisa entrar quadra de aula e deparar-se com momentos 

desagradáveis, muitas vezes propiciados pelos próprios colegas, ou até mesmo ser deixado de 

lado pelo professor.  

Compreendemos que a escola é um espaço concreto que possibilita a construção e 

mudanças no currículo, nas práticas pedagógicas, no ensino aprendizagem dos alunos, 

inclusive aqueles com deficiências, transtornos globais e/ou altas habilidades/superdotação.  

A escolarização de alunos com deficiência e altas habilidades/superdotação tem 

desafiado os espaços escolares a construírem novas lógicas de ensino. Diante disso, a 

formação continuada tem se configurado como uma possibilidade de pensar as demandas 

escolares (Jesus, 2008). 
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O maior desafio do professor é criar um espaço escolar para que o respeito à diferença 

coexista com a prática docente. A diversidade deve ser vista como uma possibilidade de 

quebra de práticas e paradigmas antigos. Além disso, os professores precisam de tempo para 

conhecer seus alunos, seus níveis de aprendizagem e de competência curricular, seus 

interesses e motivações, de que maneira aprendem melhor, suas necessidades educacionais 

específicas, entre outros aspectos. Conhecer bem os alunos implica em intensa interação e 

comunicação com eles, bem como uma observação constante de seus processos de 

aprendizagem e uma revisão da resposta educacional que lhes é oferecida (Duk, 2006). 

Dar resposta à diversidade significa romper com o esquema tradicional de ensino, no 

qual uma aula é planejada e organizada para todas as crianças ao mesmo tempo, ou seja, todas 

as crianças executam as mesmas tarefas, da mesma forma e com os mesmos materiais. Nesta 

aula não se considera diferenças de estilos, ritmos e interesses de aprendizagem, muito menos 

se considera o conhecimento prévio do aluno (Duk, 2006). 

É primordial dar importância ao conhecimento prévio do aluno. Desta maneira o aluno 

sai da sua ―zona de conforto‖, passando a ser membro ativo da sala ou equipe. Não sendo 

diferente aos alunos com NEE, além do conhecimento prévio do discente, o professor precisa 

observar atentamente este aluno para conhecer suas habilidades, uma vez que as limitações 

não são evidenciadas a todo instante.  

O reconhecimento do esporte como canal de socialização positiva ou inclusão é 

revelado pelo crescente número de projetos esportivos destinados aos jovens das classes 

populares, financiados por instituições governamentais e privadas (Vianna & Lovisolo, 2011). 

O desenvolvimento da comunidade escolar com a participação de todos, inclusive do 

aluno com deficiência, permite a estruturação de um senso de pertencimento ao grupo, através 

da sua importância e valorização. Neste contexto, o aluno com deficiência desempenha papéis 

e funções importantes no grupo, pois favorece o desenvolvimento da percepção de 

pertencimento ao grupo, fundamental para a experiência de inclusão (Alves & Duarte, 2014). 

Juntamente com o conhecimento do corpo, o esporte estimula o mecanismo 

respiratório. Alguns alunos DA podem executar a comunicação oral e outros não. Aqueles que 

não conseguem estimular essa comunicação acabam não desenvolvendo as musculaturas 

necessárias para auxiliar a respiração, e a atividade física deverá compensar essa falta de 

estímulo com exercícios respiratórios que envolva a expansibilidade torácica (Teixeira, 2015).  

Esta é, sem dúvida, uma questão que merece muita atenção, pois, se a prática esportiva 

não for baseada em princípios que se configurem em oportunidades no sentido da prática 
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corporal, cooperação e valorização às diferenças, estaremos criando obstáculos para a 

inclusão (Beltrame & Sampaio, 2015). 

Discorrer sobre as possibilidades do corpo é refletir sobre o ser humano e sua condição 

de se comunicar por meio do movimento, da expressão dos gestos, da fala, do olhar, do toque, 

enfim, é tratar de todas as posses que o corpo pode oferecer (De Marco, 2006). 

O professor utilizava conhecimentos sobre Educação Física e esportes adaptados, 

demonstrando envolvimento com uma prática pedagógica diversa e condizente com a 

realidade do grupo, ou seja, uma prática pedagógica pautada no esporte com tratamento 

educacional que valoriza as diferenças. Além disso, o professor deve construir e reinventar 

sua prática com referência em ações/experiências e em reflexões/teorias, apropriando-se de 

teorias de forma autônoma e crítica, o que o leve a agir como sujeito da sua ação e não como 

objeto (Bracht, 2011). 

As práticas que o professor desenvolve não devem ser ensinadas e aprendidas pelos 

alunos apenas na dimensão do saber fazer, mas devem incluir um saber sobre esses conteúdos 

e um saber ser, de tal modo que possa efetivamente garantir a formação do cidadão a partir de 

suas aulas de Educação Física escolar. Na prática concreta de aula, isso significa que o aluno 

deve aprender a jogar queimada, futebol de casais ou basquetebol, mas, juntamente com esses 

conhecimentos, devem aprender quais são os benefícios de tais práticas, porque se pratica tais 

manifestações da cultura corporal hoje, quais as relações dessas atividades com a produção da 

mídia televisiva, imprensa, entre outras.  

Dessa forma, mais do que exclusivamente ensinar a fazer, o objetivo é que os alunos e 

alunas obtenham não só uma contextualização das informações como também aprendam a se 

relacionar com os colegas, reconhecendo quais valores estão por trás de tais práticas (Darido 

& Rangel, 2005). 

O professor demonstrou que conseguiu fazer com que a aluna DA levasse os 

ensinamentos por meio das práticas esportivas para fora dos limites da escola, pois em vários 

momentos a aluna afirmou que em casa, juntamente com sua irmã, vivenciavam momentos 

que foram frutos do aprendizado oferecido nas aulas de EF. 

Inclusão e exclusão possuem variadas facetas, e a orquestração de práticas se refere às 

ações no cotidiano educacional, através do fazer pedagógico, didático, avaliativo, ético, gestor 

etc. É a dimensão que coloca os princípios (culturais) e estratégias (políticas) em ação através 

das práticas de inclusão/exclusão no contexto educacional. Esta é a chamada 

tridimensionalidade dos processos de inclusão/exclusão (Brito & Santos, 2013). 
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Durante as observações, o professor conseguiu promover uma aula pautada na prática 

esportiva educacional, pois possibilitou sentido e significado às atividades, fato que nos 

permite afirmar que sua prática pedagógica rompe com a visão ―esportivizada‖ da EF, pois 

possibilita a todos os alunos momentos de experiência com a prática esportiva. Deste modo, 

acreditamos que esse modelo de ação pedagógica corrobora para enriquecer e valorizar a EF 

enquanto componente curricular necessário e inclusivo. 

 

Considerações Finais 

A princípio, nosso objetivo foi verificar a importância do esporte na vida de uma aluna 

com DA e analisar a prática pedagógica do professor de EF em relação à inclusão desta aluna. 

Com isso, percebemos que o esporte com tratamento educacional possibilita a aprendizagem e 

vivência de valores positivos a esta aluna e aos demais colegas, tais como respeito, 

cooperação, participação, conhecimento corporal e inclusão. Com isso, defendemos a 

importância de uma ação docente que garanta a transmissão desse tipo de conhecimento, pois 

comumente identificamos estudos que apontam para a necessidade de melhorias ou fracassos.  

