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RESUMO 

 

Pesquisas realizadas sobre o trato do esporte como conteúdo nas aulas de Educação Física têm 

sido objeto de investigação por pesquisadores que questionam a ação pedagógica do esporte, 

no contexto escolar. Assim, este estudo teve como objetivo apresentar uma proposta de 

intervenção pedagógica na disciplina Educação Física para o Ensino Médio com o conteúdo 

Esporte, elaborada, planejada e executada com base numa abordagem crítica de ensino, bem 

como analisar e refletir o impacto na aprendizagem e percepção dos alunos acerca deste 

conteúdo, considerando as dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais, de forma que 

possibilite aos indivíduos envolvidos neste estudo uma maior criticidade na compreensão e 

apreensão a respeito do fenômeno esportivo contemporâneo. As ações desenvolvidas foram 

norteadas a partir de três blocos temáticos: Elementos históricos, conceituais e culturais do 

esporte; Políticas públicas do esporte; e Características individuais, grupais e ambientais. A 

metodologia deste trabalho se fundamentou na pesquisa qualitativa, por meio do método da 

pesquisa-ação. O trabalho se concretizou dentro IFRN (Instituto de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte), na cidade Pau dos Ferros, com uma turma de 2º ano do 

Ensino Médio, do curso técnico de Informática. Participaram da pesquisa 37 alunos, oriundos 

de 11 cidades diferentes. Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizados um 

Questionário e o Diário de Pesquisa. A partir da intervenção pedagógica se comprovou, por 

parte dos sujeitos da pesquisa, uma evolução e ampliação nos aspectos conceituais acerca do 

esporte, saindo de uma mera prática corporal regrada e competitiva, passando a compreendê-

lo como um fenômeno sócio-cultural, com entrelaçamentos políticos e ideológicos com 

interferências históricas. Outro aspecto é a percepção do esporte como um direito do cidadão 

e, como tal, merece políticas públicas que o atendam satisfatoriamente. O entendimento de 

que o esporte se manifesta, sobremaneira, nos hábitos e comportamentos das pessoas, 

permitiu identificar sua influência na qualidade de vida da população das cidades de origem 

dos alunos. Com isso, evidencia-se a necessidade de um trato pedagógico do conteúdo esporte 

por parte da Educação Física Escolar mais preocupado com a formação e instrumentalização 

de sujeitos críticos e reflexivos com condições de exercer com plenitude sua cidadania. 

 

 
Palavras-chaves: Educação Física Escolar; Ensino Médio; Esporte conteúdo da Educação 

Física; Intervenção. 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Researchers have analyzed how sport is being taught in the classroom as a regular subject and 

how it is accepted as a pedagogical action at school. This study aims to suggest some 

pedagogic proposal on the Physical Education subject to High School System which would be 

planned, formulated, and applied based on some critical approach on teaching, as well as 

analyzing and thinking over its impact on the students'  learning, taking in consideration some 

conceptual,  procedural and attitudinal dimensions to make possible for the students to 

become more critical so that they will understand how this subject works in contemporary 

time. .We had three specific blocs to develop our research: Historic, conceptual and cultural 

elements about sport; Public policies to sport; Individual, group and environmental 

characteristics. The method of this work was based on qualitative research through some 

research action. The study was made actually at IFRN (Federal Institute of Education, Science 

and Technology of Rio Grande do Norte state), in the city of  Pau dos Ferros. Students from 

the second year of the computing course in high school were the participants in the research, 

there were 37 students from eleven different cities near Pau dos Ferros. They answered some 

questionares and a Research Diary. From the pedagogical intervention we could prove the 

students have improved their knowledge about the concept on sport itself, leaving the old idea 

about sport  only as a physical practice  such as an activity with rules or as competition, we 

could prove they have sport as a social-cultural event, involving policies, ideologies as well as 

historical interferences. Another aspect they mentioned was that sport is  the citizens' right 

and as such there must be public policies pro sports. Understanding that sport transpires on 

peoples' habits as well as their behavior allowed us to identify its influence on our 

students'  quality of life back in their home towns. Therewith, it is clear the necessity of a 

pedagogical focus on the content of Physical Education at school to make this subject more 

meaningful, so that the students will become more critical and reflexive about life and will be 

able be real citizens.   

 

 

Key-words: Physical Education; High School; Content about Physical Education; 

Intervention. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 Já se passaram quase duas décadas da minha graduação em Educação Física. Ainda no 

fim da faculdade, comecei a ter experiências e contatos com o ensino da Educação Física 

Escolar. Desde então, acumulei vivências dentro da escola. Vivências em instituições 

diversas: públicas (em âmbito municipal, estadual e federal) e privadas; na zona rural e 

urbana; níveis de ensino distintos (Ensino Infantil, Fundamental e Médio); ensino regular ou 

na Educação de Jovens e Adultos (EJA) etc. Testemunhei diferentes realidades e contextos 

sociais junto à escola que marcam e enriquecem minha vida pessoal e profissional. 

 Desde então, como professor de Educação Física, entendo que encontramos na escola 

um ambiente rico em experiências e significados, o que nos concede uma imensa importância. 

Contudo, no contato e conversas com pessoas que convivem no universo da comunidade 

escolar, tenho percebido que os anseios e compreenssões em relação à Educação Física, 

resumem-se ao entrelaçamento com as práticas esportivas pelas mais diversas razões, 

tornando-a, na maioria das vezes, refém do esporte. As  aspirações depositadas no esporte se 

originam numa variedade de razões que vão desde a necessidade de recrear (quando se pensa 

o esporte por um prisma de divertimento, entretenimento) ao intuito de disciplinar alunos 

(estar no pensamento de muitos, a possibilidade do esporte ser capaz de impor limites, regras, 

de padronizar comportamentos, de estimuar valores. Um pensamento talvez explicado pela 

rigidez dos treinamentos aos quais os atletas se submetem). A identificação das expectativas 

dos sujeitos que habitam a escola em relação ao esporte e do modelo de esporte mais 

pragmático, seletivo e performático que tem dominado a consciência dos atores da prática da 

Educação Física é algo que precisa estar sempre em voga para que se possa determinar os 

caminhos que o esporte pode ter dentro da escola. 

 Talvez esta perspectiva de uma Educação Física esportivizada se justifique por 

aspectos históricos da formação de professores. Particularmente, minha graduação em 

Educação Física é fruto de um currículo com traços marcantes da época da ditadura militar, 

uma formação inicial, ainda que considerasse a preparação para a docência em Educação 

Física, trazia um nítido privilégio e valorização às práticas esportivas, o que acabou por 

caracterizar e estigmatizar uma geração de professores de Educação Física. Professores que 

tinham a missão de reproduzir movimentos técnicos do esporte, regido sob a égide da 

performance atlética. E, por muitos anos, este modelo de Educação Física se fez presente na 
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escola, solidificando e fortalecendo no imaginário das pessoas esta confusão de limites entre a 

Educação Física Escolar e o esporte. 

 O ensino do esporte dentro da Educação Física Escolar tem sido com frequência tema 

de inúmeros debates acalourados. Uma discussão que se justifica, na medida em que a 

Educação Física tenta se desvencilhar de uma realidade que a deixa sujeita aos interesses 

dissiminados pelo modelo deste esporte de alto rendimento.  

Não se quer aqui dissiminar a ideia de abandonar o esporte como conteúdo da 

Educação Física Escolar, mas é necessário reconhecer a importância de rever o modelo 

pedagógico que temos visto tomar conta de nossas escolas. E, na medida em que se pretende a 

consolidação da Educação Física junto à escola, se faz necessário uma mudança de 

paradigmas, já que esta consolidação e credibilidade desse componente curricular não se 

concretizarão atrelados a praticas descontextualizadas e descomprometidas com a realidade. 

Nem tão pouco, cabe pôr em dúvida a importância do esporte para a Educação Física Escolar, 

porém se faz necessário uma reflexão a respeito do tipo de esporte que temos visto em nossas 

aulas. Essa reflexão permitirá uma avaliação mais justa no tocante aos rumos que se pretende 

para o esporte em nossas escolas e os papéis que este assume na formação e educação de 

nossos alunos.  

 Claramente, o esporte domina o inconsciente das pessoas, que de fora olham e pensam 

com relação à Educação Física Escolar. A confusão criada a respeito dos limites de um e do 

outro faz com que muitos acreditem que o esporte seja, senão o único, mas o principal 

conteúdo a ser desenvolvido nas aulas de Educação Física. Porém, é importante esclarecer que 

o esporte é apenas um dos componentes da Cultura de Movimento
1
, apesar da indiscutível 

supremacia exercida sobre as demais manifestações que o compõe. 

 A predominância do esporte em detrimento aos demais elementos da Cultura de 

Movimento nos remete a um equívoco histórico que é o delírio de acreditar que os objetivos 

da Educação Física se equivalem aos do esporte, e mais, aos objetivos de um modelo 

esportivo seletivo, desigual e que tem como fim o rendimento, a performance, o recorde, a 

descorberta de talentos.  

                                                           
1
Adota-se neste trabalho o conceito de Cultura de Movimento expresso em Kunz (1991), que a concebe como 

objetivações culturais, cujos movimentos dos seres humanos são mediadores do conteúdo simbólico e 

significante, que uma determinada sociedade ou comunidade a criou. Conceito que é complementado em 

González e Fensterseifer (2008, p. 111): “são  inúmeras as atividades práticas que indivíduos de diferentes 

contextos sociais e culturais realizam, valendo-se do movimento humano com características expressivas, 

comunicativas e produtivas que são imediatamente reconhecidas pelos indivíduos deste contexto como uma 

atividade típica do meio, portanto, dessa cultura”. 
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 Conceituar e compreender objetivamente o esporte tem se tornado uma tarefa de 

grande dificuldade, em razão de todas as suas implicações e múltiplas possibilidades. 

Conceitos, como o encontrado nos PCN´s (BRASIL, 1997), que destacam a formalização e 

universalização de regras e a institucionalização do esporte, não mais dão conta da 

complexidade deste componente da cultura corporal. 

 Fica evidente que os interesses do esporte interferem diretamente nos rumos da 

Educação Física, sendo capazes de nortear políticas públicas para o seu desenvolvimento, 

determinando, assim, objetivos condizentes com os anseios do rendimento (LE BOULCH, 

2008).  

 Dessa forma, referir-se ao esporte, enquanto conteúdo da Educação Física Escolar, 

passa a princípio pela compreensão do trato dado a um dos maiores fenômenos sociais, seja 

por meio da escola ou pela sociedade de maneira geral. Ao compreendermos o esporte no 

contexo escolar como meio de formação e desenvovimento do aluno, precisamos percebê-lo 

dentro de um sentido amplo, focando o olhar além da sua instrumentalização. 

 Pretende-se, a partir de tal pensamento, constituir uma Educação Física Escolar, a qual 

esteja abandonando as práticas desvinculadas de significado para os alunos e preocupada com 

a aprendizagem, fundamentada nas necessidades e interesses de um novo aluno, crítico, 

atuante e participativo. 

 Uma proposta de pesquisa que pretende ressignificar o esporte como contéudo da 

Educação Física Escolar, em função de tudo que está implícito, é, no mínimo, ambiciosa. Suas 

possibilidades são vastas em decorrência da representatividade que este componente da nossa 

Cultura de Movimento exerce sobre nós. Assim, a natureza e as características deste estudo 

proposto evidenciou a escolha pelo método da pesquisa-ação (já que se propôs uma 

intervenção com vistas à transformação de determinadas situações que estão postas), com 

base em análises de abordagem qualitativa. Encontrou-se em autores como Betti (2009), 

Thiollent (2004), entre outros, o embasamento teórico capaz de ratificar a pesquisa-ação como 

uma oportunidade e possibilidade viável de associação entre pesquisa e prática, e que 

reforçam a escolha e a adoção dessa metodologia por parte deste estudo. 

 Considerando o que foi exposto anteriormente e pretendendo dar minha contribuição 

na consolidação da Educação Física junto à escola, este estudo teve como objetivo a análise e 

reflexão de uma intervenção didático-pedagógica sobre o conteúdo esporte. Trata-se, pois, de 

uma pesquisa que foi elaborada, planejada e executada com base numa abordagem crítica de 
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ensino
2
 da Educação Física Escolar, enfatizando as dimensões conceituais, procedimentais e 

atitudinais, que possibilite aos indivíduos envolvidos neste estudo uma maior criticidade na 

compreensão e apreensão a respeito do fenômeno esportivo contemporâneo.  

Assim, na pretensão de suscitar uma percepção mais aprofundada da importância, 

significados e influência do esporte contemporâneo, a intervenção aqui desenvolvida 

apresenta base em Blocos Temáticos como: elementos históricos, conceituais e culturais do 

esporte; políticas públicas do esporte; características individuais, grupais e ambientais. 

 Toda a intervenção metodológica aqui proposta foi marcada pela presença e utilização 

de instrumentos que permitem a coleta de dados: o questionário, fundamental para a 

percepção na evolução da compreensão do objeto de estudo deste trabalho por parte dos 

indivíduos; a observação participante, o que ajuda na obtenção de dados dos quais os 

indivíduos não têm consciência, mas que acabam orientando seu comportamento 

(LAKATOS, 2009); um diário de campo, com o intuito de registrar todas as ações que se 

materializam durante a realização do trabalho. 

 Agora se faz importante a delimitação do espaço da concretização deste trabalho. 

Localizado na BR 405, KM 154, Bairro Chico Cajá, o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte/IFRN, em Pau dos Ferros/RN, é o locus deste estudo. 

Com funiconamento desde o ano de 2009, o IFRN/Pau do Ferros funciona com cursos em 

diferentes níveis: do Ensino Superior e do Ensino Técnico no modelo Subsequente (Técnico 

pós Ensino Médio) e Integrado (Ensino Médio concomitante com o Ensino Técnico, inclusive 

na modalidade EJA). 

 Dentre estes cursos, apenas os cursos no modelo integrado possuem a Educação Física 

na sua grade curricular e com uma carga horária de 160h/a (horas/aula), destribuídas nos dois 

primeiros anos dos cursos (80h/a no 1º ano e 80h/a no 2º ano). A Proposta Pedagógica da 

disciplina Educação Física Escolar, elaborada por professores do IFRN, de diferentes 

Campus, privilegia os elementos da Cultura de Movimento como conteúdos a serem 

contemplados no trato com o conhecimento correspondente à Educação Física Escolar. A 

proposta pedagógica do IFRN aponta o segundo semestre do 2º ano como o momento 

destinado ao trabalho e às discussões referentes à especificidade do conteúdo esporte. Assim, 

o presente trabalho teve como sujeitos da pesquisa os alunos de uma turma do 2º ano do curso 

Técnico Integrado. 

                                                           
2
 Este trabalho adota como conceito de Abordagem Crítica de Ensino aquela que delega ao aluno um papel de 

protagonismo na sua aprendizagem, onde as práticas pedagógicas objetivam a formação de pessoas 
conscientes reflexivas e autônomas. FREIRE (2011), (2005); KUNZ (2006). 
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 Este estudo apresenta uma proposta de intervenção, com duração de 14 (quartoze) 

encontros (totalizando 28 horas/aula), representando pouco mais de um terço de toda carga 

horária prevista para o ano letivo da disciplina Educação Física. As aulas aconteceram com 

uma frequência semanal de 2 h/a, com duração de 45 minutos cada aula, ministradas em bloco 

e com a utilização de espaços diversos. 

 A dinâmica de realização da pesquisa teve como característica a aplicação e 

reaplicação do instrumento de coleta de dados (questionário) de modo a permitir a percepção 

das evidências no desenvolvimento da aprendizagem do conteúdo. Fruto de um planejamento 

prévio, o trabalho a ser desenvolvido com vista aos objetivos desta pesquisa passou por um 

trato do conteúdo esporte com perspectivas de aulas e discussões teóricas com utilização de 

diversas estratégias (uso de tecnologias, atigos de jornais e/ou revistas, programas televisos, 

documentários, realização de seminários etc), de vivências e práticas corporais, abordados sob 

a forma de temas desenvolvidos e discutidos junto aos alunos envolvidos e participantes do 

estudo. Todas as análises aqui estabelecidas foram forjadas com base em um discurso 

criterioso construído a partir de um diálogo com a literatura específica da Educação Física 

Escolar e áreas afins que ajudam na interação a fim de estabelecer um conhecimento 

significativo. 

 Todos estes elementos e análises estão registrados neste trabalho dissertativo que 

apresenta uma  estrutura composta por 5 (cinco) capítulos. O primeiro, com o título “Os 

Caminhos da Pesquisa”, apresenta as opções metodológicas que nortearam as ações no 

desenvolvimento da investigação, como a caracterização da pesquisa, dos sujeitos 

participantes e do lócus do trabalho e a explicação dos instrumentos de coletas de dados. 

 O segundo capítulo tem a intenção de fazer uma reflexão a respeito do esporte como 

fenômeno social, enfatizando elementos que trazem o desafio de fazê-lo ser percebido como 

tal. Partimos de uma discussão de conceitos do esporte, já que sua compreensão e percepções 

conceituais delimitam os pensamentos e ações em torno deste fenômeno social. E, com base 

em Pierre Bourdieu (2003; 2004), Norbert Elias (1992a; 1992b) e Eric Dunning (1992), 

destaco argumentos em favor de uma sociologia do esporte, tomando como ponto de partida a 

evolução histórica e os condicionantes que dão ao esporte tanto destaque na sociedade.  

 O terceiro capítulo, inicialmente, apoiado em José Carlos Libâneo (1994; 2008) e 

Paulo Freire (2005; 2011), põe em destaque o debate da concepção e ação pedagógica, com as 

quais um professor demonstra suas percepções e compreensões de mundo e sociedade, onde 

educar é também um ato político e ideológico. Em seguida, contextualizo as tendências 

pedagógicas e faço um posicionamento em favor das tendências críticas. É a partir disto e 
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com um breve relato das influencias históricas da Educação Física Escolar que destaco as 

abordagens críticas e seu apego à cultura como um elemento indissociável ao homem e a sua 

Cultura de Movimento e, por conseguinte, da Educação Física Escolar. Depois, o foco recai 

sobre o esporte como um dos componentes desta Cultura de Movimento, como conteúdo a ser 

tratado dentro do componente curricular Educação Física. Finalmente, exponho brevemente 

como tem sido historicamente o trato pedagógico deste conteúdo dentro do IFRN (antes 

CEFET e ETFERN). 