Devemos considerar que as observações foram realizadas em apenas um grupo de 

alunos do 6° Ano do Ensino Fundamental, e por isso o estudo pode apresentar algumas 

limitações. No entanto, constatamos que uma prática pedagógica voltada para valores 

educacionais no esporte pode contribuir para inserção de conteúdos que atendam às 

necessidades, anseios e interesses dos alunos e de toda a sociedade. Um aluno que aprende 

que o esporte pode melhorar sua qualidade de vida e interação social, e ainda dissemina essa 

prática, contribui para a sistematização de hábitos salutares em toda sua comunidade. Dessa 

forma, contribui para a formação de uma sociedade mais ativa e consciente.  

Constatamos que não somente a aluna DA, mas todos os alunos demonstravam 

interesse em aprender os conteúdos por meio das práticas esportivas propostas pelo professor, 

e então consideramos que a proposta de ensino do professor está voltada para a produção do 

conhecimento no contexto esportivo e social, e se mostra fundamental para formação da 

práxis pedagógica docente, pois possibilita a ligação entre conhecimentos adquiridos com a 

prática.  

Defendemos, por fim, a importância da implantação de um conteúdo que busque 

valorizar as atitudes, conceitos e procedimento do esporte, pois esses pressupostos indicam 

que a prática pedagógica fundamentada no tratamento educacional do esporte resulta em 

fatores que contribuem para a inclusão dos alunos. 



 

130 

 

Referências 

 

Alves, M. L. T., & Duarte, E. (2014). Students with disability? perceptions about inclusion in 

Physical Education classes: a case study. Revista Brasileira de Educação Física e 

Esporte, 28(2), 329–338. https://doi.org/10.1590/1807-55092014000200329 

Barbosa, J. S., & Araújo, M. A. L. de. (2015). Educação (Física) e esporte – nas teias de uma 

pesquisa-ação extensionista em uma universidade pública baiana. Movimento 

(ESEF/UFRGS), 21(2), 391–403. 

Beltrame, A. L. N., & Sampaio, T. M. V. (2015). Service specializing in sport adapted: 

discussing the sports initiation from the perspective of inclusion. Revista da Educação 

Física / UEM, 26(3), 377–388. https://doi.org/10.4025/reveducfis.v26i3.24990 

Bracht, V. (2011). Sociologia crítica do esporte: uma introdução. Centro de Educação Física 

e Desportos da UFES. 

Brito, L. T. de, & Santos, M. P. dos. (2013). Masculinities in school Physical Education: a 

study on the processes of inclusion/exclusion. Revista Brasileira de Educação Física e 

Esporte, 27(2), 235–246. https://doi.org/10.1590/S1807-55092013000200008 

Cidade, R. A., & Freitas, P. L. (2009). Introdução à Educação Física Adaptada para pessoas 

com deficiência. Curitiba: Da UFPR. 

Daolio, J., & Oliveira, R. C. (2014). Educação física, prática pedagógica e não-diretividade: a 

produção de uma ―periferia da quadra‖. Educação Em Revista, 30(2), 71–94. 

https://doi.org/10.1590/S0102-46982014000200004 

Darido, S. C., & Rangel, I. C. A. (2005). Educação física na escola: implicações para a 

prática pedagógica. Guanabara Koogan. 

De Marco, A. (2006). Educação Física: Cultura E Sociedade. Papirus. 



 

131 

 

Duarte, E., & Lima, S. T. (2003). Atividade física para pessoas com Necessidades Especiais. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

Duk, C. (2006). Educar na diversidade: material de formação docente. Brasília: 

MEC/SEESP. 

Galvão Filho, T. A. (2012). O professor e a educação inclusiva: formação, práticas e lugares. 

Salvador: EDUFBA. 

Gaya, A. (2009). Sobre o esporte para crianças e jovens. In M. P. Stigger & H. R. Lovisolo 

(Orgs.), Esporte de rendimento e esporte na escola. Campinas: Autores Associados. 

Jesus, D. M. (2008). Práticas pedagógicas na escola: às voltas com múltiplos possíveis e 

desafios à inclusão escolar. In E. Peres (Org.), Trajetórias e processos de ensinar e 

aprender: sujeitos, currículos e cultura. Porto Alegre: EDIPUCRS. 

Lapassade, G. (2005). As Microssociologias. Brasília: Liber Livro. 

Limena, M. M. C., & Rodrigues, M. L. (2006). Metodologias multidimensionais em ciências 

humanas. Liber Livro. 

MacDonald, D. J., Côté, J., Eys, M., & Deakin, J. (2012). Psychometric properties of the 

youth experience survey with young athletes. Psychology of Sport and Exercise, 13(3), 

332–340. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2011.09.001 

Machado, G. V., Galatti, L. R., & Paes, R. R. (2015). Pedagogia do esporte e projetos sociais: 

interlocuções sobre a prática pedagógica. Movimento (ESEF/UFRGS), 21(2), 405–

418. 

Minayo, M. C. S. (2004). O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde (4
o
 ed). 

São Paulo/Rio de Janeiro: HUCITEC/ABRASCO. 

Oliveira, F. F. (2002). Dialogando sobre a educação, educação física e inclusão escolar. 

Revista Digital- Buenos Aires, 8(51). Recuperado de 



 

132 

 

http://www.efdeportes.com/efd139/inclusao-de-alunos-com-deficiencia-em-educacao-

fisica.htm 

Rizzo, D. S., Fonseca, A. M. L. F. M. da, & Souza, W. C. (2014). Desenvolvimento Positivo 

dos Jovens (DPJ) através do Esporte: perspectivas em países da língua portuguesa. 

CONEXÕES: Revista da Faculdade de Educação Física da UNICAMP, 12(3), 106–

120. 

Rizzo, D. T. S., & Souza, W. C. (2013). Educação Física Escolar na sociedade 

contemporânea: Desafios e perspectivas. Educação Física em Revista - EFR, 7(3), 56–

63. 

Silva, B. O., & Domingos, P. V. (2014). Os projetos especiais do Programa Segundo Tempo 

(2013-2014): ampliando a inclusão social por meio do esporte educacional. Porto 

Alegre: Centro de Memória do Esporte da Escola de Educação Física da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. 

Souza, J. A. de, & Paixão, J. A. da. (2015). A prática do bom professor de Educação Física na 

perspectiva dos alunos do ensino médio. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, 

96(243), 399–415. https://doi.org/10.1590/S2176-6681/333612962 

Teixeira, V. (2015). Atividade Física Adaptada e Saúde: da teoria à prática. São Paulo: 

Phote. 

Vianna, J. A., & Lovisolo, H. R. (2011). The social inclusion through the sport: the perception 

of the teachers. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, 25(2), 285–296. 

https://doi.org/10.1590/S1807-55092011000200010 

 

 

 

 



 

133 

 

CAPÍTULO IX 

 

CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Nesta pesquisa, objetivamos analisar as significações que sujeitos inseridos em 

diferentes contextos têm sobre o esporte, a fim de identificar os impactos positivos e 

negativos da presença do esporte em sua vida.  Tais sujeitos são alunos, atletas, professores, 

treinadores e universitários, com os quais percebemos que os princípios pedagógicos do 

esporte educacional pautados em valores positivos como cooperação, participação, 

responsabilidade e inclusão podem propiciar o desenvolvimento da autoestima, o 

desenvolvimento integral do ser humano, e, assim, favorecer uma formação de um sujeito 

crítico. Diante dos resultados encontrados, propusemos algumas intervenções pedagógicas por 

meio de valores do esporte educacional.  

O tema ―esporte educacional‖ não é recente no âmbito acadêmico, contudo, o que nos 

motivou a realizar esta pesquisa foram as distintas compreensões que as pessoas possuem 

sobre o esporte nos dias atuais. Na linha pedagógica, em geral, o esporte é exclusivamente 

analisado no contexto da EFE. Todavia, consideramos que o esporte educacional pode ser 

uma manifestação consciente e autônoma pedagogizada para todas as dimensões do esporte, 

pois tem como objetivo intrínseco a formação global de um do ser humano.  

Cada estudo dessa pesquisa apresentou características singulares. O estudo 1, foi 

desenvolvido a partir de uma revisão sistemática com a temática do tratamento educacional 

dado ao esporte em benefício à saúde e à qualidade de vida das pessoas; no estudo 2 

analisamos as significações de atletas no centro esportivo; no estudo 3 verificamos as 

significações que alunos da EFE e atletas do centro esportivo têm sobre o esporte, no intuito 

de analisar as diferenças e ―possíveis‖ semelhanças dessas significações. No estudo 4 

acompanhamos o cotidiano das aulas de EFE de um grupo de alunos que também 

frequentavam os treinos no centro esportivo; e por fim, no estudo 5 analisamos os valores que 

o esporte transmite para uma aluna com DA durante as aulas de EFE.  

As principais contribuições da prática esportiva nos contextos investigados estão 

relacionadas aos aspectos subjetivos de cada sujeito dos estudos, pois apesar de conviverem 

num espaço geográfico caracterizado pela violência, acreditamos que o tratamento 
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educacional do esporte surge como possiblidade e capacidade de superar as adversidades 

presentes na desigualdade social.   

Deste modo, com as significações dos alunos e atletas dessa pesquisa, compreendemos 

que socialização entre eles gera a ocorrência de diversos valores, tanto bons, quanto ruins. 

Principalmente pelas significações desses sujeitos apresentarem objetivos muito diferentes 

que os motivam a praticar esportes, o que aponta a necessidade de se repensar possibilidades 

de intervenção pedagógica para o ensino de esportes tanto no centro esportivo quanto na EFE. 

Consideramos, assim, que o esporte educacional pode ser uma manifestação 

consciente e autônoma pedagogizada para todas as dimensões do esporte, pois tem como 

objetivo intrínseco a formação global do ser humano. Isto significa que, independente do 

espaço físico (quadra, campo, escola, clube, centro esportivo etc) em que o sujeito pratica 

determinado esporte, é necessária a presença de valores que garantam que aspectos como 

emoção, bom comportamento, sentimento, pensamento e impulso sejam desenvolvidos e 

explorados de uma maneira que as pessoas se interessem ao longo da vida por práticas 

esportivas que transformem sua realidade social e contribuam para a sua qualidade de vida. 

Esporte ―educa-ação‖ da sociedade: essa pode ser uma provocação para ilustrarmos 

que a intervenção pedagógica do esporte com tratamento educacional pode transformar a ação 

e consequentemente a atitude de qualquer pessoa, principalmente pela grande influência que 

pode ter sobre as diferentes dimensões do esporte, seja este de lazer, de excelência, de 

reabilitação, entre outras formas. Nesse sentido, os valores positivos apresentados pelo 

esporte educacional ao longo desta pesquisa podem preencher lacunas da ociosidade do 

esporte-lazer e o elitismo do esporte de excelência.  

Considerando que nessa pesquisa a literatura nos apresenta que o esporte é dividido 

em dimensões, para o lazer, rendimento, educação/educacional, inclusão, saúde e estética, 

acreditamos que a dimensão educacional do esporte pode ser a forma norteadora das demais, 

pois um sujeito educado para a prática esportiva tem intenções de se manter ativo no esporte e 

na vida, ou seja, não ser apenas um mero expectador. 

Já os sujeitos que não tiveram acesso à prática esportiva com tratamento educacional 

ou foram apresentados ao esporte de uma forma singular
41

 apresentam maior tendência para 

desistência prévia de qualquer modalidade esportiva. Não pretendemos, com isso, ressaltar o 

                                                 
41

 No sentido de vivenciar apenas práticas esportivas homogeneizadas e mecanicistas. 
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valor de nenhuma dimensão esportiva, mas apenas asseverar que para que haja sucesso em 

qualquer prática esportiva é necessário pautá-lo em uma prática pedagógica educacional.  

Se um atleta, aluno, professor, treinador ou qualquer pessoa da sociedade em geral 

entender e ―experimentar‖ o benefício mental e físico que a prática esportiva traz a sua vida, 

ele irá se educar para um estilo de vida que engloba um processo de ensinar e aprender os 

significados de um esporte heterogêneo que atende as expectativas de todos e respeita as 

individualidades de cada praticante. Esta ação é garantida, pois um ato educacional envolve 

princípios comunicativos. Deste modo, a comunicação entre as pessoas educadas para o 

esporte pode conscientizar e divulgar um esporte mais ―social‖, e, desta maneira, caminhar 

para uma ―globalização‖ do esporte.  

Ora, se a Educação Física estuda o corpo humano em movimento, o esporte pode ser 

um componente de uma proposta pedagógica que visa estruturar a aprendizagem não apenas 

do movimento, mas também de diversos outros aspectos ligados a ele. Este ato envolve, pois, 

o tratamento educacional, uma vez que se baseia em questões culturais e sociais fundamentais 

nas experiências e necessidades das pessoas que o praticam.  

As características plurais do esporte educacional podem combater o sentimento de 

exclusão que grande parte da sociedade possui em relação à prática esportiva. Acreditamos 

que a pedagogização dada ao esporte pelo professor, técnico ou instrutor, é cabível tanto no 

campo do esporte de excelência quanto no espaço de lazer ou escola, pois independentemente 

da prática, quem a realiza são pessoas que precisam criar e fortalecer laços sociais e se sentir 

pertencentes a um conjunto.  

Percebemos que experiências pautadas no esporte educacional proporcionam bem-

estar aos seus participantes, e que a obrigatoriedade de participar da prática esportiva não 

oportuniza tal efeito. Desde as aulas na escola, nos projetos sociais ou em qualquer ambiente 

institucional ou livre, o esporte se mostra importante na construção de valores, do caráter e do 

respeito às individualidades de todos.  

Se o professor não percebe tal importância, ele pode ser responsável por tornar a 

prática esportiva traumática para os sujeitos que possuem algum problema de convívio social 

ou mesmo criar algum empecilho futuro na relação entre da criança com o esporte. Os 

professores têm a responsabilidade de fazer com que, na prática esportiva, o aluno sinta-se 

acolhido junto ao seu grupo. Tanto professores de Educação Física quanto treinadores devem 

trabalhar com questões relacionadas ao convívio em grupo, respeito às regras, resolução de 
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atritos e desentendimentos durante jogos e atividades coletivas, limites próprios do sujeito e 

dos outros, solidariedade, trabalho em grupo, desafios, disputas, entre outros aspectos.  

A vivência de algum esporte deve direcionar o desenvolvimento de atitudes e de 

hábitos saudáveis, no intuito de melhorar a saúde e qualidade de vida do sujeito que o pratica. 