 No quarto capítulo estão expressos todos os relatos, análises e reflexões da intervenção 

pedagógica com o conteúdo esporte dentro do Campus do IFRN, na cidade de Pau dos Ferros, 

foco desta dissertação.  

 As Considerações Finais que são oriundas das análises e reflexões apontadas no 

capítulo anterior compõem o 5º capítulo, o qual se inscreve com um tom ousado e audacioso 

de dar encaminhamentos e de apontar rumos nos cuidados com o esporte enquanto conteúdo 

da Educação Física Escolar.  

 Portanto, o estudo que aqui se apresenta se justifica na urgência de encontrarmos, na 

prática pedagógica da Educação Física Escolar, possibilidades de instrumentalização do 

ensino do esporte enquanto parte integrante e fundamental da nossa cultura corporal, também 

como contribuição para a consolidação deste componente curricular na escola. Kunz (2006) 

aponta uma Educação Física, cujo objeto de ensino não fica circunscrito ao aprendizado dos 

gestos motores que caracterizam cada modalidade esportiva, mas propicia a compreensão 

crítica das diferentes formas de encenação esportiva, os seus interesses e os seus problemas 

vinculados ao contexto sociopolítico. 
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I - OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

 Enquanto professor de Educação Física, sempre tive minhas ações profissionais 

intimamente ligadas ao contexto escolar. Vivi todas as dificuldades e angústias que permeiam 

o ensino da Educação Física Escolar, e daí tenho a convicção de que qualquer estudo que 

conduzisse deveria surgir da realidade na qual esta disciplina na escola está imersa. 

 O estudo que aqui se apresenta pretende trazer uma contribução para a consolidação da 

Educação Física Escolar junto à escola, partindo da realidade escolar e com meta de retornar a 

ela. Esta escolha evidencia a opção pelo método da pesquisa-ação, que propõe a intervenção 

com vistas à compreensão e, quiçá, à transformação de determinadas situações que estão 

postas. Diversos são os autores – como: Creswell (2007); Franco (2005); Tripp (2005); Bracht 

(2002); Pires (2002); Betti (2009) – que percebem na pesquição-ação uma oportunidade e 

possibilidade viável de associação entre pesquisa e prática, e que reforçam esta premissa e 

ratificam a adoção desta metodologia por parte deste estudo. Severino (2007, p. 120) expõe 

claramentre o significado da opção pela pesquisa-ação e sua essência: “Assim, ao mesmo 

tempo em que realiza uma diagnóstico e a análise de uma determinada situação, a pesquisa-

ação propõe ao conjunto de sujeitos envolvidos mudanças que levem a um aprimoramento das 

práticas analisadas”. Michel Thiollent (2004, p. 14) define a pesquisa-ação como: 

 

um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada 

em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 

situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 

participativo.  

 

 Assim sendo, as características e natureza dos objetivos propostos neste estudo 

apontam para a adoção de uma pesquisa de abordagem qualitativa. No tocante à inserção da 

pesquisa qualitativa junto aos estudos realizados, no âmbito da Educação Física, Betti (2009) 

reafirma a necessidade de investigar a prática pedagógica em Educação Física Escolar e que, 

para tal,  a pesquisa qualitativa seria a mais adequada. E ainda, segundo Silverman (2009, p. 

51), quando trata das qualidades da pesquisa qualitativa, diz que ela tem “a capacidade para 

estudar fenômenos simplesmente indisponíveis em qualquer lugar”. Alves-Mazzotti citado 

por Betti (2009, p. 242) diz que nas pesquisas qualitativas “a análise e interpretação dos dados 

vão sendo feitas de forma interativa com a coleta acompanhando todo o processo de 
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investigação [...] são multimetodológicas, isto é, utilizam grande variedade de procedimentos 

e instrumentos de coleta de dados”. 

 Por tudo que foi apresentado e por ser professor do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Pau dos Ferros, o plano de 

intervenção com o conteúdo “Esporte” aqui proposto foi planejado e realizado com uma 

turma de 2º ano do Curso Integrado em Informática, com 38 alunos. Aqui, é necessário 

esclarecer que a Proposta Pedagógica para a disciplina Educação Física do IFRN foi 

determinante na delimitação de alguns pontos fundamentais que caracterizam esta pesquisa. 

Apoiada numa concepção crítica do ensino, esta proposta pedagógica prioriza o trato do 

conhecimento em Educação Física Escolar a partir da compreensão a respeito da Cultura de 

Movimento (CM) e seus conteúdos (Jogo, Ginástica, Esporte, Lutas e Dança). Tratando 

especificamente do conteúdo esporte, foco deste estudo, a proposta determina que este 

conteúdo seja ministrado nas turmas de 2
os

 anos, daí a escolha por esta série para intervenção. 

Para estas turmas, a disciplina Educação Física apresenta uma carga horária anual 

estabelecida em 80 aulas (sendo duas por semana), e com sua proposta pedagógica prevendo 

outros dois elementos da CM como conteúdos, além do esporte: dança e luta. Por isso, foi 

estabelecido um terço da carga horária de Educação Física como duração da intervenção com 

o conteúdo esporte, aproximadamente 28 aulas, ou 14 encontros semanais (em blocos de duas 

aulas seguidas e que não se podia desvencilhar). 

 O planejamento e elaboração da intervenção metodológica com o conteúdo esporte, 

foco deste estudo, caracterizou-se por um conjunto de ações que seguiram uma sequência de 

atividades, aqui apresentadas: definição dos blocos temáticos; elaboração e aplicação de 

Questionário Diagnóstico; adoção de um Diário de Pesquisa; aplicação de métodos criativos 

(TAFFAREL, 1985), nas aulas que compuseram a intervenção metodológica da disciplina de 

Educação Física, nas turmas de 2º ano do Ensino Médio do IFRN, campus Pau dos Ferros.  

 Foi a partir da concepção de que as aulas de Educação Física Escolar, no trato com o 

conteúdo esporte, deveriam ir além das vivências de determinadas modalidades esportivas que 

se fez a opção pela adoção desses blocos temáticos. Neles se apresentam uma diversidade de 

elementos e assuntos que envolvem o contexto do esporte moderno e que concentram em 

diferentes blocos que atendem enfoques distintos no conteúdo esporte. A definição desses 

blocos foi fundamental para os rumos desta pesquisa, já que eles nortearam o planejamento 

das demais ações previstas para esta intervenção. Eis os blocos temáticos: 

a) Elementos históricos, conceituais e culturais do esporte – neste ponto tem-se o 

cuidado de levar ao aluno a compreensão da evolução histórica do esporte e sua 
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contextualização enquanto fenômeno contemporâneo e social, como também suas 

implicações na vida dos indivíduos. Ou melhor, levar o aluno a percepção da evolução 

conceitual do esporte, na medida em que este ganha dimensões cada vez abrangentes 

na sociedade contemporânea, como também, a compreendê-lo como um elemento 

eminentemente cultural. 

b) Políticas públicas do esporte – a evolução histórica e conceitual do esporte o fez ser 

percebido como um direito de todos, inclusive, assegurado na Constituição Federal de 

1988, no seu Art. 237 e, a partir disto, busca-se identificar e analisar as políticas 

públicas instituídas pelo poder público, nas diferentes esferas sociais, em diferentes 

espaços, desde aplicações dessas políticas e ações governamentais em âmbito 

nacional, como também nas respectivas cidades dos alunos da turma. 

c) Características individuais, grupais e ambientais – a compreensão do esporte passa 

pelas vivências e experiências individuais ou em grupo e, ainda, deve-se considerar as 

características espaciais que delimitam a realidade dos indivíduos desta pesquisa, pois 

se encontram, neste público, alunos que moram em diferentes cidades. Há o 

reconhecimento, por parte dos alunos, das especificidades que caracterizam e 

delimitam o esporte dentro de suas respectivas realidades. 

 

 É importante que se esclareça que as estratégias da intervenção com esses blocos 

temáticos foram estabelecidas de forma a favorecer uma compreensão, por parte dos alunos, 

do conteúdo “esporte” com base nas Dimensões dos Conteúdos (DARIDO, 2005): Conceitual 

- compreensão do esporte enquanto fenômeno social contemporâneo, características do 

esporte nas suas diferentes dimensões, percepção do aspecto cultural que envolve o esporte, as 

interfaces e importância do esporte moderno e suas influências na sociedade; Procedimental - 

vivências práticas esportivas diversificadas, observando as características culturais, 

ambientais, individuais e grupais; e Atitudinal - percepção do esporte como um direito de 

todos, sendo capaz de pensar o usufruto autônomo e crítico deste direito; análise e 

compreensão dos fatores (sejam políticos, sociais, culturais, educacionais etc.) que envolvem 

o esporte e o respeito à diversidade cultural do esporte. 

 Uma importante etapa neste trabalho foi a adoção e elaboração de um questionário. 

Lewin (apud BETTI, 2009) aponta traços essenciais ao processo de uma pesquisa-ação: 

análise do problema; coleta de dados e conceituação dos problemas; planejamento da ação e 

execução; e nova coleta de dados para avaliá-la. Por considerar os aspectos sobre uma 

pesquisa-ação citados anteriormente, foi feita a opção de adoção e aplicação de um 
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questionário (modelo em anexo) pela possibilidade de reaplicação desse instrumento como 

um meio de avaliação da intervenção metodológica aqui prosposta,  a partir de comparações 

entre os dois momentos (início e fim da intervenção) de utilização do questionário, na medida 

em que se considera um conhecimento mais aprofundado a respeito das questões 

apresentadas, em razão de todo processo da intervenção. 

 A utilização desse instrumento vem de encontro com a necessidade de se fazer uma 

anamnese para identificar conhecimentos e posicionamentos prévios que os alunos possuíam a 

respeito de todos os temas presentes neste estudo e expressos nos blocos temáticos. E, a partir 

destes, foram construídos questionamentos que apontam para as discussões que cercam 

atualmente o tema “esporte”. 

 Inicialmente, foram coletadas informações sobre a identificação dos sujeitos pra 

favorecer a comparação e análise dos questionários nos dois diferentes momentos de sua 

aplicação. Além disso, as informações relativas às cidades nas quais os sujeitos residem tem 

um significado importante quando se faz necessário identificar ações e políticas públicas que 

envolvem as comunidades em cada realidade distinta. 

 No questionário apresentado, constavam questões referentes à compreensão do que 

seja o esporte, à relação existente entre a disciplina Educação Física e o esporte, à importância 

deste elemento na vida das pessoas, à existência e presença deste em suas respectivas 

comunidades, como também  a opiniões a respeito dos “Mega-eventos Esportivos” que, 

dentro do contexto atual, tem tido grande relevância. Todas essas questões compuseram um 

vasto leque de possibilidades de discussão, compreensão e percepção, por parte dos alunos, do 

que seja efetivamente o esporte. 

 Outro elemento fundamental na pesquisa foi o Diário de Pesquisa, que tem um papel 

crucial na trajetória desta investigação. Barbosa e Hess (2010, p. 23) apontam que “O diário 

de pesquisa pode ser visto como uma instituição capaz de trabalhar – no sentido de elaborar, 

organizar, possibilitar – as potencialidades „instituintes‟ de quem se encontra na condição de 

aprendiz, o que significa reconhecer o caráter pedagógico”. 

 Esse diário foi adotado junto aos alunos envolvidos, como forma de registro de todas 

as atividades desenvolvidas durante toda intervenção. Contudo, os registros não poderiam 

limitar-se apenas a um caráter descritivo das ações, mas, também, como possibilidades de 

expor seus entendimentos e/ou questionamentos, sensações e/ou sentimentos que porventura 

surgissem a qualquer momento. Como argumenta os autores, 
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Não se trata de anotar tudo o que eles veem, mas aquilo que lhes faz sentido, 

que desperta reflexões ou sentimentos e, particularmente, que anotem as 

possíveis relações ou conexões provisórias entre diferentes fatos ou idéias 

que cruzam o campo das preocupações apresentadas pela disciplina 

(BARBOSA e HESS, 2010, p. 55). 

 

 Note-se que aqui o Diário de Pesquisa se configura num instrumento de livre 

expressão da subjetividade. Barbosa e Hess (2010) destacam a importância do Diário de 

Pesquisa na formação de um aluno reflexivo e menos alienado, seja a respeito de si ou do 

contexto social no qual está inserido. E, ainda, a respeito da prática do Diário de Pesquisa, os 

autores dizem: 

 
se insere numa outra perspectiva de entender e de fazer ciência, que se 

caracteriza por apresentar posições opostas em relação à linguagem 

matemática e ao isolamento do sujeito. Nessa outra perspectiva, entram em 

cena a pesquisa qualitativa, a postura hermenêutica e interpretativa e a 

incorporação da presença do observador com todas suas implicações, 

apresentando como resultado um conhecimento não objetivo no sentido 

matemático, mas híbrido,  mestiço, resultante da mistura de razão e 

subjetividade do observador [...].  Nessa perspectiva, é possível afirmar que 

se pode estudar com rigor tantos os fenômenos distantes e fora de nós quanto 

aqueles que estão próximos. Mantendo presente a perspectiva do rigor, para 

que se possa admitir como científico o resultado da reflexão em curso, 

encontramos não a unicidade, mas a pluralidade; não somente o modelo 

matemático como possibilidade de análise, mas a capacidade interpretativa 

do sujeito, sua influência singular na produção daqueles resultados, 

principalmente assumindo como parte do processo suas angústias perante a 

árdua tarefa de construir saber e a partir do pouco que se conhece 

(BARBOSA e HESS, 2010, p. 32). 

 

 A dinâmica de utilização desse instrumento consistiu em alimentá-lo diariamente, 

sendo possível ao aluno registrar quaisquer coisas que ele julgasse ter relação com o tema que 

se debatia naquele momento (reportagens ou matérias de qualquer meio de comunicação – 

TV, jornais, revistas, internet – filmes, músicas, livros, etc). No tocante ao texto produzido, 

Barbosa e Hess (2010) esclarece que deve ser semelhante a uma carta que enviamos a alguém. 

E se todas a vezes que enviarmos uma carta a alguém, for preciso estar junto para esclarecer a 

escrita, a carta foi insuficiente. A carta bem escrita comunica o que se propõe comunicar, e é 

assim que deve ser o texto dito acadêmico. 

 Com relação à metodologia utilizada durante as aulas da intervenção, foram adotados 

os Métodos Criativos propostos por Taffarel (1985). Segundo a autora, esses métodos 

perfazem um total de 43, porém, devido suas possibilidades de aplicação selecionam-se os 

seguintes: Perguntas Operacionalizadas - objetiva estimular a criatividade, promover 



23 

 

incertezas nos alunos, de modo que estes possam constatar diferentes e possíveis 

compreensões e/ou respostas para os questionamentos realizados. A partir da apresentação de 

uma solução problema os alunos serão estimulados a buscar soluções para as perguntas 

propostas; Análise - exploração das partes que compõem um todo para melhor compreensão; 

Análise-Síntese - pressupõe uma combinação e composição das partes para formação de uma 

nova configuração, uma nova forma de perceber o objeto; Brainstorming (tempestade de 

ideias) - expressão livre de ideias por parte dos alunos a respeito do fenômeno esportivo, 

quando estimulado a expor sua compreensão; Checklist - registro individual ou em grupo dos 

resultados e produtos das ações da intervenção (exemplos: portfólio ou diário de pesquisa). 

 Faz-se necessário destacar que entre os métodos criativos apresentados não há uma 

relação de dependência ou hierarquização, ou seja,  na aplicação de tais métodos, não existe 

qualquer espécie de sequência obrigatória nem, tão pouco, de prerrogativa de superposição de 

um método em detrimento a quaisquer outros, acarretando, dessa forma, numa autonomia na 

escolha do método, considerando a melhor adequação de um ou mais destes nas ações 

previstas na intervenção. 

 Ressalto que o conceito de criatividade nessa perspectiva não se restringe apenas a 

ações e comportamentos incomuns e/ou inéditos, mas a uma capacidade de análise e síntese 

de informações, capaz de redefinir posturas e soluções a respeito de algo, neste caso, da 

compreensão do esporte. 

 Todos esses pontos que foram expostos compõem a caracterização metodológica deste 

trabalho de investigação, cuidadosamente observados e respeitados na construção textual. As 

análise e reflexões resultantes desta intervenção foram construídas a partir de diálogos com 

autores que subsidiam teoricamente esta dissertação. 
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II – O ESPORTE COMO FENÔMENO SOCIAL 

 

“O esporte pode criar esperança onde antes só 

havia desespero. É mais poderoso do que os 

governos em quebrar barreiras raciais. O esporte 

tem o poder de mudar o mundo” (NELSON 

MANDELA). 

 

 Neste capítulo, tenho a intenção e o compromisso de apontar considerações acerca do 

esporte que nos dê condições de percebê-lo através de um olhar ancorado na Sociologia, a 

partir da análise de sua historicidade, ao longo dos últimos séculos e de seu processo de 

evolução (que passa pela a análise e compreensão do termo, pelas possibilidades e 

intencionalidades que movem os sujeitos, até as práticas esportivas), norteando sua 

compreensão e as influências que o esporte exerce na sociedade contemporânea. 

 Essa temática me é muito cara porque, como professor de Educação Física e 

apreciador e adepto do esporte (seja enquanto praticante, expectador/consumidor e, porque 

não dizer também, difusor), encontro rotineiramente uma grande demanda para o esporte na 

escola e na minha prática docente. Vale lembrar que quando cito a escola é enquanto 

instituição social, e que esta não deve estar distante e deslocada do que acontece fora de seus 

muros físicos e, também, que o esporte é hoje um fenômeno social de amplitude gigantesca 

que precisa ser absorvido, discutido e difundido, não de forma restrita e superficial, mas de 

acordo com suas reais possibilidades. Julgo ser importante a ênfase neste aspecto, na medida 

em que é notório que não são todos os professores de Educação Física que conseguem 

compreendê-lo e ressignificá-lo, apesar de utilizarem e se apropriarem demasiadamente do 

esporte. 

 Dito isso, tento agora traçar um caminho em busca de um entendimento mais 

abrangente do esporte, recorrendo a pensamentos e teorias de autores diversos a esse respeito.  

 Na medida em que se tem a intenção de saber mais sobre algo, é comum que esta 

busca comece pelo conceito e, no caso do esporte, não seria diferente. Por isso, optei começar 

este texto com uma análise conceitual, suas compreensões e as implicações diversas que 

surgem desta discussão e no entendimento do que seja o esporte. 

 E quando há a pretensão de uma busca conceitual de qualquer elemento, é natural e 

aceitável que se faça uma consulta a dicionários. Não posso agir de outra forma com relação 

ao esporte. E nesse passeio pelos dicionários, recorro, inicialmente, a um dos dicionários mais 
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conhecidos e requisitados no Brasil, o Dicionário Aurélio (2010), que atribui ao esporte o 

conceito de “conjunto de exercícios físicos praticados com método, individualmente ou em 

equipe”. Neste primeiro ponto, fica evidente uma ênfase maior ao aspecto do envolvimento 

físico, motor. Concede ao corpo que se movimenta um protagonismo nas ações esportivas. 

Estabelece um paralelo com o conceito de atividade física e/ou exercício físico. 

 Esse mesmo dicionário Aurélio ainda o relaciona ao sinônimo “entretenimento”. Neste 

ponto, é importante que se recorra à etimologia da palavra esporte. E é a partir dessa 

perspectiva de análise que Tubino (1993) afirma que o termo surge no século XIV, quando 

marinheiros usavam expressões como "fazer esporte", “desportar-se” (ou "sair do porto") para 

explicar seus passatempos que envolviam habilidades físicas. Já González e Fensterseifer 

(2008), em seu dicionário, evidenciam o conceito de esporte tomando como ponto de partida 

o registro de uma diferença entre dois termos: esporte e desporto. Essa diferenciação na 

origem desses vocábulos aponta para usos, aplicações e interpretações distintas. Segundo os 

autores, a palavra desporto se origina do francês deport, que tem significado de prazer e 

descanso, e incorporado pelos ingleses com o termo sport, acrescido do sentido de uso atlético 

submetido a regras, posteriormente aportuguesado como “esporte”. Acrescentam ainda que a 

etimologia do francês “deport” e do castelhano antigo “depuerto”, deriva do latim 

“deportare”, que significa divertir-se, regogizar-se. E ainda: 

 

A versão espanhola do termo, deporte, define-o como recreação, 

passatempo, prazer, exercício físico geralmente praticado ao ar livre, 

individualmente ou em grupo, com fim de superar marcas ou adversários, 

sempre com sujeição às regras (GONZÁLEZ e FENSTERSEIFER, 2008, p. 

126). 

 

 Aqui fica fácil justificar o porquê de relacionar com um dos sinônimos/significados 

apresentados no dicionário Aurélio: “entretenimento”. Destaco também dois novos elementos 

que agora surgem: a finalidade de superação de marcas e adversários, que nos emite à 

competividade, afrontamento, embate entre opostos; e a sujeição a regras, direcionando para 

um outro aspecto relevante na compreensão do esporte, que é a sua organização institucional. 

 Barbanti (2003) ressalta a dificuldade de conceituar o esporte devido à complexidade e 

abrangência de significados que se relacionam com o termo, em que quase tudo que se 

entende por esporte é determinado muito mais pelo uso diário do termo com o seu 

desenvolvimento histórico e transmitido pelas estruturas sociais do que pelas análises 

criteriosas da cientificidade e seus domínios. E ainda assim, o autor aponta uma definição a 

ser considerada pelos sociólogos: 
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É uma atividade competitiva, institucionalizada, que envolve esforço físico 

vigoroso ou o uso de habilidades motoras relativamente complexas, por 

indivíduos cuja participação é motivada pela combinação de fatores 

intrínsecos e extrínsecos (BARBANTI, 2003, p. 228). 

 

 Considerando as definições do esporte que tomam como parâmetro sua 

institucionalização (organização institucional), trago o conceito dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – Educação Física (PCN‟s): 

 

Práticas que são dotadas de regras de caráter oficial e competitivo, 

organizadas em federações regionais, nacionais e internacionais que 

regulamentam a atuação amadora e profissional. Envolvem condições 

espaciais e de equipamento sofisticados como campos, piscinas, bicicletas, 

pistas, ringues, ginásios etc. (BRASIL, 1997, p. 37); (BRASIL, 1998, p. 70). 

 

 Outros autores discutem essa relação da necessidade de organização em instituições na 

qual o esporte pode ser condicionado conceitualmente, atribuindo a este aspecto um fator 

fundamental de desenvolvimento do esporte. Bracht (2011) aponta que esse quadro se 

configura a partir do Séc. XIX, em que surgem organizações que congregam novos clubes, 

federações e promovem competições. Regras oficiais, uniformidade, formalidade e 

universalização das práticas esportivas são algumas consequências desse processo. Já Marco 

Paulo Stigger (2005), considerando esse processo organizacional do esporte, traz uma 

curiosidade: 

 

entre outros fatores que proporcionam o desenvolvimento do esporte como 

ele acontece atualmente em todo o mundo foram as suas regras que, uma vez 

tornadas universais, passaram a possibilitar os encontros esportivos, tão 

habituais atualmente, mas que eram impossíveis de acontecer em épocas 

anteriores (STIGGER, 2005, p. 82). 

 

 Essa condição de universalidade do esporte e das regras e códigos que o regem 

acabaram por instituir uma “linguagem internacional” (GUAY apud STIGGER, 2005), que 

possibilita uma participação e interação dos sujeitos independente de nacionalidade. Não 

restam dúvidas que essa compreensão, tomando como parâmetro sua organização em 

instituições que o regem (federações, confederações etc.) permitiu, sobremaneira, uma 

delimitação do que podemos considerar o esporte nos dias atuais.  

 Outra possibilidade de compreensão conceitual do esporte se apresenta com a 

expressão “Esporte Moderno”. Comumente encontrarmos referência a essa modalidade 
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conceitual acerca do esporte – Stigger (2005); Bracht (2011); Tubino (2001); Bourdieu (2003; 

2004); Elias (1992a; 1992b); Dunning (1992). A qualidade do “moderno” está intimamente 

relacionada a uma dimensão temporal, a um momento histórico que permita delimitar o 

moderno do que não seja moderno. 

 No que se refere ao esporte, o recorte temporal que atribui sua adjetivação de 

moderno, nasce com sua vinculação com o surgimento da sociedade industrial e com a 

produção de bens. “O esporte „moderno‟ desenvolve-se a partir do século 18 em estreita 

relação com o desenvolvimento da sociedade capitalista inglesa” (BRACHT, 2011, p. 106). É 

no contexto social pós Revolução Industrial que o esporte moderno encontra as condições 

adequadas para se desenvolver. Assim, surge como uma real possibilidade de lazer e 

entretenimento para a aristocracia e para emergente burguesia inglesa do século XVIII. 

(BRACHT, 2011; STIGGER, 2005; ELIAS, 1992a).  

 

 Esporte 

Primitivo 

Esporte 

grego 

Esporte 

romano 

Esporte 

medieval 

Esporte 

moderno 

Secularização Sim/Não Sim/Não Sim/Não Sim/Não Sim 

Igualdade Não Sim/Não Sim/Não Não Sim 

Especialização Não Sim Sim Não Sim 

Racionalização Não Sim Sim Não Sim 

Burocracia Não Sim/Não Sim Não Sim 

Quantificação Não Não Sim/Não Não Sim 

Record Não Não Não Não Sim 

Quadro 1: Guttmann (apud STIGGER, 2002) 

 

 E se existe um esporte que atenda a condicionante do que seja moderno, há a 

necessidade de se desmistificar que elementos são estes que podem caracterizá-lo como tal. 

Tentando desvendar esta questão, Alen Guttmann, citado por Stigger (2002; 2005) e por 

Bracht (2011), estabelece algumas características, nas quais se apoia, para diferenciar o 

esporte moderno daqueles praticados em outros contextos históricos (esporte primitivo, 

esporte grego, esporte romano, esporte medieval): secularismo (desvinculadas de cerimônias 

ou festas religiosas); igualdade (de condições de competir e no direito de participação); 

especialização (especialização de papéis e profissionalismo); racionalização (nas relações de 

meios, métodos e fins); organização burocrática (sistema de organização de competições 

unificadas e universais que permitem uma hierarquização destas e a realização em diversos 

níveis – locais, nacionais, internacionais); quantificação (transformação dos feitos atléticos 
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em algo que possa ser quantificado – número de pontos, tempo, distância etc.); record 

(combinação da quantificação com o desejo de vitória, ligado à ideia de comparação de 

resultados e progresso). Para Guttmann (apud STIGGER, 2002), a compreensão do que seja 

moderno ocorre por meio da identificação do que não seja. Considerando as características 

propostas, o autor cria um quadro que institui uma comparação entre os esportes de contextos 

históricos distintos: 

 Ainda relacionado a um contexto histórico e social, surge um outro importante aspecto 

de compreensão conceitual do esporte, ancorado na ideia de contemporaneidade. Este nos 

remete a uma configuração mais avançada e específica daquela do “Esporte Moderno” – o 

Esporte Contemporâneo. Para Tubino (2003) esse entendimento do esporte se legitima 

baseado em duas características fundamentais: a primeira, uma dependência do esporte com 

os meios de comunicação de massa – e não há dúvidas que essa relação modificou 

significativamente os rumos do esporte, levando-o às mais diversas e distantes localidades no 

mundo, redimensionando, sobremaneira, o interesse dos povos pelo o esporte e elevando seus 

códigos a patamares inimagináveis. E é atrelada a essa nova condição que atinge o esporte 

devido sua adoção e apropriação pelos de meios de comunicação de massa, que consolida a 

segunda característica apontada pelo autor para constituição deste novo conceito. Uma 

segunda característica vem com uma nova concepção de que o esporte é um direito de todos. 

Essa percepção rompe com a condição primeira do rendimento, já que indistintamente, 

qualquer um pode ter acesso à prática do esporte. 

 Norbert Elias (1992a) destaca que, nos dias atuais, o termo esporte é amplamente 

empregado e de maneira bastante vaga, evidenciando dois diferentes sentidos de se 

compreender: um sentido restrito e outro sentido lato. Este faz referência os confrontos de 

jogos e ao conjunto das atividades físicas. Já o sentido restrito aponta para a prática de jogos 

que teve origem na Inglaterra, uma clara relação com o que se concebe como o esporte 

moderno. O destaque feito por Elias encaminha uma possibilidade viável de caracterização e 

delimitação na compreensão dos significados que o esporte assume atualmente. 

 Fica claro que não é uma tarefa simples se aventurar na tentativa de encontrar um 

conceito que abarque todas as possibilidades que o esporte tem nos dias de hoje. O que é 

esporte? Confesso que a angústia de encontrar a resposta exata para a questão já me tomou 

algum tempo, até mesmo porque, por vezes, fui questionado e desafiado a respondê-la. “O 

conformismo começa com a definição” – Georges Braque. Encontrei esta afirmativa nas 

minhas pesquisas nas epígrafes dos livros de Stigger (2005) e Peirano (1995) e, desde então, 

acredito que a ideia por ela expressa, abranda a necessidade de encontrar um conceito pronto, 
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acabado e definitivo para o esporte.  Nos dias atuais, na medida em que se observa a sua 

evolução, o seu crescimento e o aumento de suas possibilidades sociais, conceituar é limitar. 

E dar limites é sim, menosprezar o seu tamanho, o seu poder.  

Nessa perspectiva, Bourdieu (2003) afirma que é impossível falar em definição, ou de 

quando surgiu o desporto, ou de quando surgiu um campo de concorrência do qual o deporto 

se viu definido como prática específica. Assim, ao refletir sobre essa temática, elabora-se que, 

só mesmo a sua realidade específica pode responder, a partir de que momento histórico o 

esporte passa a se construir como um campo que o define como prática específica. Nessa 

acepção, pergunta-se se o entendimento sobre o esporte, no sentido verdadeiro do termo, não 

corresponderia a uma ruptura com as atividades que estão ligadas aos antepassados, como 

jogos tradicionais e/ou populares. 

A partir de várias possibilidades de se entender o sentido/significado/conceito de 

esporte, compreendo haver um esforço para esse entendimento, haja vista uma variedade de 

possibilidades do esporte dentro da sociedade contemporânea. Com isso, surge a necessidade 

de estudar, entender e refletir, por exemplo, sobre a intencionalidade a qual move o sujeito ao 

esporte e, de algum modo, suscita uma sociologia do esporte.  

Nesse panorama, procuro, em meio a algumas definições, buscar um entendimento 

particular para guiar as questões deste trabalho.  

Para o sociólogo Norbert Elias o desporto é uma atividade organizada e centrada num 

confronto entre pelo menos duas partes, com regras que definem os limites da violência que 

são autorizadas. O referido autor reflete sobre o processo de amadurecimento de um jogo-

desporto comparando-o com os bons vinhos, (passam um período de tempo longo para chegar 

a sua essência final). Assim, no seu entendimento, nos diz que as características no estado 

amadurecido do jogo-desporto é o fato de o período de tensão não ser nem breve, nem longo, 

existe um equilíbrio de tensão que depende das oportunidades de igualdades de vitória e 

derrota. Desse modo, “a necessária tensão da configuração estará ausente se um dos 

adversários se revelar excessivamente superior ao outro em força e técnica, porque nesses 

casos o jogo depressa termina na derrota do lado mais fraco” (ELIAS, 1992b, p. 233). 

No sentido de observar o esporte, acredito que não basta visualizá-lo separadamente, 

ou seja, a prática esportiva pela prática esportiva, mas sim, ter uma visão que o complemente, 

sobre as suas circunstâncias sociais, o meio em que acontece e a quem o pratica. 

 De acordo com o pensamento de Norbert Elias (1992a) quando fala sobre a gênese do 

desporto, muitos dos escritos tendem a minimizar as diferenças e aumentar as similaridades, 

focando uma aproximação dos contextos históricos. 
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Ainda a este propósito, o autor diz que algumas atividades de lazer assumiram também 

em outros países características estruturantes de desporto. Nesse sentido, as regras tornaram-

se mais rígidas, rigorosas, explícitas e diferenciadas. “Assim, os desportos e os confrontos de 

jogos envolvendo esforços musculares atingiram um nível de ordem e de autodisciplina nunca 

alcançados até aí” (ELIAS, 1992a, p. 224). Diante dos escritos acima apresentados, o desporto 

passa a possuir caráter e papel civilizador. Como bem coloca o Elias (1992a, p. 241), 

 

A natureza de um processo de civilização é, por vezes, mal entendida como 

um processo onde a restrição ou, tal como às vezes se afirma, as 

“repressões” imposta às pessoas aumentam e onde a capacidade destas para a 

excitação agradável e para desfrutar a vida decresce em correspondência. 

 

 Especula-se que manifestações relacionadas ao esporte moderno tenham surgido na  

Inglaterra. Norbert Elias (1992a) elabora que o termo sport e disport era usado no sentido de 

diversão e passatempo (sec. XVI). O desporto no sentido lato é compreendido como um 

confronto dos jogos e atividade física, já no sentido restrito é entendido como prática de 

jogos. 

 Para Dunning (1992), esportes e jogos são configurações sociais, e encontram-se 

socialmente entrelaçados, muitas vezes de forma complexa, com a estrutura da sociedade em 

geral. 

 Dessa forma, faz-se necessário entender como se inicia esta apreciação pelo esporte 

(desporto). Com o passar dos tempos (meados do sec. XVIII), conforme Elias (1992a, p. 223), 

“o termo desporto passou a ser padronizado como um termo para formas específicas de 

recreação nas quais o esforço físico desempenhava o papel principal”. Consequentemente, 

“regras passaram a ser mais rigorosas, mais explicitas e mais diferenciadas” (idem, p. 224). O 

autor ainda enfatiza as diferenças nos processos de desenvolvimento e evolução dos esportes 

de hoje e dos esportes antigos, quando diz que:  

 

Não é difícil verificar que os concursos de jogos da Antiguidade Clássica, 

que são representados com frequência como paradigma do desporto, 

possuíram numerosas características importantes e progrediram sobre 

condições que eram muito diferentes das que distinguem os nossos próprios 

concursos de jogos. O ethos dos concorrentes, as regras das provas e os 

próprios desempenhos diferem nitidamente, em muitos aspectos, do que são 

característicos do esporte moderno (ELIAS, 1992a, p. 195). 
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 Nessa dimensão, o esporte necessita ser estudado por outras óticas, pois este muitas 

vezes parece ser fundado apenas no campo da Educação Física, assim quiçá, não alcança para 

novos olhares.  

 

Na verdade, a sociologia do desporto enquanto área de especialização e 

recente, embora tenha sido efectuada uma tentativa para lhe atribuir uma 

ancestralidade respeitável, através da referencia as observações feitas por 

sociólogos “clássicos” como Weber. O seu crescimento foi considerável, em 

especial, nos Estados Unidos, Canadá e Alemanha Ocidental, desde os 

primeiros anos da década de 60. Todavia, tal como se encontra no presente, 

ela é em grande medida o resultado de especialistas de educação física, um 

grupo cujo trabalho, devido ao seu envolvimento real nesta área, não possui, 

por vezes, o distanciamento necessário para uma análise sociológica fecunda 

e aquilo que pode designar-se como uma implantação “orgânica” nas 

preocupações centrais da sociologia (ELIAS e DUNNING, 1992, p. 12).  

 

 Entretanto, esse panorama vem modificando-se. Outros olhares para além dos 

estudiosos da Educação Física tem possibilitado uma visão ampliada do fenômeno esportivo. 

Assim sendo, mesmo com as limitações expressas anteriormente por Bourdieu, este autor 

explica que para uma sociologia do esporte possa constituir-se 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. Em outros termos, para compreender um esporte, 

qualquer que seja ele, é preciso reconhecer a posição que ele ocupa no 

espaço dos esportes. Este pode ser construído a partir de conjuntos de 

indicadores como, de um lado, a distribuição dos praticantes segundo sua 

posição no espaço social, a distribuição das diferentes federações, segundo o 

número de adeptos, sua riqueza, as características sociais dos dirigentes, etc., 

ou, de outro lado, o tipo de relação com o corpo que ele favorece ou exige, 

conforme implique um contato direto, um corpo-a-corpo, como a luta ou o 

rúgbi, ou, ao contrário, exclua qualquer contato, como o golfe, ou só o 

autorize por bola interposta, com o tênis, ou por intermédio de instrumentos, 

como a esgrima. Em seguida, é preciso relacionar esse espaço de esportes 

como o espaço social que se manifesta nele. Isso a fim de evitar os erros 

ligados ao estabelecimento de uma relação direta entre um esporte e um 

grupo que a intuição comum sugere (BOURDIEU, 2004, p. 208).  