A proposta do esporte educacional visa, em suma, um esporte para todos, pois requer 

planejamento correspondente às propostas e objetivos educacionais. A intencionalidade para 

vivenciar o respeito às diferenças é um aspectos que distancia a ideia de que o esporte é para 

―quase todos‖. É nesse viés que o esporte educacional se diferencia das outras dimensões do 

esporte, pois não visa selecionar os mais hábeis e não remete a uma prática excludente.  

Nessa perspectiva, o esporte passa a agir não apenas como uma ferramenta de 

contribuição para o desenvolvimento motor, mas também como veículo de transformação 

social. Por meio de ações pedagógicas que englobem conteúdos nas dimensões conceituais, 

procedimentais e atitudinais, a prática esportiva educacional constitui-se na participação 

efetiva e prazerosa de um maior número de alunos. 

Nesse âmbito, o esporte educacional não se restringe aos dotados de habilidades 

motoras específicas em alguma modalidade, muito menos tem o intuito de selecionar os que 

poderão/iam ser ―esportistas de excelência‖. Ele é um fenômeno capaz de estabelecer a ordem 

e acessibilidade a todos, independente de níveis de habilidades do sujeito que são, de alguma 

forma, previamente identificados. 

Compreendemos que o planejamento voltado para o esporte educacional deve garantir 

experiências significativas aos sujeitos envolvidos, pois desta maneira sempre atingiremos 

níveis de excelência para a participação de todos.  

A pretensão de um agrupamento cada vez maior para realização de uma prática 

esportiva foi uma preocupação presente no contexto desta pesquisa. Não desejamos 

candidatar posturas rotuladas na atualidade como ―o esporte afasta das drogas‖ ou ―o esporte 

diminui a violência‖, por exemplo, pois o esporte em si é um fenômeno livre, e que em 

diversos contextos socioculturais lhe são atribuídas funções que vão ao encontro a essas 

afirmativas. 

Existem estratégias pensadas para favorecer um ambiente harmonioso para a 

realização de qualquer prática esportiva, no qual é aproveitado qualquer espaço livre e 

população que ali está presente, e os benefícios desta ação vão do lazer à melhora da saúde e 

qualidade de vida. Isso dissemina a ideia de que o esporte deve inspirar o desejo da população 

de ser ativa, contagiando as mais variadas classes sociais, pois, aos olhares do esporte 
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educacional, tanto o pobre como o rico são atores do mesmo cenário que visa a liberdade do 

corpo e do movimento.  

Um dos principais motivos do praticante querer continuar a realizar a práticas 

esportivas é a busca pela continuidade do prazer e do aprendizado, mesmo que de forma 

―indeterminada‖. Pode-se utilizar como exemplo o fato de uma criança ser estimulada a 

correr, saltar e se equilibrar durante um jogo de iniciação esportiva ao basquetebol. Essas são 

ações corporais que serão de extrema relevância para toda a vida, mesmo se afinadas em um 

―jogo‖. 

No caso de crianças e adolescentes, devemos compreender que eles próprios 

escolherão o momento para decidir se vão continuar ―jogando bola‖ ou irão jogar futebol, 

voleibol, etc. A autonomia desta escolha deve ser estimulada por meio de discursos que 

enalteçam as vantagens das práticas esportivas realizadas com liberdade nos movimentos que, 

de fato, promovam uma transformação concreta na vida do praticante. 

Ao contrário do que muitos centros de práticas esportivas propõem, partimos do 

princípio de que o sujeito deve conhecer, ainda que não de maneira tão estrita, modalidades 

esportivas como o karatê, badmington, basquetebol, voleibol, futebol, hóquei, entre outros. 

Isto não significa que os sujeitos devem se preocupar em iniciar sua especialização esportiva 

precocemente, contudo, deve-se ter mente que crianças de 5 ou 6 anos já possuem condições 

para começar em programas de iniciação esportiva, cujo objetivo é desenvolver o gosto pelo 

esporte.  

Acreditando que o esporte favorece o desenvolvimento humano, o classificamos como 

um importante elemento da cultura corporal. O risco que programas centrados no esporte de 

excelência oferecem ao incorporar crianças em competições com altos índices de 

competitividade e excessos de cobranças oportuniza a noção de que a criança deva assumir 

muitas responsabilidades para sua faixa etária, mas que ainda não estão preparadas para isto. 

Cremos que a satisfação e o prazer devem prevalecer perante o ódio e a rivalidade, e 

manifestações esportivas, coletivas e individuais devem ser propagadas de forma educacional 

em uma busca pela democratização e universalização do esporte. 

Ao propormos uma universalização do esporte não nos referimos a milhões de pessoas 

gritando em uma só voz em prol de uma equipe, mas estimamos um número indeterminado de 

pessoas que efetivamente vivenciem as práticas esportivas para seu bem estar pessoal. Atos 

como correr, pular, saltar, trepar, arrastar, nadar, enfim, são ações que devem ser 
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universalizadas a favor do esporte educacional, direcionando o praticante a uma prática 

consciente. 

No Brasil, ainda são escassos os estudos que acompanham o envolvimento da 

população com a prática de esportes, o que dificulta inferências consistentes sobre o assunto. 

Essa dimensão é ainda mais preocupante para pessoas que não praticam nenhum esporte, pois, 

em centros de práticas esportivas, percebemos que são poucas as pessoas que praticam uma 

atividade por longos períodos sem interrupção. Existem, no entanto, altos índices de 

desistência, e muitos ainda retornam depois de períodos extensos longe da prática. 

As pessoas devem ter autonomia na escolha da prática esportiva, mas essa autonomia 

deve amadurecer com o exercício do esporte educacional. Não pretendemos colocar uma 

idade limite para realização dessas escolhas. Advogamos, pois, que o sujeito deve estar 

preparado física e mentalmente para assumir uma postura de praticante de esporte. 

Através de valores éticos e morais no seio do esporte educacional, é importante 

demonstrar a importância o respeito ao outro e, com isso, indicar abordagens pedagógicas 

para o esporte contemporâneo, demonstrando que a vivência no esporte pode ser uma 

atividade importante para o desenvolvimento humano, tanto físico como mental. 

Independentemente da modalidade e dimensão esportiva escolhida, se estiver acompanhada 

de princípios educacionais, valores positivos estarão justapostos. 

Procuramos legitimar a prática educacional inerente ao esporte, pois percebemos, na 

comunidade científica, discursos referentes a um ―esporte para todos‖, embora ainda se 

encontre vestígios de práticas segregadoras em centros de práticas esportivas e na EFE, em 

que os mais aptos ainda têm privilégios em comparação às desabilidades de outros. Nesse 

ponto, identificamos uma disparidade entre o que se tem produzido no campo científico e o 

que se estabelece enquanto ―prática‖ na quadra de aula. 

A intervenção pedagógica baseada na espontaneidade dos movimentos, motivados 

pelo esporte educacional, não deve ser confundida com o descompromisso para novas 

aquisições de habilidades motoras. Apenas entende-se que o esporte organizado tem seus 

movimentos espontâneos significados de acordo com os limites de cada participante, e que as 

diferenças entre habilidades/desabilidades se nutrem e preenchem lacunas existentes na 

prática, proporcionando a formação de um grupo unido que joga com as diferenças do outro, 

denotando, assim, uma dimensão educacional para a atividade. 