 

 Para tanto, para que o esporte seja visto em uma dimensão sociológica é necessário 

visualizá-lo, conforme apontam Lima e Niero (2011, p. 129), como uma “prática na qual 

existam afinidades concernentes aos interesses, gostos e costumes de uma dada categoria 

social”. Os autores acrescentam que este aspecto é preponderante para a construção de 

habitus.  
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 Esse termo habitus entendo a partir dos estudos de Bourdieu (2003), ao defini-lo 

como: 

 

[...] o produto de incultação e de apropriação necessários  para que 

esses produtos da história coletiva que são as estruturas  objetivas [...] 

consigam reproduzir-se, sob a forma de disposições  duráveis, em 

todos os organismos (se podemos, se quisermos, chamar indivíduos) 

duravelmente submetidos aos mesmos condicionamentos colocados, 

portanto, nas mesmas condições materiais de existência. É  dizer que a 

sociologia trata como idênticos todos os indivíduos  biológicos que, 

sendo o produto das mesmas condições objetivas são  suporte dos 

mesmos hábitos: a classe social, enquanto população, isto  é, enquanto 

soma de indivíduos biológicos quantificáveis e  mensuráveis, mas com 

os hábitos de classe enquanto sistema de  disposições (parcialmente) 

comum a todos os produtos das mesmas  estruturas (p. 78).  

 

 O habitus desvela sobre os comportamentos sociais, políticos, individuais, 

compreendendo-se em uma miscelânea de condições que formam o conjunto, que produzem 

um significado. Destarte, assim podemos ter uma dimensão para o entendimento sobre as 

características necessárias para o surgimento do esporte. Em suma, é preciso compreender que 

para o surgimento do esporte é necessário que se crie  um habitus.  

 Com as considerações de Bourdieu (2003, p. 183) sobre a história do desporto, que “é 

uma história relativamente autônoma que, ainda quando é escandida pelos grandes 

acontecimentos da história econômica e política, tem seu próprio ritmo, as suas próprias leis 

de evolução, as suas próprias crises, em suma, uma cronologia especifica”, leva-me, dessa 

forma, a crer que é a partir desta característica que o esporte situa-se como um fenômeno 

social.  

 Não se trata aqui de conceituar o esporte, pois, concordamos com Bourdieu (2003) 

quando afirma que é impossível falar em definição, ou de quando surgiu o desporto, ou de 

quando surgiu um campo de concorrência do qual o deporto se viu definido como prática 

específica. Assim, ao refletir sobre essa temática, elabora-se que, só mesmo a sua realidade 

específica pode responder que a partir de um momento histórico o esporte passa a se construir 

como um campo que o define como prática específica. Nessa acepção, pergunto-me se as 

primeiras manifestações relacionadas ao esporte, no sentido verdadeiro do termo, não 

corresponderia a uma ruptura com as atividades que estão ligadas aos antepassados, como 

jogos tradicionais e/ou populares. 

 Nobert Elias (1992a) explica este desenvolvimento através do exemplo da caça à 

raposa:  
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Nas maneiras de caçar do passado, as principais fontes de prazer situavam-se 

na morte e subsequente ingestão do animal caçado. A circunstância de ter 

desaparecido o prazer de comer, enquanto motivo para caçar, e de se ter 

atenuado o prazer de matar, ainda que de forma insignificante, foi 

característico do estilo inglês de caça à raposa. Era um prazer por 

procuração. A morte era executada pelos cães de caça e o prazer da própria 

perseguição tinha-se tornado, por assim dizer, a principal fonte de 

divertimento e o aspecto fundamental do exercício. A morte final da raposa – 

o trunfo da vitória – continuava a ser, ainda o clímax da caça (p. 245). 

 

 A relação da caça nos faz perceber que a organização, a criação de novas regras, 

tornou a caça, antes uma prática tradicional em um esporte, que motivava os sujeitos pelo 

prazer da busca, da conquista, e não mais pelo simples prazer da morte da raposa. 

 O autor continua a explicar que essa “transformação dos polimorfos jogos populares 

ingleses em futebol ou soccer assume o caráter de um desenvolvimento bastante vincado no 

sentido de maior regulamentação e uniformidade. Esta culminou na codificação do jogo, a um 

nível nacional, mais ou menos em 1863” (ELIAS, 1992a, p. 189).  

 A revolução industrial e a urbanização fortaleceram o desenvolvimento de diferentes 

formas de ocupar o tempo livre com características de desporto. Conforme o autor, 

 

O desenvolvimento do desporto em geral, bem como o de desportos 

particulares, pode ser considerado, como uma ramificação do 

desenvolvimento das sociedades onde são jogados e como são jogados, cada 

vez mais, a nível internacional, no desenvolvimento da sociedade mundial 

(ELIAS, 1992a, p. 235). 

 

 Nessa perspectiva, Stigger (2005) nos fala sobre o esporte moderno e “considera-o o 

reflexo da Revolução Industrial e do movimento da Reforma Protestante, transformações 

sociais que seriam responsáveis pelo surgimento da racionalidade do esporte em detrimento 

da espontaneidade do jogo” (p. 58).  Ou seja, o esporte moderno tal como é, na visão de 

Stigger, sucumbiu a espontaneidade do jogo, sendo trocado, por exemplo, por um conjunto de 

normas.   

 O autor, apoiado nos escritos de Mandell
3
, situa detalhadamente aspectos relacionados 

ao esporte moderno e elabora:  

 

Assim, aponta o autor, o esporte moderno está vinculado a aspectos político-

ideológicos, relacionados com suas origens nas novas condições culturais e 

                                                           
3
 O autor faz referência a MANDELL, Richard. História Cultural del deporte. Barcelona: Edicions Bellaterra, 

1986.  
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materiais presentes também no desenvolvimento industrial e com as 

adaptações psicológicas para a vida moderna: a ênfase em resultados, 

objetivos racionais, organização, burocracia, disciplina, autoridade, 

competitividade, ideologia democrática, meritocracia. O autor conclui 

apresentando uma critica ao esporte a sociedade moderna, considerando que 

trazem consigo a homogeneização da vida social, em detrimento da 

variedade da natureza (STIGGER, 2005, p. 59). 

 

 Acredita-se que o surgimento do esporte moderno está ligado à transformação, à 

criação de regras, de códigos, de uma regulamentação. Ou podemos atribuir também a este 

aspecto a intencionalidade dos sujeitos para a forma (o como praticar, códigos, regras criadas) 

de praticar determinado esporte.  

 Desse modo, o esporte configura-se como um fenômeno humano “que constitui um 

conjunto sociocultural a ser analisado de forma completa e relacionando com um sistema de 

normas, valores e representações que encontra a sua orientação em aspectos mais amplos da 

sociedade” (STIGGER, 2005, p. 54). Com isso, reforça a ideia de que o esporte enquanto 

fenômeno, não pode ser visualizado apenas por uma ótica, mas sim, por um conjunto 

complexo, uma teia que complementa um sentido e significado para sua prática.  

 Para Eric Dunning (1992), o esporte moderno desenvolve uma tendência global que é 

a competitividade, seriedade no envolvimento e busca de resultados, o que gradualmente 

corrói as estruturas do amadorismo, substituindo por atitudes e valores profissionais, como 

podemos observar:  

 

[...] considero ser dominante no desporto moderno, a dimensão mundial: a 

tendência no sentido de uma crescente competitividade, seriedade no modo 

de envolvimento e orientação para os resultados, observada em todos os 

tipos de participação, mas, principalmente no desporto de alto nível. [...] 

tudo parece indicá-lo, inevitável erosão das atitudes, valores e estruturas 

amadoras e a sua correlativa substituição por atitudes, valores e estruturas 

que são profissionais, em qualquer sentido do termo (DUNNING, 1992, p. 

299). 

 

 O autor revela em seus escritos, uma preferência na modernidade pelo esporte 

competição, assim, a “crescente competitividade significa que a importância da vitória 

aumentou, e esta ascensão do objectivo de sucesso envolveu uma erosão do velho ethos 

amador” (DUNNING, 1992, p. 299).  

 Desse modo, no âmbito do esporte como divertimento/passatempo/lazer, o seu valor 

foi perdendo espaço para competição e, nesse caso, perdendo consideravelmente a ideia de 

que participar é mais importante do que ganhar.  
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 Mas, ainda é preciso afirmar que “o esporte faz parte hoje, de uma ou de outra forma, 

da vida da maioria das pessoas em todo o mundo” (BRACHT, 2011, p. 17). Esta incontestável 

marca do esporte sobre o meio social é tão inegável como o avanço do capitalismo, que se 

expandiu pelo mundo, tornando-se expressão hegemônica.  

 Porém, não basta compreender o sentido da hegemonia como um fator dominante, que 

se sobressai em detrimento das outras, mas,  

 

[...] como resistência cultural ou resistência política. Nesta concepção são 

negadas, de certa forma, uma concepção marxista reducionista da relação 

base e supra-estrutura, bem como uma visão totalizante do mundo cultural 

(vitima da indústria cultural) como a de Adorno e Horkheimer, em favor de 

uma concepção cultural na qual se trava a luta pela hegemonia (BRACHT, 

2011, p. 71).  

 

 Assim, o esporte institui-se como um espetáculo difundido para além dos seus 

praticantes, para um público, que mesmo não tendo competência para compreendê-lo, o 

consome  como um produto. É o que nos exemplifica Bourdieu (2003, p. 192), quando diz:  

 

Basta pensar, por exemplo, em tudo o que implica o facto de um desporto 

como râguebi (mas a mesma coisa é verdade nos EUA para o futebol no 

sentido americano) se ter tomado, por intermédio da televisão, um 

espetáculo de massa, muito difundido para além do circulo dos “praticantes” 

actuais ou passados, quer dizer junto de um publico muito imperfeitamente 

provido da competência especifica necessária para o decifrar 

adequadamente.  

 

 Desse modo, pensar no esporte em uma concepção ampliada requer, quer seja do 

estudioso, quer seja o campo de atuação, olhares diversificados que não observe apenas por 

uma ótica, mas em uma miscelânea delas, dado o esporte como fenômeno humano.  

 A dimensão sociológica nos ensina a observar os fatos através dessa perspectiva 

ampliada, dessa que nos direciona inúmeras vezes do centro para periferias e das periferias 

para o centro, a fim de buscar significados diante desse fenômeno. Digo, buscar significados, 

porque não busco um conceito “pronto”, pois, quando o objeto de estudo trata-se de um 

fenômeno e/ou realidades culturais,  é inconcebível investigar apenas no campo dos conceitos. 
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III – OUTROS OLHARES PARA O ENSINO DO ESPORTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

“Desrespeitando as potencialidades do ser a que 

condiciona, a invasão cultural é a penetração que 

fazem os invasores no contexto cultural dos 

invadidos, impondo a estes sua visão do mundo, 

enquanto lhes freiam a criatividade, ao inibirem a 

sua expansão” (FREIRE, 2005). 
 

 Para compreender a relevância do processo educacional como elemento basilar dentro 

de uma construção histórica, é necessário, inicialmente, entendermos que o sistema 

educacional está inserido e/ou faz parte de uma sociedade em que outros elementos articulam-

se e são fundamentais para a formação cidadã. Assim, de acordo com a Lei de Diretrizes e 

Base Educacional (LDB) nº 9.394, de 20 de novembro de 1996, título I Art.1º:  

 

a educação abrange os processos formativos que se desenvolve na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais.  

 

 De acordo com o artigo supracitado, observamos que a responsabilidade da educação 

inicia-se no seio familiar e perpassa pelas relações estabelecidas nos grupos sociais. Ter ideia 

clara da concepção de educação, em meio a uma sociedade com realidades distintas, remete-

nos ao pensamento de Saviani (1980, p. 120), quando diz que educação é “um processo que se 

caracteriza por uma atividade mediadora no seio da prática social global”.  Destaca-se que os 

princípios norteadores da educação foram inspirados na liberdade e solidariedade com fins na 

formação para o exercício da cidadania, assim direito de todos, como podemos verificar no 

Art. 5º da LDB: 

 

O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo 

qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização 

sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o 

Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. 

 

 Nessa perspectiva, para Libâneo (2008), o ato de educar reporta-se a uma ação social, 

política e ideológica. Nessa linha de pensamento, percebemos, ao mesmo tempo em que 

justificamos, que educar é uma ação social em função de se dar em meio de relações entre 

alunos, pais, professores, formadores, gestores, entre outros; política porque apresenta 
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direções, caminhos, estabelece normas para o convívio social; por fim, é uma ação ideológica 

por contribuir para construção identitária de pessoas capazes de exercerem com plenitude sua 

cidadania.  

 A esse intento, Libâneo (1994, p.18) diz que “a educação é um fenômeno social. Isso 

significa dizer que ela é parte integrante das relações sociais, políticas e culturais de uma 

determinada sociedade”. A esse respeito, as considerações previstas na LDB, bem como nas 

compreensões de Libâneo e Saviani apontam uma analogia na compreensão a respeito da 

educação. 

 Os pensamentos ora expostos permite inferir que para se pensar em uma educação no 

sentido amplo, que atenda de forma efetiva as necessidades e exigências da sociedade, carece 

de ser apreciada com seriedade por todos os atores envoltos nesse processo.  

 Assim depreendemos que vários fatores influenciam e interferem no processo 

educacional, sejam de ordem externa (social) ou interna (individual). Coligimos ainda que o 

processo se efetiva por meio de métodos e técnicas que visam facilitar a apreensão dos 

conhecimentos no cenário da educação escolar. 

Como atesta Libâneo (1994, p. 178), 

 

Se considerarmos o processo de ensino como uma ação conjunta do 

professor e dos alunos na qual o professor estimula e dirige atividades em 

função da aprendizagem dos alunos, podemos dizer que a aula é a forma 

didática básica de organização do processo de ensino. 

 

 Notadamente, quando se refere à educação no contexto escolar, é relevante eleger 

métodos e técnicas que possam viabilizar de forma satisfatória o ensino de qualidade. 

Portanto, o pressuposto básico para suprir as exigências, normas e concepções pedagógicas de 

uma educação para além da transmissão pura e simples de conteúdos, pautada em um modelo 

de mercadoria/capitalista, emerge das necessidades sócio-político-cultural da sociedade. 

Outro aspecto que tem influenciado a maneira como se organiza o ensino é, conforme Moura 

(2001, p. 146), “a compreensão sobre as finalidades do que se aprende. O modo como 

olhamos para o mundo e o concebemos pode definir os fins do conhecimento que buscamos a 

cada momento”. 

 Atentos a possibilidades de percursos metodológicos com fins na formação de sujeitos 

críticos-reflexivos e autônomos, acreditamos que o caminho a ser trilhado em busca de uma 

educação de qualidade, perpassa pela escolha de um método de ensino, haja vista ser através 

deste que pensamos nossas práticas pedagógicas a fim de atingirmos nossos objetivos.  
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 No entanto, o ato de educar não se restringe apenas a seleção de conteúdos, ou mesmo 

a práticas descontextualizadas. É necessário eleger objetivos e buscar, por meio de uma boa 

escolha de métodos, práticas e pedagogias fundamentais para formação cidadã, lograr 

resultados oriundos de significância. Para Libâneo (1994, p. 152). 

 

Os métodos de ensino são ações, passos e procedimentos vinculados ao 

método de reflexão, compreensão e transformação da realidade, que, sob 

condições concretas de cada situação didática, asseguram o encontro 

formativo entre o aluno e as matérias de ensino. Método de ensino não se 

reduz a um conjunto de procedimentos. O procedimento é um detalhe do 

método, formas específicas da ação docente utilizadas em distintos métodos 

de ensino. 

 

 O autor também faz menção que a escolha do método de ensino a ser pautado está 

atrelada à concepção: de sociedade; da compreensão da prática educativa de uma determinada 

sociedade; da natureza da atividade prática humana no mundo e do processo de 

conhecimento.  

 Podemos observar a relevância de um olhar profundo no contexto real/social do qual o 

processo educativo está inserido. O ponto de partida para uma educação de qualidade passa 

pelo saber/conhecer a realidade vivenciada pelos sujeitos atores e autores de todo processo. E 

será a partir deste saber/conhecer é que se pode, de fato, fazer valer as práticas pedagógicas. 

 Saviani (1984, p. 80) assegura que: 

 

Dado o caráter da educação como mediação no seio da prática social global, 

a relação pedagógica tem na prática social o seu ponto de partida e seu ponto 

de chegada, resulta inevitável concluir que o critério para se aferir o grau de 

democratização atingido no interior das escolas deve ser buscado na prática 

social.  

 

 A prática pedagógica corresponde a um conjunto de fatores interligados que buscam 

atender os objetivos pensados e articulados em um planejamento prévio: educar, conscientizar 

e agir. Ressalta-se aqui a prática pedagógica numa perspectiva de proporcionar determinado 

conhecimento (educar); refletir sobre a importância e necessidade deste conhecimento para a 

formação e o convívio social (conscientização); experimentar, vivenciar, por em prática os 

conhecimentos aprendidos e apreendidos no decorrer de todo o processo educativo (agir).  

 Dessa forma, a prática pedagógica é uma ação crítica/política, pois está diretamente 

ligada à formação de indivíduos, que por meio dessa prática, deverão examinar observar, 
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refletir e intervir nos fenômenos culturais, sociais, políticos e econômicos de uma sociedade. 

Conforme Libâneo (1994, p. 55),  

 

As teorias da educação e as práticas pedagógicas, os objetivos educativos da 

escola e dos professores, os conteúdos escolares, a relação professor - 

alunos, as modalidades de comunicação docente, nada disso existe 

isoladamente do contexto econômico, social e cultural mais amplo e que 

afetam as condições reais em que se realizam o ensino e a aprendizagem.  

 

 Paulo Freire (2011) dialoga em seus escritos, sobre a importância da reflexão critica 

que deve ser ponderada na ação e atuação docente, uma reflexão viva e habitual. Nessa 

conjuntura, o autor expõe suas considerações fomentando que: “[...] na formação permanente 

dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática [...]” 