Pode-se traduzir o esporte como lazer, saúde, qualidade de vida, desenvolvimento 

comunitário, inclusão social. Contudo, ao conscientizarmos a população para uma prática 
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esportiva educacional, esta vai valorizar e sistematizar a proposta, pois, consequentemente, 

eles serão acompanhados de discursos que propagam valores positivos e humanizantes ligados 

à atividade física. Nesse ponto, o esporte educacional amplia significativamente a 

probabilidade de satisfação durante a realização da atividade, difundindo as instâncias de 

lazer, saúde, qualidade de vida, desenvolvimento comunitário e inclusão em uma só prática. 

Assim, valoriza as escolhas e manifestações corporais no ambiente onde é realizado, 

vislumbrando a participação de todos e não apenas de um ou outro sujeito. 

Uma prática esportiva educacional é caracterizada como meio e não como um fim em 

si mesma, pois está ligada a interesses que vão além dos do próprio praticante. Intercedemos 

pela disseminação de um sentimento de participação coletiva montante às técnicas de 

adestramento corporal, em que, por vezes, a adaptação corre jusante à prática esportiva.  

Destarte, é importante pensar que, visto pelo âmbito educacional, as ações de ensino 

do esporte respeitam os fenômenos que circundam os sujeitos e, desta forma, compreende 

aspectos culturais como elementos que consideram as subjetividades dos praticantes. Isso 

significa perceber que a intervenção pedagógica do esporte não tem a intenção de controlar as 

pessoas nem prepará-las para se tornarem corpos dóceis, obedientes, mas sim oferecer 

possibilidades para corpos se tornarem aptos para desafios sempre maiores.  

Com isso, para que qualquer atividade esportiva seja efetivada com sucesso e 

participação de todos, independente do contexto em que se encontram, os sujeitos devem se 

sentir desafiados na medida em que a provocação se manifeste em ordem crescente. Ou seja, 

começar com níveis fáceis e gradativamente aumentar o grau de dificuldade, pois, assim, este 

sujeito sentirá o gosto do sucesso e se sentira motivado a repeti-lo.  

Tudo indica que vivemos num período em que a importância do esporte educacional 

vai muito além da proposta relacionada à saúde. Ele passa a ser um movimento capaz de 

assegurar positividade nas ações de um sujeito para com o outro, em momentos adversos à 

prática em uma quadra poliesportiva, colocando-se numa condição de inclusão social. Ao 

mesmo tempo em que capacita o sujeito para a aquisição de novas habilidades motoras, 

também reforça a participação deste como agente transformador de seus próprios limites 

físicos e mentais. 

A intervenção pedagógica do esporte possui competência para modificar o modo das 

pessoas enxergarem determinadas modalidades esportivas, especialmente aquelas que algum 

dia foram abaladas mental e fisicamente por profissionais que utilizaram apenas técnicas e 

táticas mecanicistas e não valorizaram as individualidades de cada sujeito.  
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O esporte não deve ser praticado apenas no tempo livre das pessoas, mas sim fazer 

parte do dia a dia, assim como dormir, acordar, estudar, trabalhar, e realizar tantas outras 

tarefas do cotidiano. Para que isso aconteça, os interlocutores do esporte 

(professores/treinadores/instrutores) precisam fazer os sujeitos acreditarem que a proposta 

educacional, inerente ao esporte, irá corresponder as suas expectativas. 

A crença de que o esporte pode ser um instrumento de inclusão social deve 

permanecer sempre viva, com intuito de mobilizar a percepção que os céticos ainda têm a esse 

respeito, demonstrando que, pedagogicamente, uma prática esportiva possibilita vários 

caminhos de mobilidade social entre os jovens.  

Programas centrados no esporte, que não levam em consideração os fatores aqui 

apresentados, tendem a uma falta de adesão entre seus partícipes. Essas pessoas apenas 

permanecem nas atividades esportivas se suas expectativas forem correspondidas de acordo 

com suas potencialidades. 

Nesse sentido, as perspectivas de formação esportiva com cunho educacional não 

privilegiam uma prática direcionada apenas para o caminho da profissionalização. Possuem o 

intuito preparar os alunos para adquirir competências necessárias para lidar com os problemas 

da vida, com a superação de barreiras sociais. Os discursos ideológicos de programas ou 

políticas públicas pautadas na inserção social através do esporte parecem não conseguir a 

permanência de crianças e adolescentes em suas atividades, causando uma rotatividade de 

crianças e também na vigência desses mesmos programas.  

É de se esperar tal rotatividade de crianças e adolescentes em programas centrados no 

esporte que possuem atividades orientadas para profissionalização, pois, em algum momento, 

os praticantes irão perceber que suas desabilidades não são aceitas para o perfil de pessoa que 

o esporte de alto nível requer, e que sua naturalidade nos movimentos nem sempre vai 

condizer com o que é requisitado por professores e treinadores.  

Assim se origina mais um problema no campo esportivo, pois neste entremeio de 

iniciação de uma prática esportiva profissional até o seu abandono, gera altos níveis de 

estresse, o que favorece a criação de barreiras para um recomeço no futuro em qualquer outra 

modalidade esportiva. Nesse ponto, podemos dizer que o esporte educacional se destaca como 

um reparador, pelo qual é possível elaborar estratégias pedagógicas para resgatar o aluno e 

fazer com que ele novamente realize atividade física esportiva.  

Podemos dizer que a inclusão social ligada à pratica esportiva é ambígua, pois ao 

mesmo tempo em que políticas públicas a incentivam por meio do esporte, com intuito de 
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desenvolver competências para diminuir efeitos da desigualdade social, também estimulam a 

escolha dos melhores ―alunos e atletas‖.  

Há tempos discutimos sobre a história de vida
42

 de um menino de 7 anos que dizia se 

aposentar para o esporte, devido à grande pressão exercida dentro dos clubes por onde 

passou e também pelo pai, que desejava muito que ele se tornasse um jogador de futebol 

profissional. O interessante deste fato foi que o menino afirmou que continuaria ―jogando 

bola‖ na escola. Já que não é evitada, os cuidados com a especialização precoce devem ser 

duplicados, pois esta se torna uma forma bastante útil para excluir possibilidades.  

Por ser uma das manifestações da cultura corporal humana mais popular do planeta, o 

esporte se torna alvo de divergências teóricas, principalmente quando relacionado com 

esporte educacional ou de rendimento. A forma como o esporte chega ao sujeito pode 

reproduzir uma falsa ideia de como essa manifestação ainda poderia estar situada em sua vida, 

pois a maneira que o professor/treinador desenvolve sua aula/treino relativos à determinada 

prática esportiva irá definir se os alunos serão ou não futuros esportistas, como também a 

construção dos significados desses sujeitos sobre o esporte. 

Preconizamos a necessidade de que a palavra esporte seja compreendida como 

sinônimo de felicidade, alegria, satisfação, encontro de algo, e não, de perda e tristeza. Para 

isso, insistimos na pedagogização do esporte. Fatores que obscurecem a compreensão do 

esporte devem ser substituídos por manifestações diversificadas que favoreçam, em grande 

medida, o desenvolvimento do esporte educacional enquanto um estilo de vida das pessoas, 

levando-as para um olhar além do esporte institucionalizado. 

Gostaríamos de consolidar o esporte com tratamento educacional como uma prática 

inerente aos currículos dos profissionais do desporto, pois ele é cabível em qualquer espaço e 

pode significar a construção de ações mais igualitárias e humanas. Principalmente o diálogo 

entre esporte e educação pode restabelecer a prática da atividade física saudável na vida de 

muitas pessoas. Neste aspecto, pode-se dizer que falamos de uma humanização do esporte e 

que a educação pode ser um caminho que leve a essa realização. 