(FREIRE, 2011, p. 40). 

 Ao considerar as entrelinhas do estudo, não se pode lançar mão de fazer um breve 

comentário sobre as tendências pedagógicas educacionais, uma vez que será através delas que 

iremos identificar o tipo de sociedade que pretendemos formar.  

 Libâneo (2008) em seu livro “Democratização da Escola Pública” no primeiro capítulo 

intitulado “Tendências Pedagógicas na Prática Escolar” caracterizou todo o processo histórico 

educacional brasileiro, por meio das tendências pedagógicas liberais (tradicionais, tecnicistas) 

e progressistas (critico social dos conteúdos, libertaria e libertadora).  

 Por muito tempo e ainda nos dias atuais percebemos uma forte resistência do modelo 

de ensino liberal. Isso se justifica pelo tipo de sociedade que atravessa toda a história do 

Brasil, cujo fator dessas relações sociais é “predominantemente econômico, e que a 

continuidade existencial de uma sociedade é a produção e reprodução das condições matérias 

de vida” (BARBOSA, 2010, p. 104). 

 Nesse prisma, Saviani (2007) transparece suas considerações no tocante às tendências 

pedagógicas que, entre idas e vindas, tornam-se mais efetivas no âmbito educacional. Dessa 

forma, como bem coloca o autor, 

 

Vê-se assim que, apesar das muitas variantes que atravessam o complexo das 

ideias pedagógicas no Brasil, suas linhas fundamentais se fixaram em 

algumas tendências básicas que marcaram a organização das escolas, assim 

como a concepção e atuação dos educadores (SAVIANI, 2007, p. 446). 
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Nesse sentido, o sistema educacional por muito tempo esteve pautado na pedagogia 

liberal, tradicional, tecnicista, cujo papel da escola era a “formação de indivíduos para o 

desempenho de papéis sociais, adaptando-os aos valores e normas vigentes” (LIBÂNEO, 

2008, p. 21), proporcionando o favorecimento da manutenção do status quo. Assim, a escola 

parte integrante da sociedade, distribuída em uma base piramidal, prepara a grande massa 

proletária para servir a uma pequena burguesia. 

Com o passar dos tempos, a inquietude, o não conformismo de pesquisadores 

comprometidos com a educação brasileira, aflorou novas perspectivas para o sistema 

educacional. Nesse cenário, o objetivo passa a ser proporcionar por meio da educação a 

igualdade social. Destarte, emerge uma nova tendência pedagógica: “tendência progressista”.  

 A pedagogia progressista através de sua ideologia procura inserir no contexto 

educacional uma concepção de educação, cujo papel dos educadores é formar pessoas que 

possam refletir, questionar, intervir e transformar o modelo de sociedade pautada na 

desigualdade social. Para Libâneo (1994), esta propunha pedagogias voltadas para os 

interesses da maioria da população e foram adquirindo maior solidez e sistematização na 

década 80, denominadas teorias críticas da educação. 

 As considerações de Paulo Freire sobre educação direcionam-se a uma pedagogia 

libertadora, uma criação de uma prática educativa-crítica-autônoma. Assim entendemos essa 

prática como uma forma de se libertar da opressão, da imposição; uma educação para 

emancipação, quebrando paradigmas e, por consequência, rompendo com os moldes da 

educação tradicional. Conforme adverte o autor, 

 

É na inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se funda a educação 

como processo permanente. Mulheres e homens se tornaram educáveis na 

medida em que se reconheceram inacabados. Não foi a educação que fez 

mulheres e homens educáveis, mas a consciência de sua inconclusão é que 

gerou sua educabilidade. É também na inconclusão de que nos tornamos 

conscientes e que nos inserta no movimento permanente de procura que se 

alicerça a esperança. [...] (FREIRE, 2011, p. 57). 

 

 A Educação Física e o esporte escolar sucederam concomitantemente a trajetória 

histórica da educação brasileira. Assim, inicialmente iremos retornar a sua construção 

histórica no sentido de compreendermos o presente, bem como pensar no futuro em uma 

tentativa de considerá-lo para agora e, desse modo, indo a busca de perspectivas que possam 

dar um novo significado à Educação Física e o Esporte.  
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 Nesse sentido, elegemos três momentos
4
 crucias que tiveram influxo para a construção 

de uma nova compreensão sobre a Educação Física e Esporte. Clarificamos que não temos 

pretensão de adentrar profundamente nesse aspecto, já que o objeto de estudo em questão se 

trata de uma intervenção pedagógica, com base na formação de sujeitos críticos-reflexivos e 

autônomos. 

 No entanto, faz-se necessário um breve entendimento da história da Educação Física e 

do Esporte no Brasil. Para tanto, iremos recorrer ao higienismo, militarismo e esportivismo. 

Nessa linha de pensamento, expomos o primeiro momento que condiz com a Educação Física 

higienista, uma educação pautada em hábitos de higiene saudáveis, na saúde do corpo. A este 

desígnio, Darido e Rangel (2005), quando reportam a contextualização histórica da Educação 

Física, dizem-nos que, 

 

A concepção dominante da educação física, no seu início, é calcada na 

perspectiva que muitos autores chamaram de higienismo. Nela, a 

preocupação central é com hábitos de higiene e saúde, valorizando o 

desenvolvimento do físico e da moral a partir do exercício (p. 02). 

 

 Parece ser também este o entendimento de Gebara (1992) quando diz que o termo 

Educação Física inicialmente remetia-se a um conjunto de práticas necessárias para que a 

gestante e o bebê fossem acolhidos pelos médicos.
5
 

 A este propósito, os PCNs consideram esta concepção higienista, uma abordagem com 

fins de favorecer a educação de um corpo saudável, equilibrado, livre de doenças (BRASIL, 

2001).  

 Contudo, acredita-se que os médicos, nesse período, assumiam a responsabilidade de 

melhorar a qualidade de vida por meio de uma educação de hábitos saudáveis. É bem verdade 

que a maior preocupação era em evitar doenças, já que o conceito de saúde da época estava 

atrelado a não estar doente. Assim, a educação em função de estar diretamente em contato 

com o corpo, por meio de uma praxe, poderia proporcionar a efetivação desses preceitos. 

 Ghiraldelli Júnior (1991), ao escrever sobre a Educação Física higienista, diz que esse 

modelo não era direcionado apenas à saúde individual, mas sim, à saúde coletiva. 

 

Em verdade, ela age como protagonista num projeto de assepsia social. 

Desta forma, para tal concepção a ginástica, o desporto, os jogos recreativos 

                                                           
4
 Momentos considerados essenciais para o atual quadro da Educação Física Escolar. 

5
 Manuscritos encontrados por Melo Franco na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que tratava sobre um 

conjunto de conhecimentos, então situados na área médica, (pediatria). O tratado contém 12 capítulos voltados 

para questões higiênicas e pediátricas. 
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etc. devem antes de qualquer coisa, disciplinar os hábitos das pessoas no 

sentido de levá-las de se afastarem de práticas capazes de promover a 

deterioração da saúde e da moral, o que “comprometeria a vida coletiva”. 

Assim, a perspectiva da educação física higienista vislumbra a possibilidade 

e a necessidade de resolver o problema da saúde pública pela educação 

(GHIRALDELLI JÚNIOR, 1991, p. 17). 

 

 No segundo momento, observamos que a Educação Física incorporou a função de 

preparar uma juventude para o combate.
6
 O Brasil nesse período vivenciava uma ditadura 

militar, onde havia repressão e a população não tinha o direito de expressar seus ideais, tão 

pouco manifestar suas insatisfações.  

 Tendo em consideração as perspectivas de Ghiraldelli Júnior (1991), a Educação 

Física militarista era seletiva, imbuída de selecionar e distribuir homens e mulheres em 

atividades sociais e/ou profissionais. Segundo o autor: “Na Educação Física Militarista, a 

ginástica, o desporto os jogos recreativos etc. só têm utilidade se visam à eliminação dos 

„incapacitados físicos‟, contribuindo para uma „maximização da força e poderio da 

população‟” (GHIRALDELLI JÚNIOR, 1991, p. 18). 

 Nesse período, o ensino da Educação Física era pautado no militarismo, na educação 

de homens fortes que pudessem defender a nação, utilizando do método francês e alemão 

como instrumento de adestramento.  

 Corroborando com a ideia, Darido e Rangel (2005) dizem que nesse modelo de ensino, 

a Educação Física objetivava formar uma geração para a guerra. 

 Nesses termos, como podemos caracterizar esta fase da Educação Física? Se o 

objetivo era formar cidadãos fortes, capazes de lutar, combater o inimigo, reconhecemos que 

não havia oportunidade dos “menos eficazes”, “mais fracos”. Desse modo, a Educação Física 

consistia em uma prática excludente. 

 Ainda com relação aos percursos históricos da Educação Física militarista, Castellani 

Filho contribui, dizendo que: 

 

[...] estar a história da Educação Física no Brasil, se confundindo em muitos de 

seus momentos, com a dos militares. A criação da Escola Militar pela Carta 

Régia de 04 de dezembro de 1810, com o nome de Academia Real Militar, dois 

anos após a chegada da família real ao Brasil; a introdução da Ginástica Alemã 

no ano de 1860, através da nomeação do alferes do Estado Maior de segunda 

classe, Pedro Guilhermino Meyer, Alemão para a função de contra-mestre de 

Ginástica da Escola Militar; a fundação pela missão militar francesa, no ano de 

                                                           
6
 Nestas alturas corresponde ao período de 1964 a 1985. Devemos enfatizar um período crucial da ditadura 

militar que foi no governo de Medice em que caracterizou veementemente uma política repressiva. O então 

presidente desviou a atenção da massa populacional por meio da copa de 1970. (fonte Marcos Júnior) 
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1907, daquilo que foi o embrião da Escola de Educação Física da Força Policial 

do estado de São Paulo; a portaria do Ministério da Guerra, de 10 de janeiro de 

1922, criando o Centro Militar de Educação física [...] somados a muitos outros 

fatos, como por exemplo a marcante presença dos militares na formação dos 

primeiros professores civis de educação física [...] (1988, p. 34). 

 

 Percebemos que o modelo de ensino ora exposto, fez parte (se ainda não o faz) de toda 

a trajetória do ensino da Educação Física Escolar. O recorte temporal apontado acima por 

Castellani Filho descreve historicamente a influência militarista nas aulas de Educação Física. 

Os PCNs apontam que a Educação Física ganhou fundações para a manutenção da ordem e do 

progresso, como seja, investimentos que pudessem viabilizar a formação de jovens fortes e 

saudáveis para defenderem a nação das manifestações esquerdistas (BRASIL, 2001). 

 “Avante Brasil. Setenta milhões em ação, pra frente Brasil salve a seleção. Futebol 

paixão do brasileiro”. Mas que relação teria o futebol com a história da Educação Física? Pois 

bem, com o sucesso das copas de 1958
7
 e 1962

8
, esta passa a exercer influência sob a 

Educação Física Escolar, sofrendo assim associação direta ao esporte (DARIDO E RANGEL, 

2005). Nessa relação, a Educação Física se apropriava do esporte para formar jovens que 

pudessem representar a nação.  

 A consolidação dessa associação se deu em 1970
9
 (México), período em que o 

Governo Federal propõe implantar o esporte na escola, como base piramidal, acreditando que 

seria através da implantação do esporte nas séries iniciais que teríamos atletas bem preparados 

para defenderem a nação.  

 Este é o nosso terceiro momento, em que abordaremos a concepção da Educação 

Física esportivista. Entendamos antes que o esporte foi inserido nas aulas de Educação Física 

como instrumento de detecção de talentos, objetivando a comparação objetiva e sobrepujança.  

 Dessa maneira, a Educação Física atendia apenas uma pequena parcela dos atores 

envolvidos no processo escolar. Não obstante, essa realidade ainda perdura dentro de vários 

contextos educacionais. O método desportivo generalizado principiou o processo de 

esportivização no ensino da Educação Física Escolar. De acordo com Bracht e Almeida 

(2003, p. 91),  

 

Estabeleceu-se uma relação de mútuo condicionamento: ao componente 

curricular educação física é colocada a tarefa de funcionar como alicerce do 

esporte rendimento, sendo considerado a base piramidal; e a instituição 

                                                           
7
 A seleção brasileira conquista sua primeira medalha da copa do mundo na Suécia.   

8
 Neste ano a seleção brasileira de futebol de campo conquista o bicampeonato mundial no Chile. 

9
 O Brasil é tricampeão da copa do mundo de futebol de campo no México. 
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esportiva, com o discurso da saúde e da educação, lança mão desses argumentos 

para conseguir apoio e financiamento público e alcançar legitimidade social. 

 

 Kunz (2006) analisa e questiona o ensino do esporte no contexto da Educação Física 

Escolar, quando em seu capítulo “Excurso as dimensões inumanas do esporte de rendimento”, 

diz que:  as preocupações no trato do esporte estão mais voltadas para salvar o esporte do que 

as crianças que o pratica. 

 Claudio Barbosa (2010), ao refletir sobre o conteúdo esporte nas aulas de Educação 

Física Escolar, argumenta que o trato do conhecimento dependerá da capacidade de reflexão e 

erudição que o professor tem sobre o esporte. Para o autor, as aulas poderão formar indivíduos 

alienados pelo esporte espetáculo, com fins no capital de consumo, ou formar indivíduos com 

posturas críticas diante do fenômeno esportivo. 

 A adoção de trabalhar o esporte no sentido de formar indivíduos alienados, 

inevitavelmente, gera um modelo de ensino excludente, ou seja, os mais capazes, mais 

habilidosos, mais aptos são efetivamente quem participam das práticas esportivas
10

. Desse 

modo, é importante destacar que o processo de exclusão não se dava apenas nas práticas 

pedagógicas do esporte e da Educação Física; isto já era estabelecido na própria LDB, quando 

facultava a obrigatoriedade da participação dos alunos nas aulas de Educação Física, como 

podemos verificar no Art. 1° § 3º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

quando decretou que:  

 

a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente 

curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao 

aluno: que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; ser 

maior de trinta anos de idade; estiver prestando serviço militar inicial ou que, 

em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física; que tenha 

prole. 

 

 À luz de uma Educação Física com o olhar direcionado para a formação de cidadãos 

críticos, capazes de exercerem sua cidadania, conscientes de sua função social e com 

autonomia de poder de tomar decisões, seria agora o grande desafio. Isso, em função do meio 

social ao qual estamos inseridos, numa sociedade divida em classes sociais, onde uma 

pequena minoria detém o poder.  

 Importante esclarecer que todas as tendências críticas da Educação Física têm uma 

perspectiva que valoriza o aspecto cultural na sua prática, ou seja, que entendem a cultura 

como meio para o ensino dos conteúdos. Dessa forma, iremos percorrer por meio de três 

                                                           
10

 Por práticas esportivas, compreendem-se aulas desenvolvidas por meio de gestos e habilidades motoras. 
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concepções de ensino da Educação Física que elegem a cultura como trato do conhecimento. 

Nesse sentido, Daólio (2004, p. 9) nos afirma: 

 

[...] cultura é o principal conceito para a educação física, porque todas as 

manifestações corporais humanas são geradas na dinâmica cultural [...] o 

profissional de educação física não atua sobre o corpo ou com o movimento 

em si, não trabalha com o esporte em si, não lida com a ginástica em si. Ele 

trata do ser humano nas suas manifestações culturais relacionadas ao corpo e 

ao movimento humano, historicamente definido como jogo, esporte, dança, 

luta e ginástica. O que irá definir se uma ação corporal é digna de trato 

pedagógico pela educação física é a própria consideração e análise desta 

expressão na dinâmica cultural específica do contexto onde se realiza. 

 

 As relações estabelecidas no meio dessa sociedade geraram uma crise social e foi/é, a 

partir desta crise, que buscou/busca estratégias para romper com a desigualdade social. Soares 

et al (1992, p. 25) diz que: 

 

Uma pedagogia entra em crise quando suas explicações sobre a prática social 

já não mais convencem aos sujeitos das diferentes classes e não 

correspondem aos seus interesses. Nessa crise, outras explicações 

pedagógicas vão sendo elaboradas para lograr o consenso (convencimento) 

dos sujeitos, configurando as pedagogias emergentes, aquelas em processo 

de desenvolvimento, cuja reflexão vincula-se a construção ou manutenção de 

uma hegemonia. 

 

 As concepções críticas emergem na busca de resignificar a Educação Física por meio 

de um objeto de estudo que compreendesse o ser humano em sua totalidade. Como resultado 

das pesquisas e estudos, pesquisadores conceberam suas ideologias no formato de livros, 

artigos, periódicos, revistas, entre outros. 

 A ideia de desenvolver atividades que trabalhassem o indivíduo de forma integral, sem 

dissociar corpo/mente, instaura-se como um objetivo a ser trilhado. Diríamos que esta 

concepção despertou novos olhares para o ensino da Educação Física, apesar de ter sido 

pensada também para outras áreas do conhecimento como apontam os PCNs  (BRASIL,  

2001).  

 Foi neste contexto de justiça e igualdade social, formação cidadã, inclusão e 

emancipação de um sistema ditatorial, elitista e corrupto que pesquisadores conceberam suas 

ideologias sobre o ensino da Educação Física Escolar. 

 Ao analisarmos o termo obrigatoriedade na expressão “a Educação Física, integrada à 

proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da Educação Básica”, 

percebemos um contraponto quanto à própria LDB. Se é obrigatória, mas acaba facultando a 

participação de determinados alunos nas aulas. Nesse caso, deduzimos haver uma estreita 



46 

 

relação entre facultar e excluir, pois, ao permitir que o aluno decida sobre sua participação, ou 

não, nas aulas de Educação Física, retira-se o  caráter de importância da disciplina enquanto 

componente curricular, uma vez que se trata de uma lei específica apenas para esta área de 

conhecimento, não correspondendo as demais. 

 Acreditamos que a apropriação do esporte enquanto conteúdo hoje é essencial para a 

formação de cidadãos críticos, reflexivos e autônomos, capazes de exercerem sua cidadania.  