Seguindo esse modelo de esporte voltado para educação, conseguiremos direcionar 

alunos e atletas para uma emancipação humana e plena, transformando-os em sujeitos que 

superam valores negativos que também caminham em paralelo com o esporte, tais como a 

exclusão, a violência, entre outros. 

                                                 
42

http://sportv.globo.com/site/programas/sportv-reporter/noticia/2013/11/aposentadoria-de-crianca-revela-

pressao-sobre-promessas-do-esporte.html 
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No esporte educacional, as mentalidades valorizam ideais por meio da solidariedade 

humana, por isso foram vários os ensejos citados que motivam as crianças e os adolescentes a 

continuar praticando esportes, dentre eles a amizade, benefícios à saúde, prazer, o gosto pelos 

esportes, metas ainda a alcançar, entre outros. Isso nos permite dizer que o esporte pode ser 

um produto da educação que tem a responsabilidade de formar um cidadão emancipado, 

capaz de se posicionar criticamente em relação a quaisquer adversidades frente a agentes 

transmissores de valores negativos. 

Educar e educar-se para o esporte é um processo intermediado por múltiplos saberes e 

práticas que vão muito além da simples vivência dos movimentos específicos de cada 

modalidade. Para que isso ocorra, é preciso querer se educar para e pelo esporte educacional. 

Ao educar-se para o esporte educacional, uma proposta sensível ao corpo se torna emergente, 

e é necessário um desdobramento de vários paradigmas inerentes à prática esportiva 

historicamente institucionalizada. A partir de um amoldamento do esporte formal que se inicia 

um procedimento de se educar pelo esporte, serão ampliadas múltiplas formas de 

socialização, favorecendo ao sujeito transparecer seus movimentos mais íntimos e profundos.  

O esporte educacional traz, em seu conjunto de práticas, alguns discursos que agregam 

muitos valores positivos na vida dos atores sociais, os quais encenam nesse enredo, 

compartilhando interesses também voltados à saúde e bem estar da comunidade, além da 

atenção retratada ao respeito com o outro e consigo mesmo. 

Ao vislumbramos o esporte no campo educacional, apontamos para a necessidade de 

incluir adolescentes numa atividade esportiva prazerosa e com efeitos positivos ao longo de 

sua realização, sempre buscando alternativas de manter esses atores vinculados diretamente à 

prática esportiva. Pelo fato de ainda ser presente a ideia de que o esporte é apenas para alguns, 

ainda é comum escutarmos de muitos iniciantes frases como ―Eu não consigo‖, por exemplo.  

É nesse sentido que o esporte com caráter educacional desempenha também um papel 

de socialização e sentimentos de conquista entre seus protagonistas, reconhecendo suas 

realizações como um canal de inclusão e ações positivas paralelas às expectativas individuais 

que traduzem objetivos de um grupo. Desse modo, mesmo com as individualidades de cada 

sujeito, os interesses do grupo sempre dialogarão com suas singularidades. 

Nesse contexto, ao compartilhar seus objetivos e acordos valorativos revelados em 

forma de movimento durante a atividade física, os professores e treinadores assumem também 

o papel de mediadores do conhecimento. Essas significações têm um importante papel para o 
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grupo em questão, pois a clareza da metodologia e propostas escolhidas repercutirá 

diretamente no resultado final das ações de todo o grupo. 

Experiências e pesquisas com a práticas esportivas nos permitem dizer que muitas 

crianças e adolescentes, as quais começam essa vivência tardiamente, são carentes de 

repertório motor, o que pode ter sido requerido com a falta ou negligência de atribuições 

físico-motoras durante sua vida. Tudo indica que é crescente esse panorama aqui descrito, 

pois é cada vez mais comum observar a prática de atividade física, esportiva ser substituída 

pelo sedentarismo. 

As condições negativas do trabalho do professor e treinador podem gerar sinais que 

levam à exclusão do sujeito da prática esportiva, sinais que podem ser descritos pela 

monotonia, falta de atenção/interesse gerada pela falta de planejamento ou motivação. De 

fato, podemos afirmar se esporte educacional diminuiria as deficiências disciplinares, mas 

acreditamos na importância de professores e treinadores manterem-se atentos às inovações 

acerca dos benefícios de uma prática esportiva pautada com tratamento educacional, pois, de 

alguma maneira, ela serviria como um suporte na solução de problemas de qualquer natureza.  

Esperamos que, por meio do esporte educacional, tanto professores, treinadores, como 

alunos, atletas ou qualquer pessoa que ainda esteja a pensar em iniciar alguma prática 

esportiva, possam ter expectativas para melhorar seu estilo de vida, aproveitando cada 

oportunidade para exercitar as competências e habilidades adquiridas no processo de ensino e 

aprendizagem, preparando-se para enfrentar as adversidades da vida. 

Ao iniciar uma prática esportiva, o sujeito pode ter diversos motivos para essa 

realização: melhorar condicionamento físico, emagrecer, fortalecimento muscular, interação 

social, lazer, entre outros. Assim, confiamos dizer que o esporte educacional consegue traçar 

caminhos para que os envolvidos cheguem aos seus próprios desígnios, pois, se pautado numa 

prática pedagógica educacional, tem o poder de incluir, reintegrar e mudar comportamentos. 

Ressaltamos que o esporte educacional também pode ser desenvolvido de maneira não 

formal e desinstitucionalizada, a partir da adaptação do espaço físico, regras, materiais e 

principalmente das condições para os gestos motores. Com esses pressupostos, conseguiremos 

formar um ser humano mais forte, fortalecendo sua relação consigo mesmo e com o outro, 

associando a sensação de autossuperação com a autoestima.  

Diante disso, retomamos uma das questões iniciais desta pesquisa: Será que as 

propostas e vivências da prática esportiva presentes nos centros esportivos e escolas estão 
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satisfazendo as necessidades e expectativas dos alunos e atletas? O que o esporte significa nos 

dias atuais? O que resulta o tratamento educacional dado ao esporte?   

Identificamos significações que demonstram comportamentos positivos oriundos da 

prática esportiva, mas ainda persistem fatores negativos como a segregação e competição 

exacerbada, os quais fazem aumentar o descontentamento de pessoas com a prática esportiva. 

Tanto o centro esportivo quanto a escola estão inseridos numa região de altos índices de 

criminalidade, como tráfico de drogas, roubo, entre outros. Contudo, identificamos com mais 

frequência a violência verbal como finalidade de ofender moralmente a quem é direcionada 

tal prática. Talvez isso seja reflexo da desigualdade social em que os sujeitos frequentadores 

da escola e do centro esportivo estão imersos.  

Diante disso, argumentamos que o esporte tratado pedagogicamente pode desenvolver 

autonomia suficiente para os praticantes de esporte na escola ou no centro esportivo, para que 

estes consigam fazer leituras da prática esportiva como meio de ascensão social, socialização 

e integração.  

Por isso reforçamos: o esporte não é, ele continua sendo! Devido ao fato do esporte se 

manifestar de acordo com os interesses de seus idealizadores. Por vezes, esses interesses são 

incorporados à práticas elitistas e segregadoras. Nesse momento, nossa maior contribuição 

consiste em afirmar que programas centrados em uma prática esportiva educacional, seja na 

escola ou centros esportivos, possuem maior índice de satisfação de seus frequentadores.  