 Nessa perspectiva, faz-se necessário comentar um momento histórico que coadjuvou a 

afirmação da Educação Física e do esporte escolar - o movimento escolanovista - que 

desabrochou novos olhares para o ensino da Educação Física. Acompanharam este 

movimento pesquisadores que procuraram repensar e ressignificar o sentido e significado 

desse componente curricular com novas perspectivas de ensino. Assim, surgem novas 

concepções de ensino da Educação Física e do conteúdo esporte. 

 Os sentidos e objetivos do esporte passam a ser a formação de indivíduos com 

posturas críticas, reflexivas e autônomas, desencadeados por meio da cultura. Conforme 

Daólio (2004, p. 09), o “termo cultura parece definitivamente fazer parte da educação física, 

fato impensável há duas décadas e que sugere, no mínimo, que as ciências humanas têm 

influenciado a área”.  

 Essas considerações nos direcionam a um caminho onde o ideal do ensino, 

especificamente do conteúdo esporte, está interligado com a cultura corporal, cultura 

corporal de movimento e cultura do movimento, por meio das concepções críticas de ensino, 

pautadas nos PCNs, cuja abordagem é crítico-superadora e crítico-emancipatória.  

 Soares et al (1992), em Metodologia do ensino de Educação Física,  apresentam o 

esporte como um dos conteúdos a serem trabalhados nas aulas de Educação Física Escolar, 

partindo de um Projeto Político Pedagógico. Esse projeto, na concepção de Darido (2003, p. 

19), é político “porque encaminha propostas de intervenção em determinada direção e 

pedagógico no sentido de que possibilita uma reflexão sobre a ação dos homens na realidade, 

explicitando suas determinações”. 

Dessa forma, conforme Soares et al (1992), a intenção parte de uma abordagem 

crítico-superadora, pautada na pedagogia crítico-social dos conteúdos, elegendo como 

finalidade principal a promoção da igualdade social, por meio da cultura de movimento. 

Essa concepção propõe um modelo de ensino espiralado, por meio de ciclos de 

escolarização, cuja reflexão pedagógica é judicativa, teleológica e diagnóstica. Para o coletivo 

de autores, as intenções de ensino partem, inicialmente, de que: 
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A expectativa da educação física escolar, que tem como objeto a reflexão 

sobre a cultura corporal, contribui para a afirmação dos interesses de classe 

das camadas populares, na medida em que desenvolve uma reflexão 

pedagógica sobre valores como solidariedade substituindo individualismo, 

cooperação confrontando a disputa, distribuição em confronto com 

apropriação, sobretudo enfatizando a liberdade de expressão dos 

movimentos - a emancipação -, negando a dominação e submissão do 

homem pelo homem (SOARES et al, 1992, p. 40). 

 

Nessa direção, os PCNs apresentam o esporte enquanto conteúdo da Educação Física 

numa perspectiva de formação cidadã e inclusão social. Dessa forma, o esporte deve ser 

abordado dentro de uma cultura corporal de movimento, entendida como “produto da 

sociedade, da coletividade à qual os indivíduos pertencem, antecedendo-os e transcendendo-

os” (BRASIL, 1998, p. 26). 

Nesses PCNs, há indicação de três aspectos fundamentais que contribuem para a 

reflexão e discussão da prática pedagógica: o Princípio da inclusão, cuja sistematização de 

objetivos, conteúdos, processos de ensino-aprendizagem e avaliação tem como meta a 

inclusão do aluno na cultura corporal de movimento por meio da participação concreta e 

efetiva; o Princípio da diversidade o qual se aplica na construção do processo ensino-

aprendizagem e na escolha de objetivos e conteúdos e a Categoria de conteúdos, concernentes 

a conceitos, fatos e princípios (categoria conceitual), relacionados ao fazer (procedimental) e 

ligados a normas, valores e atitudes (atitudinal) (BRASIL, 1998). 

 Nesses termos, o esporte como conteúdo da Educação Física, para os PCN‟s, é 

entendido como uma cultura corporal de movimento, haja vista está inserido no meio de um 

contexto sociocultural. Corroborando com o pensamento, as Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio - OCEM colocam que:  

 

Pensar a escola como espaço sociocultural nos remete à responsabilidade de 

refletir sobre qual tratamento dado à cultura estamos defendendo. A escola 

torna-se, nessa perspectiva, um grande projeto cultural, que apresenta às 

novas gerações uma gama de saberes, conhecimentos e valores. Mais do que 

isso, aponta caminhos e instaura relações com o saber, com a cultura e com 

as pessoas (BRASIL, 2006, p. 219). 

 

 Quanto à seleção de conteúdos, devem considerar a relevância social, características 

dos alunos e as características da própria área. Os PCN‟s ainda sugerem temas transversais 

(ética, saúde, meio ambiente, pluralidade cultural, trabalho e consumo, orientação sexual), no 

intuito de propiciar a interdisciplinaridade (BRASIL, 2001). Tal iniciativa consolida-se no 

campo da ação como promissora. Na visão de Souza Filho (2011, p. 24),  
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[...] Os Parâmetros Curriculares Nacionais abrem uma discussão acerca dos 

conceitos tradicionais da educação e propõem metodologias de ensino que 

alterem a percepção do ato de educar que está em curso, para que o sistema 

de Educação Básica no Brasil possa se consolidar em estrutura e valor 

pedagógico.   

 

 Nessa conjuntura, eis que apresentamos a concepção crítico-emancipatória, em que no 

rol das perspectivas críticas, situa-se como mais uma proposta que visa suplantar o trato 

pedagógico tradicional sobre a Educação Física. Tal concepção apresenta uma proposta de 

ensino voltada para Cultura de Movimento.  

Conforme Dietrich (apud KUNZ, 2001, p. 38), 

 

[...] a cultura do movimento significa inicialmente uma conceituação global 

de objetivações culturais, em que o movimento humano se torna o elemento 

de intermediação simbólica e de significações produzidas e mantidas 

tradicionalmente em determinadas comunidades ou sociedades. Em todas as 

culturas podem ser encontradas as mais diferentes expressões de danças, 

jogos, competições ou teatros movimentados.  

 

 Nessa proposição, a ideia é de que o movimento humano advém de fatores culturais, 

ou seja, estão permeados por intencionalidades advindas dos contextos sociais e históricos e, 

desse modo, fortalece-se como meio para se pensar a práxis docente na Educação. Para Kunz 

(2001, p. 16), na década de 80, surgiram algumas críticas sobre a predominância da tendência 

marxista bem como o esporte praticado nas escolas pela Educação Física. Relacionado à 

compreensão de uma educação crítica, o autor afirma que: 

 

A tarefa da educação crítica é desenvolver as condições para que as 

estruturas autoritárias e a imposição de uma “comunicação distorcida” possa 

ser suspensa e encaminhadas no sentido de uma emancipação que 

corresponde à realidade. Isso significa que o professor deverá promover o 

“agir comunicativo” entre seus alunos, possibilitado pelo uso da linguagem, 

para expressar entendimentos do mundo social, subjetivo e objetivo, da 

interação para que todos possam participar em todas as instâncias de decisão, 

formulação de interesses e preferências, e agir de acordo com as situações e 

as condições do grupo em que está inserido e do trabalho no esforço de 

conhecer, desenvolver e apropriar-se da cultura (KUNZ, 2001, p. 123). 

 

Nesse sentido, percebe-se que as ações comunicativas são fundamentais para uma 

educação crítica, já que é através delas que se efetivam a compreensão, o diálogo e as relações 

entre todos os que estão inseridos no processo educacional. E é justamente por meio dessas 

ações que o aluno deixa de ser objeto, apenas um receptor de informações e passa a ser 



49 

 

considerado como sujeito do processo ensino-aprendizagem. A comunicação, no sentido mais 

amplo, irá promover uma compreensão mais crítica do esporte. “Isso significa que conduzir o 

ensino na concepção crítico-emancipatória, com ênfase na linguagem, é ensinar o aluno a ler, 

interpretar e criticar o fenômeno sociocultural do esporte” (KUNZ, 2001, p. 43). 

Para o ensino do conteúdo esporte,  nas aulas de Educação Física, faz-se necessário 

uma compreensão do sentido e significado deste conteúdo para além do fazer, rompendo, 

assim, com o modelo de práticas reprodutivas e descontextualizadas. Ao propor uma 

transformação didático-pedagógica do esporte, Kunz (2001) diz que uma estrutura básica para 

uma pedagogia do ensino dos esportes deve estar apoiada em dois aspectos teóricos: 

 

[...] o aspecto da teoria crítica, em que os pressupostos teóricos formam os 

alicerces do conhecimento para um agir racional-comunicativo; e o aspecto 

da teoria instrumental, que deve fornecer os elementos específicos de uma 

pedagogia crítico-emancipatória nas suas sequências e nos seus 

procedimentos regrados (p. 30). 

 

Souza Filho (2011, p. 116) mostra que os princípios curriculares (objetivos, conteúdos, 

metodologia e avaliação) da Educação Física do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, 

“devem se constituir em elementos de base da pesquisa educacional e estar atrelados à 

finalidade institucional”. O referido autor afirma que as práticas esportivas do IFRN devem 

considerar: 

 

 [...] a cultura esportiva como uma construção da identidade humana com 

ênfase em seus valores para a consciência corporal e social, buscando a 

superação dos atuais paradigmas reprodutores e a emancipação dos 

profissionais e dos educandos pela ação pedagógica (SOUZA FILHO, 2011, 

p. 115). 

 

 

Pensar em uma prática que considere o fator cultural como primordial, implica em 

uma prática que vise o aluno como sujeito central do processo ensino-aprendizagem. 

Conforme Souza Filho (2011), numa concepção crítico-emancipatória, em lugar de ensinar os 

esportes na Educação Física Escolar, pelo simples desenvolvimento de habilidades e técnicas 

de esporte, deverão ser inseridos conteúdos de caráter teórico-prático, pois, com isso, além de 

tornar o fenômeno esportivo transparente, permite aos alunos organizar a sua realidade de 

esporte, movimentos e jogos de acordo com as suas possibilidades e necessidades. 

Kunz (2006, p. 54) argumenta que muitas críticas são feitas em “consequência que 

essa transposição dos sentidos e códigos do esporte de rendimento para o âmbito escolar 
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podem acarretar: tendência ao selecionamento/exclusão, competitivismo exacerbado, 

especialização e instrumentalização precoces, entre outras”. Entende-se, por assim dizer, que 

o esporte de rendimento, tal como é, necessita de olhares críticos para que o chegue ao chão 

da escola; olhares que o visualizem como meio para inclusão, um esporte de pluralidade.  

Pensando nessa perspectiva, entendemos que  “[...] para que todos possam ter 

igualdade e possibilidade de estar presencialmente no jogo é necessário criar um „jogo nosso‟, 

sendo necessário estabelecer relações com outro, revendo-se a partir dele” (KUNZ, 2006, p. 

82). Ou seja, é necessário criar uma teia de relação, pois, o outro precisa de mim, assim como 

eu preciso dele. O “jogo nosso” inspira para este panorama de relações pessoais e 

interpessoais.  

 Assim,  o autor nos elucida que para o ensino do esporte é necessário, antes de tudo, 

considerar a historicidade do aluno, suas vivências e contextos. Nesses termos, 

 

Para ensinar os esportes aos alunos deve-se observar, pelo menos: as 

experiências anteriores dos alunos nas modalidades que se pretende ensinar, 

as influências e as expectativas do esporte normatizado e clubístico, as 

condições locais e materiais da escola e, ainda, a própria organização do 

ensino e da escola. (KUNZ, 2006, p. 18-19). 

 

  Nessa perspectiva, pensamos como Souza Filho (2011), que nos fala sobre a 

importância de que a Educação Física no Ensino Médio deve abranger para além de uma 

oferta de modalidade, como possibilidade única de ação pedagógica, tendo em vista que é 

necessário um currículo educacional, reconhecendo a importância de outras dimensões para 

além da prática esportiva. Assim,  

 

Em lugar de ensinar os esportes na Educação Física Escolar pelo simples 

desenvolvimento de habilidades e técnicas de esporte, numa concepção 

crítico-emancipatória, deverão ser incluídos conteúdos de caráter teórico-

prático que além de tornar o fenômeno esportivo transparente, permite aos 

alunos organizar a sua realidade de esporte, movimentos e jogos de acordo 

com as suas possibilidades e necessidades (KUNZ, 2006, p. 36). 

 

 Nessa concepção, trata-se de emancipar o aluno, fazê-lo inserir-se em um ambiente de 

critica, para repensar suas ações. Dessa forma, “emancipação significa, portanto, o processo 

de libertar o jovem das condições que limitam o uso da razão crítica e, com isso, todo o seu 

agir social, cultural e esportivo, que se desenvolve pela educação” (KUNZ, 2006, p. 33). O 

aluno, nessa perspectiva, deixa de ser um depósito oco, vazio, pronto para ser preenchido de 
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certezas e verdades, e passa a ser concebido como um sujeito que pensa, age e reflete sobre 

suas opções e escolhas.  

Citamos o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia – IF, especificamente o 

IFRN, escola que traz uma proposta de emancipação somada a uma configuração de 

organização pedagógica diferenciada, conforme nos mostra Souza Filho (2011, p. 25), 

 

Com a interiorização da rede federal de ensino no país constata-se uma nova 

postura oficial quanto aos investimentos em educação e na crença do seu 

potencial de emancipação das camadas sociais historicamente excluídas do 

sistema educacional. As características do Ensino Médio integrado 

profissionalizante têm como propósito construir uma identidade cultural no 

sistema escolar ao preconizar os princípios de formação humana em seus 

componentes culturais, científicos, tecnológicos e do trabalho.  

 

 Embora o quadro atual se classifique como promissor, a Educação Física no IFRN, por 

exemplo, na década de 60, propunha os exercícios ginásticos calistênicos e duas únicas 

modalidades específicas, o Futebol de Salão e o Basquetebol, pois eram as duas únicas 

modalidades aceitas pelos praticantes (SOUZA FILHO, 2011). O autor segue 

contextualizando a Educação Física na instituição e aborda o ponto de mudança, como sendo: 

 

Esse período de hegemonia esportiva começou a ter decadência no IFRN em 

meados dos anos 1980, quando por motivos de aposentadoria, o quadro de 

professores considerados por eles mesmos como “práticos”, aos poucos foi 

sendo substituído por novos docentes considerados “teóricos” e a identidade 

da Educação Física na instituição se tornou algo indefinido devido às 

questões de ordem cultural entre alguns professores remanescentes do 

período áureo esportivo e os professores que ingressavam na instituição. 

Estes últimos traziam consigo os questionamentos sobre as finalidades da 

Educação Física escolar os quais passaram a ser foco de discussões no 

ambiente acadêmico nacional e que se chocava com a postura institucional 

que tinha no esporte o referencial único da prática pedagógica da Educação 

Física (SOUZA FILHO, 2011, p. 51). 

 

 É possível, assim, visualizar um novo panorama para a Educação Física, não se 

tratando da teorização da disciplina apenas, mas de um trato que direciona a conceituação dos 

conteúdos, ou seja, de um trato problematizador, em que não há um “pronto e acabado”  e sim 

algo a se construir.  

 Embora as pedagogias críticas de ensino estejam entrelaçadas às práticas pedagógicas 

no cenário atual, e isso já tenha sido considerado como promissor, o IFRN ainda tem como 

foco a competição, e esse foco no esporte e nas competições internas e externas, conforme 

argumenta Souza Filho (2011, p. 118),  “[...] se torna a justificativa existencial da disciplina 
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no contexto institucional”. O autor desenvolve seu pensamento refletindo sobre uma possível 

mudança nesse aspecto, revelando a necessidade de uma ação pedagógica para além do 

preparo para competições, assim como, repensar o esporte como um conteúdo hegemônico.  

 Em suma, necessitamos de uma nova configuração pedagógica: uma educação que 

permita as experiências vividas e que considere os conteúdos da Cultura Corporal de 

Movimento como elementos necessários para a práxis docente. A Educação Física, desse 

modo, tem o papel, enquanto componente curricular, de possibilitar ao educando o 

conhecimento político, cultural e social, desenvolvendo, assim, um olhar para a diversidade. 
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IV - UMA ABORDAGEM CRÍTICA NO ENSINO DO ESPORTE NO IFRN 

 

 

 Este trabalho dissertativo foi estruturado a partir de uma intervenção didático-

metodológica na disciplina Educação Física com o conteúdo esporte, a qual passa a ser 

descrita e analisada neste capítulo. Contudo, inicialmente, cabem algumas considerações que 

facilitam a compreensão do contexto no qual ela transcorreu.  

 Primeiramente, esta pesquisa, uma vez planejada, foi realizada no Ensino Médio, nível 

de ensino de que a LBD 9.394/96 (de 20 de dezembro de 1996), que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, em seu caput declara: 

 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração 

mínima de três anos, terá como finalidades: 

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; 

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina 

(BRASIL, 2013). 

 

 Merece uma ênfase maior o seu Inciso III, que legitima a pretensão desta intervenção, 

no tocante à formação do indivíduo crítico e autônomo intelectualmente, no que tange ao tema 

deste trabalho.  

 Vale ainda apontar alguns aspectos que caracterizam o local do estudo. O trabalho se 

deu dentro do IFRN (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte), Campus de Pau dos Ferros, uma cidade do interior do Estado, situada a uma distância 

aproximada de 400 km da capital. É considerada como uma das cidades mais importantes da 

Mesorregião do Oeste Potiguar, com uma população próxima dos 30 mil habitantes, 

constituindo-se em uma cidade polo, daí concentrando em seu entorno os interesses e 

dependência de outros 35 municípios, em diversos setores. Dentre esses setores, está a 

educação, já que em Pau dos Ferros estão situadas Universidades Públicas, Faculdades 

particulares e um Campus do IFRN, possibilitando à população dessa região o acesso ao 
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ensino técnico, ao ensino superior, como também à formação continuada, com cursos de pós-

graduação lato e stricto sensu.  

Ao que concerne especificamente ao IFRN/Campus Pau dos Ferros, este contempla 

modalidades (Ensino Básico e Ensino Técnico; presencial e à distância; regular e Ensino de 

Jovens e Adultos) e níveis de ensino diferenciados (Ensino Fundamental, Médio, Ensino 

Superior e Pós-Graduação), atendendo a alunos de aproximadamente 30 municípios de três 

Estados diferentes (Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará). Esta característica concede ao 

IFRN uma identidade singular, em que uma variedade de intencionalidades e de sujeitos 

compartilha da mesma instituição de ensino. 