Nesse viés, surge mais uma vez a pergunta: esporte é para todos? Rugby, handebol, 

hóquei, futebol, badmington, voleibol, tênis, lutas, basquetebol, enfim, independente da 

modalidade esportiva, se estiver pautada com o tratamento educacional e dotada de estratégia 

pedagógica, conseguiremos superar o pensamento positivista de que o movimento do ser 

humano é predominantemente de influência biológica. Alcançaremos e vivenciaremos, assim, 

a concepção de que o movimento é reflexo do desenvolvimento histórico e cultural da 

sociedade, ou seja, o movimento compõe e é composto pela cultura e pelas relações sociais.  

Respeitamos o direito das pessoas de ir e vir, como de gostar ou não de esportes, mas, 

infelizmente, os sujeitos que possuem essa visão, conheceram apenas a prática do esporte para 

quase todos, uma prática segregada. Nesses casos, o esporte educacional tem possibilidades 

de superar uma série de imposições que foram colocadas em forma de atividade física de 

maneira indiscriminada e desrespeitando limites. Destarte, o mérito é do aluno/atleta que 

participa, coopera, se diverte e se transforma social e culturalmente.  
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Tais pressupostos se convertem na necessidade de uma pedagogização do esporte, em 

elementos que proporcionem reais condições de inserção para a prática esportiva, e, com o 

tratamento educacional, conseguiremos valorizar a cooperação, dinamizar a competição, 

privilegiar as ações dos professores, diminuir valores negativos, conscientizar pessoas para 

uma prática esportiva para a diversidade e, então, ascender uma ―cultura esportiva‖ na vida 

das pessoas. Enfim, por meio da intervenção pedagógica dos valores positivos do esporte 

educacional, em qualquer instância, a prática esportiva pode tornar-se uma possibilidade de 

reordenação e reorganização do esporte em sua forma mais ampla e garantir a formação de 

um ser humano autônomo, democrático e participante. 

Sim! O esporte pode ser para todos! 
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ANEXO 1  

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, _________________________________________________,responsável pelo(a) aluno(a) 

__________________________________________________ , declaro que autorizo o(a) 

mesmo(a) a participar da pesquisa intitulada ―ESPORTE E EDUCAÇÃO: A busca por 

uma prática esportiva heterogênea”, e afirmo que entendi esclarecimentos sobre o estudo 

com os seguintes objetivos: 1. Analisar as contribuições da prática esportiva educacional 

promovida pelo centro esportivo #############. 2. Identificar os impactos positivos e quiçá 

negativos da presença do esporte na vida dos alunos. Li o conteúdo do texto e entendi as 

informações relacionadas á participação de meu dependente que estão direcionadas a 

responder um questionário proposto pelo pesquisador, e estou a par que a identificação de 

meu dependente será preservada e não receberá benefícios financeiros e que concordo em sua 

participação, podendo desistir em qualquer etapa e retirar meu consentimento, sem 

penalidades, prejuízo ou perda. Estou ciente que terei acesso aos dados registrados e reforço 

que meu dependente não foi submetido (a) à pressão ou intimidação para participar da 

pesquisa.  

 

C am po  Gr and e ,  MS,      /      /   

  

 

     As s in a tu r a  do ( a )  r e s po ns áv e l    

      

     

        

 

A s s in a tu r a  do  P es qu i s ado r  R esp on s áv e l  

D e yv i d  Tenn e r  d e  S ouz a  R izzo  

T e l  ( 67 )  99 89 - 43 44  –  E -m ai l : d e yv i d r i z zo 1@ gm ai l . com  

 

 

 

 



 

147 

 

ANEXO 2  

APRESENTAÇÃO DE PESQUISA 

 

ESPORTE E EDUCAÇÃO: A BUSCA POR UMA PRÁTICA ESPORTIVA 

HETEROGÊNEA 

Por: Deyvid Tenner de Souza Rizzo 

E-mail: deyvidrizzo1@gmail.com 

O centro esportivo ############# busca realizar atividades físicas para 

desenvolvimento de atitudes e hábitos saudáveis que melhoram a qualidade de vida da 

população através das modalidades esportivas. Assim questionamos: Quais os impactos que o 

esporte pode causar na vida de uma criança ou adolescente, seja na sua saúde física ou 

mental? Como a prática esportiva educacional está contribuindo para formação de valores na 

vida de seus alunos? 

Essas são algumas perguntas que pretendemos responder com a realização deste 

estudo, que é de extrema relevância para a sociedade, sobretudo quando pensamos nas novas 

gerações, responsáveis, em primeira instância, pelas mudanças sociais futuras e pela 

renovação dos valores positivos e tradições. 

O público alvo do estudo são alunos(as) de 11 a 16 anos matriculados em alguma 

modalidade esportiva no centro esportivo #############. Estes deverão responder a um 

questionário com 13 perguntas que será aplicado por um professor e com isso poderemos 

levantar uma estatística dos impactos que o esporte educacional está produzindo na vida 

desses sujeitos. 

A participação de seu filho(a) nessa pesquisa é de suma importância, pois de acordo 

com as respostas dele(a) no questionário poderemos apontar novos caminhos e possibilidades 

para os desafios do esporte educacional frente a uma juventude que por vezes se encontra 

despreparada para os fatores de risco eminentes no meio social.  

Para tanto, esperamos contar com sua autorização enquanto responsável pelo seu 

filho(a) no Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (segue anexo), mas também pelo 

futuro de uma sociedade que almeja pela construção de valores positivos como cooperação, 

bondade, união, bom senso, amor, respeito, entre outros. 

 

mailto:deyvidrizzo1@gmail.com
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ANEXO 3  

Questionário 

 

Instrumento de coleta de dados sobre participação em práticas esportivas 

 

1. Sexo: masculino (  ) feminino (  )  

 

2. Quantos anos você tem?  

_______anos. Nascido em ___/___/___       

 

3. Você acredita que todas as pessoas 

podem praticar esportes? Por quê? 

Sim(  )     Não(  ) 

________________________________

________________________________ 

 

4. Você aprendeu a respeitar os outros 

durante a prática esportiva: 

Sim(  )     Não(  ) 

 

5. Você se sente estressado durante a 

prática esportiva: 

Sim(  )     Não(  ) 

 

6. Quem te incentivou a praticar 

atividades esportivas: 

(   ) meus pais 

(   ) amigos 

( ) orientação do Professor de Educação 

Física na escola 

(   )Outros: Descreva:  

________________________________

________________________________ 

 

7. Quais os dois principais motivos 

que o levaram a praticar este esporte 

(escolha no máximo dois e marque um 

X). 

*Escolhi este esporte por que: 

(   ) meu ídolo pratica 

(   ) meu médico indicou 

(   ) sonho em ser um atleta profissional 

(   ) gosto de esportes 

(   ) quero mais amigos 

(   ) na televisão parecia legal 

(   ) está na moda 

(   ) me sinto feliz 

 

 

8. Qual o esporte que você mais gosta 

de praticar? Por quê? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

9. Qual o esporte que você menos gosta 

de praticar? Por quê? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

10. Você tem alguma outra atividade 

esportiva fora do centro esportivo? Se 

sim, qual? 

________________________________

________________________________ 

 

11. Você participa de competições ou 

festivais? Por quê?  

Sim(  )     Não(  ) 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

12. Cite um motivo que faz você 

continuar praticando esportes: 

________________________________

________________________________ 

 

13. Escreva um motivo que te faria 

parar de praticar esportes: 

________________________________

________________________________ 
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ANEXO 4 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu ___________________________________________________, responsável pelo 

aluno/atleta ________________________________________________________ , 

declaro que autorizo o(a) mesmo(a) a participar da pesquisa intitulada ―EDUCAÇÃO 

FÍSICA ESCOLAR E ESPORTE: SIGNIFICAÇÕES DE ALUNOS E 

ATLETAS”, e afirmo que entendi esclarecimentos sobre o estudo com os seguintes 

objetivos: 1.Analisar as significações que os alunos(as)/atletas possuem sobre o esporte 

2.Identificar os impactos positivos e quiçá negativos da presença do esporte na vida dos 

alunos/atletas. Li o conteúdo do texto e entendi as informações relacionadas á 

participação de meu dependente que estão direcionadas a responder um questionário 

proposto pelo pesquisador, e estou a par que a identificação de meu dependente será 

preservada e não receberá benefícios financeiros e que concordo em sua participação, 

podendo desistir em qualquer etapa e retirar meu consentimento, sem penalidades, 

prejuízo ou perda. Estou ciente que terei acesso aos dados registrados e reforço que meu 

dependente não foi submetido (a) à pressão ou intimidação para participar da pesquisa.  

 

D o u rado s -MS ,      /      /   

 

 

 

A s s in a tu r a  do ( a )  r es po ns áv e l  

 

 

 

A s s in a tu r a  do  P es qu i s ado r  R esp on s áv e l  

D e yv i d  Tenn e r  d e  S ouz a  R izz o  

T e l  ( 67 )  99 89 - 43 44  –  E -m ai l :d e yv i d r i z zo 1@ gm ai l . co m 
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ANEXO 5  

Questionário 

 

Instrumento de coleta de dados sobre participação em práticas esportivas 

 

1. Sexo: masculino (  ) feminino (  )  

 

2. Quantos anos você tem?  

_______anos. Nascido em ___/___/___       

 

3. Você acredita que todas as pessoas 

podem praticar esportes? Por quê? 

Sim(  )     Não(  ) 

________________________________

________________________________ 

 

4. Você aprendeu a respeitar os outros 

durante a prática esportiva: 

Sim(  )     Não(  ) 

 

5. Você se sente estressado durante a 

prática esportiva: 

Sim(  )     Não(  ) 

 

6. Quem te incentiva a praticar 

atividades esportivas: 

(   ) meus pais 

(   ) amigos 

( ) orientação do Professor de Educação 

Física na escola 

(   )Outros:Descreva:  

________________________________

________________________________ 

 

7. Qual o principal motivo que o levou 

a praticar esportes? (escolha no e 

marque um X). 

*Escolhi este esporte por que: 

(   ) meu ídolo pratica 

(   ) meu médico indicou 

(   ) sonho em ser um atleta profissional 

(   ) gosto de esportes 

(   ) quero mais amigos 

(   ) na televisão parecia legal 

(   ) está na moda 

(   ) me sinto feliz 

 

 

8. Qual o esporte que você mais gosta 

de praticar? Por quê? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

9. Qual o esporte que você menos gosta 

de praticar? Por quê? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

10. Você tem alguma outra atividade 

esportiva fora da escola/centro 

esportivo? Fale sobre isso? 

________________________________

________________________________ 

 

11. Você participa de competições ou 

festivais? Por quê?  

Sim(  )     Não(  ) 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

12. Cite um motivo que faz você 

continuar praticando esportes: 

________________________________

________________________________ 

 

13. Escreva um motivo que te faria 

parar de praticar esportes: 

________________________________

________________________________
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ANEXO 6 

Questionário: Roteiro de perguntas 

 

I- Relação da aluna com o esporte e contribuição a inclusão: 

1. Você acredita que o esporte nas aulas de Educação Física, contribui para seu 

crescimento pessoal (profissional, intelectual, qualidade de vida) fora da escola? 

Sim (      )  Não (      ) 

2.Qual a atividade esportiva, citadas a baixo você mais gosta de participa nas aulas de 

Educação Física? 

Vôlei (      )  Basquetebol (      ) Futsal (      )  Handebol 

3. Alguma vez sentiu-se discrimina nas aulas de Educação Física por apresentar alguma 

indiferença a alguma atividade ou exercício?  

Sim (      ) Não (      )  

II- Relação com efeitos positivos provocados pelo esporte a aluna com deficiência 

auditiva nas aulas de educação física: 

4. A prática esportiva nas aulas de Educação Física pode prevenir contra várias doenças, 

sendo importante para o equilíbrio do corpo. Você concorda com essa afirmação? 

Sim (     ) Não (      ) 

5. Qual sua representação de corpo saudável. O que é para você um corpo saudável? É 

um corpo: 

Bonito (      )  Feio (      )    Gordo (      )  Magro (      ) Nenhuma das alternativas (      ) 

6. Você sente cansaço ao realizar as atividades esportivas nas aulas de Educação Física? 

Com que frequência. 

Nunca (      ) Raramente (      )  Quase sempre  (      ) Sempre (      ) 

III- Relação com que forma a aluna com deficiência auditiva compreende o 

esporte:   

7. Você está satisfeito com os esportes que são praticados na aula de Educação Física? 

Sim (      )  Não (      ) 
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ANEXO 7 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu, _________________________________________________, responsável 

pela aluna __________________________________________________, declaro que 

autorizo a mesma a participar da pesquisa intitulada ―Esporte e inclusão: por uma 

prática pedagógica “educacional”, sendo este, um estudo que mostra a extrema 

relevância do esporte educacional para a sociedade, sobretudo quando pensamos nas 

novas gerações, responsáveis, em primeira instância, pelas mudanças sociais futuras e 

pela renovação dos valores e tradições. O presente estudo pode demonstrar que 

indivíduos que frequentam as respectivas aulas de Educação Física podem revelar 

informações que podem inovar o modo de pensar e agir sobre o esporte na sociedade 

contemporânea. Com isso, afirmo que entendi os seguintes objetivos do estudo: 1. 

Analisar as contribuições da prática esportiva educacional. 2. Identificar os impactos 

positivos e talvez negativos da presença do esporte na vida da aluna. Li o conteúdo do 

texto e entendi as informações relacionadas à participação de meu dependente que está 

direcionada a responder um questionário proposto pelo pesquisador, e estou a par que a 

identificação de meu dependente será preservada e não receberá benefícios financeiros e 

que concordo em sua participação, podendo desistir em qualquer etapa e retirar meu 

consentimento, sem penalidades, prejuízo ou perda. Estou ciente que terei acesso aos 

dados registrados e reforço que meu dependente não foi submetido (a) à pressão ou 

intimidação para participar da pesquisa.  

D o u rado s -MS .    /      /  

 

_ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _  

A s s in a tu r a  do  (a )  r e s po ns áv e l  

 

_ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _  

A s s in a tu r a  do  (a )  Al un o  

 

_ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _  

A s s in a tu r a  do  P es qu i s ado r  R esp on s áv e l  

T e l .  (6 7 )  9 99 89 43 44  –  E - m ai l :  d e yv i d r i z z o1 @ gm ai l . com  
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ANEXO 8 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

 

 

 