 A atenção agora se volta para intervenção e, daí, alguns pontos que nortearam as 

escolhas e ações no trabalho merecem alguns breves esclarecimentos. A disciplina Educação 

Física no IFRN, que compõe a grade curricular de todos os Cursos Técnicos Integrados, desde 

o ano letivo de 2012, é pautada por uma Proposta Pedagógica que privilegia a adoção de 

abordagens críticas de ensino, em seus pressupostos teórico-metodológicos, de modo a 

favorecer a formação de um cidadão crítico-reflexivo. Para tanto, adota-se como conteúdo 

deste componente curricular a Cultura de Movimento e os elementos que a constitui, 

devidamente distribuídos durante os dois primeiros anos dessa modalidade de ensino, 

totalizando uma carga horária de 160 horas/aula (h/a) – 80 h/a no 1º ano e outras 80 h/a no 2º 

ano. 

 A escolha de uma turma de 2º ano para aplicação da intervenção se justifica na 

referida Proposta Pedagógica de Educação Física, já que é nesta série que é estabelecido o 

desenvolvimento do conteúdo Esporte, foco da intervenção. A turma do 2º ano de 

Informática, ano 2013, era composta por um total de 37 alunos, dos quais 22 meninos e 15 

meninas, com faixa etária variando entre 15 e 18 anos. O Campus do IFRN de Pau dos Ferros 

tem uma característica marcante que é o grande número de alunos de cidades vizinhas, fato 

facilmente comprovado pela grande concentração de ônibus escolares e outros meios de 

transportes de alunos oriundos de cidades vizinhas nos horários de início e fim de cada turno 

de aula. Na turma participante deste trabalho, havia a representação de alunos de 11 (onze) 

cidades diferentes, o que denota variadas experiências, compreensões e referências no tocante 

ao objeto de estudo desta dissertação. 

 O desenvolvimento das ações e passos desta intervenção se deu através de proposições 

de temas acerca do Esporte, os quais suscitaram discussões e análises por parte dos alunos. 

Esses temas não necessariamente se deram um a cada encontro semanal. Os desdobramentos 

provocados pelas proposições de temáticas não tiveram a preocupação com um limitador de 
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tempo no transcorrer do assunto. Todos os temas trabalhados e abordados neste percurso 

foram pensados e propostos aos alunos, considerando os Métodos Criativos para Educação 

Física, tratados em Taffarel (1985), que já foram devidamente mencionados no primeiro 

capítulo desta escrita, e que também desobriga quaisquer sequência ou hierarquização desses 

métodos na sua adoção.  

 As ações e temas transcorridos na intervenção são compreendidos a partir de 

desdobramentos de Blocos Temáticos que originam e aglutinam discussões, análises e 

compreensões construídas pelos alunos, nas proposições feitas em sala de aula. Assim, todas 

as ações e assuntos discutidos têm relação com um, ou mais de um dos Blocos Temáticos: 

Elementos históricos, conceituais e culturais do esporte; Políticas públicas do esporte; e 

Características individuais, grupais e ambientais. Todos os passos e ações da intervenção 

foram planejados e replanejados a cada encontro, considerando a flexibilidade de todo 

processo de aprendizagem instaurado na intervenção, assim não havendo a obrigatoriedade de 

apresentar temas novos a cada encontro. Dependendo dos fatos, de discussões e de decisões 

de momentos anteriores, pensava-se e planejava-se os próximos encontros. Todos os temas e 

ações desenvolvidas neste percurso encontram-se expressas num cronograma de ações 

desenvolvidas, anexo a esta trabalho. 

 

 

Figura 1: Diários de Pesquisa      

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

 Outro aspecto peculiar a este trabalho são os instrumentos de coleta de dados 

adotados: o Questionário e os Diários de Pesquisa. Por uma estratégia metodológica na 

compreensão da escrita, inicialmente, optou-se por descrever e refletir todas as ações 
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ocorridas concomitantemente com os registros coletados nos diários dos alunos, já que o 

questionário retrata dois momentos distintos dentro da intervenção (Início e Fim), e entre 

estes dois momentos existe uma diversidade de coisas que aconteceu e que merece ser 

destacado e analisado. Todo conteúdo descoberto com os Questionários estão descritos em um 

momento mais adiante neste trabalho. 

 Agora, trato de apontar e descrever a respeito do que aconteceu durantes os encontros, 

justificar escolhas e refletir sobre os acontecimentos que marcam esta intervenção. Por uma 

questão de melhor entendimento, aqui os alunos passam a ser tratados por “Sujeitos”, 

enumerados de 1 ao 37 (numeração feita de forma aleatória) e suas falas e interpretações 

compõem parte fundamental neste texto. 

 No primeiro encontro com a turma do Curso Técnico Integrado de Informática, 2º ano 

do turno matutino, em 10/06/2013, por ser também o primeiro dia de aula do ano letivo de 

2013, teve uma pequena reapresentação do professor com a turma, um reencontro. Na 

oportunidade, foi relembrado a Proposta Pedagógica para a disciplina de Educação Física 

dentro do IFRN, que busca trabalhar os conteúdos ligados à Cultura de Movimento (CM), e 

apresentado uma contextualização a respeito do significado acerca da CM e sua ligação com 

os conteúdos que ela apresenta.  

 Dito isto, foi apresentado o conteúdo Esporte a ser discutido e desenvolvido neste 

primeiro momento do ano letivo. Em seguida desta breve explanação, foi aplicado o 

questionário diagnóstico com a intenção de captar um conhecimento prévio dos alunos a 

respeito do esporte e a profundidade deste conhecimento. Algum tempo foi destinado para 

responder ao questionário. Em seguida, houve a explicação a respeito do Diário de Pesquisa, 

esclarecendo que se trata de um instrumento individual, no qual o aluno pode e deve registrar 

tudo que se relaciona com as aulas, com o conteúdo e temas propostos, desde as descrições 

dos encontros, suas compreensões, dúvidas, ou quaisquer outras coisas que julgarem ser 

relevante para compreensão do que está sendo trabalhado nas aulas (desde reportagens de 

internet, revistas, programas de TV, filme, livros etc.). Na ocasião, solicitou-se que todos os 

alunos adotassem o seu próprio Diário de Pesquisa, o qual deveria ser alimentado, senão 

diariamente, mas frequentemente e que trouxessem em todas as aulas.  

 Dentro do Bloco Temático “Elementos históricos, conceituais e culturais do esporte” 

está a compreensão do conceito do Esporte. Indagados se já haviam ouvido falar sobre, a 

resposta uníssona foi que sim. Fato é que se constatou a esse respeito que o termo é usado por 
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diversos atores e situações. Daí, a pergunta óbvia a ser feita: O que é Esporte?
11

 
12

 Este 

questionamento tão direto e aparentemente óbvio parece tê-los deixado intimidados a 

responder. Com a insistência eles foram se libertando da timidez e arriscando-se. Cada 

possibilidade de resposta destacada pelos alunos era registrada no quadro para facilitar as 

discussões sobre o tema. Contraposições, dúvidas e réplicas foram postas a cada apontamento 

como forma de desafio a construir uma resposta mais elaborada para esporte. 

 Três foram as inferências feitas pelos alunos no tocante ao conceito de Esporte: 

Esporte é jogo; Esporte é competição; e Esporte tem regras. A primeira relação trata de uma 

possível similaridade entre o Esporte e o Jogo. Houve nitidamente, por parte dos alunos, uma 

manifestação no sentido de entender o esporte como sinônimo do jogo. Obviamente, por não 

ser o foco deste trabalho, não cabe, aqui, trazer maiores discussões no que se refere ao 

entendimento do Jogo, mas foi importante considerar algumas características do jogo como a 

espontaneidade e a ludicidade  (HUIZINGA, 1999; FREIRE, 2005). Daí então, alguns 

questionamentos surgiram: É possível afirmar que todo Esporte é Jogo? E o inverso, todo 

jogo é esporte? 

 Esse procedimento estimulou uma análise dos questionamentos, visando a uma 

compreensão mais justa no que toca à relação entre o Esporte e o Jogo. Os alunos tiveram a 

oportunidade de estudar e discutir o Jogo, enquanto componente da Cultura de Movimento 

(CM), no ano letivo anterior e, por esta razão, fizeram diversas vezes uma menção de que ele 

assume características de brincadeira, principalmente quando relacionado ao universo e 

cultura infantil, ratificando as características já citadas. E pensando o esporte com a feição da 

performance, ficou claro que sob esse aspecto não é prudente que se iguale estes dois 

elementos da Cultura de Movimento.  

 Como expõe o aluno
13

, 

 

O conteúdo esporte pode ser confundido, por vezes, com outros ramos da 

cultura de movimento, como o jogo, mas este, o jogo se diferencia por ter o 

poder de regular antes e durante a prática por seus próprios praticantes 

(Sujeito 17). 

 

                                                           
11

 Os questionamentos feitos neste momento foram pensados e propostos considerando o método criativo das 

Perguntas Operacionalizadas com a intenção de provocar percepções mais ampliadas a cerca do conceito do 

esporte. 
12

 Outras discussões e reflexões sobre o conceito de Esporte estão melhor explicitados posteriormente, onde os 

questionários estarão no centro do relato. 
13

 As falas dos alunos destacadas nesta dissertação foram selecionadas considerando avanços na compreensão 
a cerca do Esporte e que evidenciem discursos e percepções que apontem posicionamentos e aprendizagens 
pautadas numa Abordagem Crítica de Ensino. 
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 Aqui o aluno expõe uma compreensão apurada das diferenças entre esses dois 

elementos da CM, quanto da percepção de uma maior flexibilidade na construção das normas 

que se apresentam no jogo, permitindo uma maior adaptação aos interesses e 

intencionalidades de quem se envolvem com ele. Importante ressaltar que as regras podem 

estar presentes em ambos. O que conduz esta reflexão ao próximo ponto. 

 O outro aspecto levantado pelos alunos foi a necessidade da existência de regras nas 

práticas esportivas. Dessa forma, toda prática esportiva teria a necessidade de regras que o 

regulamente. Porém, a presença de regras seria uma condição indispensável para o 

estabelecimento e compreensão do esporte?  

 Para alguns alunos o esporte se materializa a partir de uma característica como a 

competição e a competitividade. Com esta forma de considerar uma prática esportiva, houve 

quem defendesse a premissa de que há a necessidade de superação, de sobrepujança de 

adversários. Daí um contraponto: não havendo competição e/ou a condição de vencedor não 

se pode pensar como esporte?  

 Optou-se por fazer as reflexões dos questionamentos referentes à necessidade das 

presenças de regras e da competição em um único bloco por ter uma similaridade nos 

argumentos de análise desses aspectos. 

 Fez-se o relato do seguinte contexto: alguém que é adepto de atividades físicas como 

as corridas, que praticam em espaços e frequências variadas (sejam diárias, três vezes por 

semana, etc.); ou como as pedaladas
14

 em grupo e/ou individuais e que não se obriga a 

percorrer distâncias ou com períodos de tempos pré-determinados; ou de práticas corporais 

ligadas à natureza
15

 que as buscam com um sentido de contemplação dos espaços e meio 

ambiente ou ecoturismo; entre outras, e que todos estes indivíduos afirmam que estas práticas 

são seus esportes. Eles estariam errados em se expressar dessa forma? Provocados e após 

alguns segundos, os alunos concordaram que aqueles que se expressam dessa forma não 

estariam errados, e que essa forma de expressão ganha espaço e torna-se mais comum entre as 

pessoas. 

 Interroga-se ainda, que estas formas esportivas estariam vinculadas e submissas a 

regras e exigências da competitividade? A negativa a esta pergunta fez os alunos perceberam 

                                                           
14

 A adoção deste termo em detrimentos ao termo Ciclismo é pra evitar a associação à prática formalizada do 

esporte Ciclismo, com seus códigos e regras. 
15

 O termo “práticas corporais ligadas à natureza” foi utilizada em substituição a expressão “esportes ligados à 

natureza” ou “esportes radicais” para não expressar o termo Esporte diretamente e não induzir nenhuma 

conclusão aos alunos. 



59 

 

que a caracterização do esporte não está sujeita à condição única e a obrigatoriedade da 

presença desses aspectos:  

 

A ideia do esporte vai muito além do pensamento de que é apenas uma 

atividade com regras (Sujeito 13). 

 

O esporte tem por definição ser toda forma de praticar atividade física, que 

através da participação ocasional ou organizada visa equilibrar a saúde ou 

melhorar a aptidão física e proporcionar entretenimento aos praticantes 

(Sujeito 10).  

 

 Assim,  com a intenção de provocá-los a refletir sobre a delimitação do esporte, foi 

apresentado aos alunos um conceito que necessita da sua formalização e institucionalização e  

que é percebido sob a perspectiva da existência de entidades (sejam regionais, nacionais e/ou 

internacionais) que o regulamentam e regem, universalizando sua prática, comportamentos e 

códigos
16

. As colocações foram as seguintes: 

 

Esporte é a realização de uma prática física de caráter competitivo e que 

está sujeito a regras pré-estabelecidas por uma confederação (Sujeito 22). 

 
O esporte é uma prática onde há regras e órgão internacionais que o 

regulam (Sujeito 17). 

 
No meu ponto de vista o esporte é qualquer atividade física que possui 

regras determinadas por uma federação para competições. As práticas 

esportivas são essenciais nas vidas das pessoas, além de proporcionar uma 

boa qualidade de vida e também uma ótima forma de socialização, e uma 

grande fonte de renda econômica existente no mundo devido ao seu poder 

de entreter. Ao longo da história, o esporte sempre esteve presente no meio 

político influenciando em muitos acontecimentos devido a todos os 

benefícios da prática esportiva, hoje o esporte é considerado um direito de 

todos (Sujeito 20). 

 

 Os relatos acima demonstram que a oportunidade de delimitar o esporte, a partir de 

sua institucionalização, facilita o entendimento de um conceito que, por vezes, os sujeitos 

apresentam dificuldades de formular, o que permite encarar como um bom ponto de partida  

na compreensão do esporte, porém com o compromisso de avançar na compreensão e 

percepção das diversas conotações que ele assume.  

 A discussão tomou outro rumo quando se relacionou o esporte com a CM e daí se 

propôs a todos que passássemos a vislumbrá-lo como um elemento essencialmente cultural. 

Com essa intenção e com base em perguntas feitas aos alunos, buscou-se refletir e discutir 

                                                           
16

 Conceito já apresentado e referenciado no primeiro capítulo desta dissertação. 
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formas e maneiras em que o esporte se apresenta junto a sociedades e povos diferentes, do 

quanto é sua interferência e influência no comportamento e atitudes, no cotidiano de todos 

(citando como exemplos dias de jogo de futebol na TV, momentos de competições de grande 

relevância e o que acontece com a rotina das pessoas, das cidades etc) e, ainda, se as práticas 

esportivas se assemelham, reproduzem-se, independente do seu contexto social onde se 

apresenta. 

 O primeiro questionamento foi se seriam as mesmas práticas esportivas que 

encontraríamos em todos os lugares? Ou se, dependendo do espaço se identificaria variadas 

práticas e modalidades esportivas? Todos concordaram que dependendo do local é possível 

encontrar uma diversidade de modelos esportivos. Assim, foram discutidas algumas práticas 

que podem ser tomadas e aceitas como esporte, dependendo do local. Foi citada como 

exemplo uma prática muito conhecida na região: a vaquejada. Se considerarmos toda estrutura 

para realização de uma vaquejada: as regras estabelecidas e conhecidas por todos 

apreciadores, os cuidados com os animais, os treinamentos, investimentos feitos pelos 

praticantes, ela pode ser considerada como esporte? Os argumentos apresentados contribuíram 

para aceitação da ideia de que a vaquejada é sim um esporte com importância e significado 

para região. Imediatamente, refez-se o questionamento. A vaquejada poderia ser considerada 

um esporte na Índia? 

 

Na índia um país onde a vaca é sagrada, uma competição de vaquejada não 

seria considerada um esporte para os indianos, mas uma aflição (Sujeito 

18). 
 

Aspecto cultural do esporte: regras, institucionalização, profissionalismo, 

lazer, recreação, educacional. É cultural porque tem que atender os anseios 

de quem prática [...] Esporte é um elemento cultural? É sim, pois para uma 

atividade ser praticada ela tem que ser cultural. Ex. vaquejada, tourada, 

rodeio (Sujeito 27). 

 

 O relato que se segue chama a atenção pelo amadurecimento com que o aluno 

desenvolveu na sua compreensão do esporte. Compreensões como esta faz com que ele tenha 

condições de vislumbrá-lo com maior criticidade. 

  

Esporte é qualquer tipo de prática que esteja vinculada a federações e 

confederações. Também podemos definir esporte como um fenômeno 

sociocultural que influência e sofre influenciada sociedade. Além de ser uma 

forma de criar uma identidade esportiva para uma inclusão social (Sujeito 

32). 
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 Com a concordância de que o esporte é sim um elemento cultural, rapidamente, surge 

o Futebol como maior expressão do esporte no Brasil. Relatos e comentários variados que 

contam fatos, curiosidades acerca do futebol, preferências e paixões assumiram o tom do 

debate. Como explicar todo apelo, apego, interesse e efervescência que o futebol causa no 

povo brasileiro, em especial? A resposta a esse questionamento foi discutida e desvendada 

pelos alunos como um elemento cultural.  

 

Esporte é um elemento cultural, os mais conceituados esportes no mundo 

são aqueles que mais atraem as massas, como por exemplo em primeiro 

lugar o futebol (Sujeito 1). 

 

O Brasil é um país da monocultura do futebol, o qual só dá o valor para o 

futebol [...] O esporte é um elemento cultural de um país e como tal deve ser 

estendida a todas as camadas da população, a falta de políticas públicas de 

massificação do esporte no Brasil fez grande parte do nosso povo entender 

esporte apenas como um jogo entre equipes, principalmente de futebol, e 

que sua prática, nas mais diversas modalidades, não faz parte do dia a dia 

do cidadão comum. (Sujeito 19). 

 

 O aluno em questão, expressa em seu diário uma opinião de que no Brasil vivemos 

uma supremacia cultural do futebol e que ainda há uma falta de incentivo e de políticas 

públicas que possibilitem uma ampliação desse esporte. 

 

O futebol é o principal esporte da América do Sul, pois é um esporte 

bastante popular e está ligado à sociedade e à cultura de quase todos os 

países do continente (Sujeito 29). 

 

 Outro aluno estende a identidade cultural com o futebol a todos os países do América 

do Sul. Encontra-se no diário do sujeito 17, talvez na tentativa de explicar ou justificar o 

aspecto cultural do esporte, o seguinte relato: “A mídia cria culturas esportivas, e estas 

culturas definem o esporte mais popular em cada lugar”. Uma afirmação que necessita de 

uma maior fundamentação e estudos para se comprovar, mesmo assim, é importante que se 

ressalte a perspicácia do aluno para tal dedução e em expô-la. 

 Ao final do primeiro encontro e a partir de todas as reflexões que aconteceram, foi 

feito um breve relato sobre a evolução histórica do esporte moderno, desde a Revolução 

Industrial e o caráter como uma opção de lazer para as classes burguesas no início histórico 

do esporte moderno. 

 Porém, essa discussão teve seu aprofundamento no encontro seguinte, tomando como 

referencial a leitura do primeiro capítulo do livro “Sociologia Crítica do Esporte” (BRACHT, 
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2011) com o título “A gênese do Esporte Moderno”. Esse texto foi indicado com a intenção 

de que os alunos, a partir da leitura, pudessem compreender a contextualização da evolução 

histórica do esporte, realizar pesquisas e registrar (se considerassem necessários) seus 

pensamentos e/ou dúvidas que surgissem.  

 A escolha desse material se deu pela facilidade de compreensão do texto, como 

também pela riqueza de detalhes com que o autor trata o assunto, permitindo análises 

significativas e justas por parte de um aluno do Ensino Médio, favorecendo a construção de 

um pensamento crítico acerca do tema.  

 Outro ponto a se destacar foi a condição em que seu deu a leitura do material. Os 

encontros aconteceram em dias de segunda-feira e, na medida em que o calendário acadêmico 

adotado pela instituição previa um dia letivo para o sábado subsequente ao primeiro encontro, 

e correspondente a uma segunda-feira, coube a mim, enquanto professor da turma, atribuir 

uma atividade equivalente a esta carga horária. Daí a atribuição da leitura do texto citado, o 

que justifica o registro de duas novas aulas.  

 Um novo encontro com os alunos se inicia a partir das discussões e análises da leitura 

solicitada do texto “A gênese do esporte moderno”, em que foi discutida uma evolução do 

esporte moderno dentro da sociedade contemporânea.  

 Nas discussões que transcorreram durante este encontro, que pretendia analisar a 

evolução do esporte moderno, foram utilizados e apresentados através de slides, os 

referenciais de Tubino (2001)
17

 e (2003)
18

 para incrementar a compreensão da temática. As 

referidas obras acenam para o entendimento das manifestações ou dimensões sociais em que 

se apresenta o fenômeno esportivo. 

Conforme Bracht (2011, p. 24), 

 

No Brasil a comissão de reformulação do esporte brasileiro, instituída pelo 

presidente José Sarney, em 1985, sugeriu e está sendo amplamente aceito, 

inclusive incorporado pela Constituição Federal de 1988, diferenciar o 

conceito de esporte em três manifestações: desporto performance, desporto 

participação e desporto educação. 

 

 A partir desse momento, essas manifestações passaram a acompanhar o entendimento 

e debates que se deram durante a intervenção, chegando por diversas vezes a basear as 

                                                           
17

 Em “Dimensões sociais do Esporte”, Tubino (2003) esclarece as manifestações sociais em que o esporte se 

apresenta. 
18

 No Primeiro Capítulo do Livro “Metodologia Científica do Treinamento Desportivo”, apesar de ser uma obra 

que trata do treinamento esportivo, Tubino (2003) faz uma contextualização conceitual e histórica do esporte que 

agrega informações ao texto originalmente consultado pelos alunos (BRACHT, 2011). 
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opiniões e compreensões dos envolvidos no trabalho. Para tanto, se faz o destaque da análise 

simples, porém eficaz, feita pelo Sujeito 27 sobre a caracterização dos indivíduos a que se 

pode relacionar a cada uma destas dimensões: “Esporte-rendimento o atleta, esporte-

educação o aluno, esporte-lazer o cidadão”. 

 Assim, partindo da Revolução Industrial, berço do esporte moderno, com o surgimento 

do lazer para as classes burguesas, os jogos populares passam por desvalorização e 

diminuição do significado em detrimento do crescimento do esporte. Caracterizações que 

foram destacadas pelos alunos em seus relatos, na medida em que eles se apropriam dos 

processos de transformação social pelos quais passou o esporte. “O esporte evoluiu com um 

tempo e surgiram algumas características básicas, a secularização, igualdade, 

burocratização, quantificação, busca de recorde” (Sujeito 27). Estas características presentes 

no texto destacam diferenças do esporte moderno do esporte praticado em outras épocas e em 

outros momentos históricos, e o aluno as cita após serem apresentadas e explicadas em sala. 

 

O esporte moderno surgiu das duas partes: burguesia e classe vendedora da 

mão de obra. Só que os esportes que surgiram da classe trabalhadora 

sofreram repressão por parte da elite, que foi o caso da capoeira no Brasil 

(Sujeito 16). 

 
No Esporte moderno nasce na perspectiva de diversão [...] Inicialmente, os 

pobres não praticavam esportes, eles não foram criados para atender todos, 

apenas os ricos, em geral, brancos (Sujeito 13). 

 

 Já nesses registros acima encontra-se menção ao esporte que surge no contexto da 

sociedade europeia Pós-Revolução Industrial e que se constitui como uma possibilidade de 

lazer para uma classe social emergente, a burguesia, assim construindo uma imagem de um 

esporte elitizado e discriminatório. 

 Sinaliza, pois, para a importância histórica de um movimento associacionista dos 

esportistas da época na consolidação do esporte. Essa aproximação e aliança em torno dessa 

manifestação social e que estabelece laços com seus adeptos, criou as condições adequadas 

para normatização dessas práticas esportivas e que tiveram papel crucial no seu 

desenvolvimento. 

 

A partir do conceito inicialmente dito do que seria esporte, concretizamos 

uma espécie de teoria de surgimento, e é com os indícios históricos que 

confirmamos a sua difusão. A uma grande relação com a burguesia 

primordial, pois aqueles de mais condições financeiras, sendo de imediato 

sócios frequentadores de clube acabavam por aproveitar o tempo livre com 

prática corporal. Depois de algum tempo, servindo como ocupação, o que 
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conhecemos por esporte passou a ser regrado por instituições maiores, 

difundindo suas características e servindo também como ocupação (Sujeito 

14). 

 
O esporte antigamente não existia profissionalismo, o esporte era apenas 

uma forma de diversão, eles praticavam em clubes sociais (Sujeito 27). 
 

 E no final do século XIX entram em cena os Jogos Olímpicos Modernos, que 

assumem,  desde então, um papel de destaque na história do esporte e que, entre outras coisas, 

influencia alguns pensamentos que permeiam a prática esportiva. Dentre estes, foram 

destacados o fair play e o Ideário Olímpico do Esporte (TUBINO, 2001). “No esporte, o 

importante é praticar” foi a compreensão demonstrada pelo Sujeito 13, no que se refere ao 

Ideário Olímpico do Esporte. Sávio Assis de Oliveira (2010,  91) expõe um contraponto para 

os dias de hoje a esse pensamento: 

 

O esporte não é mais aquele. A ideologia do “mais vale competir do que 

ganhar” deixou de refletir o interesse geral. É preciso vencer sim, a qualquer 

custo. As massas desejam recordes que igualam os esportistas aos super-

heróis patrocinados por grandes empresas, que investem em tecnologia para 

esses homens aprimorados correrem cada vez mais e venderem cada vez 

mais os produtos que são consumidos pelas massas que aí se imaginam um 

pouco super também, fechando-se o ciclo. 

 

 Tubino (2003) destaca uma característica marcante para o esporte moderno e que 

norteou significativamente as ações e compreensões que resultaram deste trabalho de 

intervenção: o Uso Político e Ideológico do Esporte. Sob esse aspecto, pode-se dizer que o 

autor concebe o esporte como uma ferramenta política e ideológica empregada por governos 

de Estados diversos, durante o século XX. 

 Justifica-se a inclusão deste tema na intervenção, por acreditar que é fundamental que 

se perceba e se discuta o esporte com vistas à premissa de que ele não é e nem pode ser 

desvinculado da realidade social e política na qual está inserido. Portanto, é fundamental que 

por parte dos governos se dê atenção devida à utilização do esporte.  

 Como ilustração, foi exposto aos alunos o caso da Olimpíada de 1936, em Berlim, em 

que o Estado nazista planejou utilizá-la como propaganda política e ideológica e com a 

pretensão de comprovar uma suposta supremacia da raça ariana. Como também, o importante 

papel atribuído ao esporte pelos blocos Capitalistas e Socialistas em plena Guerra Fria, que 

favoreceram, por exemplo, o crescimento e desenvolvimento do dopping nas competições 

esportivas (TUBINO, 2001), e motivou os boicotes dos Países do Bloco Capitalista das 

Olimpíadas de Moscou (1980) e seu revés com o boicote do Bloco Socialista às Olimpíadas 
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de Los Angeles (1984), nos Estados Unidos. Esses fatos foram abordados e apresentados com 

o uso de slides e imagens encontradas na internet. 

 Então, foi atribuída uma tarefa aos alunos. Primeiramente, solicitou-se que a turma se 

dividisse em 4 (quatro) grupos e, incentivada pela ideia de que o Esporte pode ser uma 

ferramenta política e ideológica, a tarefa consistiu em assistir o documentário “Memórias de 

Chumbo: o futebol nos tempos do Condor”
19

 e apresentar seminário que versaria sobre a 

relação do Futebol e a Política. A escolha dos episódios para cada grupo foi determinada por 

sorteio. 

 A aplicação desse documentário se justifica por duas razões principais: primeiro, pela 

importância e significado que o futebol, enquanto modalidades, tem com a identidade do 

Brasil; e depois, por se tratar de um fato que transcorreu no nosso continente e no nosso país, 

daí motivando os alunos pelos laços históricos e emocionais. 

 Os próximos dois encontros foram realizados no ginásio com vivências práticas que 

têm suas descrições e relatos refletidos a partir deste ponto. Assim, deixando as apresentações 

e discussões acerca do Seminário “Memórias de Chumbo: o futebol nos tempos do condor” 

somente para depois as atividades no ginásio.  

 Quanto às reflexões do Esporte, enquanto elemento cultural, houve uma concordância 

de que tínhamos naquela região da cidade de Pau dos Ferros interesses e influências mais 

destacadas e marcantes de modalidades esportivas coletivas, especialmente os esportes de 

quadra (como Futsal e Vôlei) e o Futebol. Essa constatação motivou o encontro seguinte. 

 Coincidentemente, naquele momento o IFRN/Camus de Pau dos Ferros contava com 

uma aluna do Curso de Educação Física realizando seu estágio curricular com turmas do 1º 

ano do Ensino Médio e que era Faixa Preta de Karatê e que, ao ser convidada para realizar 

uma vivência com a turma, aceitou imediatamente. A atividade foi marcada e os alunos 

avisados para que se preparassem e trouxessem roupas adequadas. 

 O encontro seguinte inicia com a divulgação das atividades planejadas para o dia, com 

a apresentação da estagiária que ministraria aquela vivência. Todos os alunos ajudam na 

colocação e montagem dos tatames no centro do ginásio, ocorrendo, assim, como planejado. 

Os alunos demonstraram-se ansiosos no início das atividades, afinal foi a primeira aula fora 

da sala de aula com vivências corporais, além da curiosidade em experimentar uma nova 

                                                           
19

 O documentário “Memórias de Chumbo: o futebol nos tempos do Condor”, foi dirigido e produzido pelo 

repórter Lúcio de Castro e faz investigação sobre as relações futebol e as ditaduras militares do continente sul-

americano nas décadas de 60, 70 e 80 em quatro países: Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. 
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modalidade esportiva. E após atividades de alongamento e aquecimento, a atividade começou. 

Vejamos os relatos: 

 

Na aula prática de karatê, veio uma professora faixa preta no estilo 

shotokam, que mostrou algumas técnicas de kata e kumite, os alunos 

participaram ativamente (Sujeito 27). 

 

 O aluno, em questão, evidencia um interesse por tudo que aconteceu na aula, na 

medida em que consegue registrar conceitos e termos característicos de uma modalidade que 

ora se apresentava. 

O que nós vimos na aula passada no fez ver que o contexto histórico e o 

cultural influenciam muito no processo da prática esportiva, nos brasileiros 

crescemos com paixão pela prática do futebol, assim como fomos 

experimentar outro esporte (karatê) estranhamos totalmente e foi necessário 

mais esforço e prática para aprendermos o movimento (Sujeito 26). 

 

 Encontra-se neste relato o pouco contato com a modalidade, o que gerou dificuldades 

nos alunos na realização dos movimentos com a técnica e expressividade inerentes ao Karatê, 

o que tornou toda atividade muito divertida. 

 

Enfim, o karatê em Pau dos Ferros “ainda” não tem o seu destaque 

glorioso, assim não sendo praticado por todas as pessoas. Ele é praticado 

por um “pequeno grupo” que tem conhecimento do esporte por meio de 

professores particulares, por isso o karatê ainda não tornou-se parte da 

cultura dos Pauferrenses (Sujeito 18).  

 

Após a aula de karatê me interessei em pesquisar notícias sobre esse 

esporte, e achei que o mesmo beneficiou a saúde e a educação de crianças e 

jovens, por ser uma atividade física e uma maneira de adquirir disciplina, 

compromisso e responsabilidade (Sujeito 32). 

 

 Os depoimentos acima realçam a pouca visibilidade que essa modalidade esportiva 

detém na região de Pau dos Ferros e que, apesar das dificuldades destacadas, foi capaz de 

despertar em alguns alunos o interesse em conhecê-la.  
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Figura 2: Vivências com o Karatê  
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

 Nesse mesmo encontro, na última aula, foi possível acrescentar uma nova experiência 

com a vivência da Ginástica Artística. Mesmo sendo uma modalidade que os alunos já 

conheciam através da TV, afinal esta modalidade teve um destaque considerável no interesse 

da mídia especializada em esporte com os sucessos de alguns ginastas (como Daiane dos 

Santos e Diego Hipólito), foi uma experiência inédita para a turma. 

 A atividade com a Ginástica Artística consistiu em realização de movimentos e 

fundamentos básicos, como saltos, giros, rolamentos e exercícios de equilíbrio. “Na aula 

prática de ginástica o professor introduziu a modalidade, na qual foi aceita pelos alunos, na 

modalidade, da pra perceber é preciso bastante elasticidade e flexibilidade” (Sujeito 27). O 

contato com a Ginástica Artística o fez perceber o quão exigente fisicamente é este esporte. 

 

Nesta mesma aula praticamos um pouco de ginástica. Modalidade esta 

requer um conhecimento e uma destreza especial do corpo para ser 

realizada devido a precisão que precisa ser atingida quando se realiza uma 

serie de movimento (Sujeito 25). 

 

 E, ao final desse encontro, foi relembrada a razão pela qual foram experienciadas duas 

modalidades esportivas individuais. 
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Figura 3: Vivências com Ginástica Artística    

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

 Na semana seguinte, houve um novo encontro no ginásio, um contraponto a aula 

anterior que teve as modalidades esportivas individuais como ponto de partida. Nesse dia, foi 

planejada e realizada uma aula que proporcionou o contato com a dinâmica do Futebol 

Americano. Com a característica de um jogo de território e rico em estratégias e táticas de 

ataque e defesa, essa modalidade foi escolhida por ser um tipo de modalidade que, apesar de 

hoje ainda não fazer parte da cultura esportiva nacional e regional, tem recebido interesse 

crescente daqueles que apreciam os esportes de uma maneira geral, a ponto de existir dados 

que apontam ser desta modalidade a segunda maior audiência esportiva da TV paga no Brasil, 

no público de faixa etária entre 18 a 24 anos
20

, superada somente pelo Campeonato Brasileiro 

de Futebol. Contudo, a falta de espaços adequados e material específico para a prática do 

esporte, a atividade se deu por meio do improviso de um jogo de iniciação à modalidade 

chamado de “Flag Futebol”
21

, a qual é relatada a seguir: 

 

Durante a aula prática fizemos algumas brincadeiras semelhante a do 

futebol americano, no decorrer da prática percebi que o futebol americano 

tem deparado com varias dificuldades no Brasil: Uma delas é o fato de 

inicialmente não se encontrava os materiais básicos para a sua prática, 

fazendo com que o publico interessado em praticá-lo gerasse adaptações 

                                                           
20

Cf.<http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/futebol-americano-conquista-jovens-e-vira-lider-na-tv-por-

assinatura-1612>. Acesso em 06 de Fevereiro de 2014. 

<http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/audiencias/audiencia-do-futebol-americano-cresce-132-no-brasil-em-um-

ano-2182>. Acesso em 06 de Fevereiro de 2014. 
21

 O Flag Futebol é uma versão simplificada do futebol americano, com contato reduzido e com regras básicas 

similares as do futebol americano “convencional”, mas em vez de derrubar o jogador com a bola ao chão, o 

defensor deve retirar uma fita (flag) para parar a jogada.  

http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/futebol-americano-conquista-jovens-e-vira-lider-na-tv-por-assinatura-1612
http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/futebol-americano-conquista-jovens-e-vira-lider-na-tv-por-assinatura-1612
http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/audiencias/audiencia-do-futebol-americano-cresce-132-no-brasil-em-um-ano-2182
http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/audiencias/audiencia-do-futebol-americano-cresce-132-no-brasil-em-um-ano-2182
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locais. Com isso posso concluir que o futebol americano não é um esporte 

cultural para a cidade de Pau dos Ferros, por todos os motivos citados 

acima. Mas ele vem ganhando um pequeno grupo, graças aos professores de 

Educação Física que demonstraram essa modalidade em aulas práticas 

pelos alunos (Sujeito 18). 

 

 A atividade aconteceu dentro do ginásio, contrariando os espaços onde se praticam 

tanto o Futebol Americano, quanto o Flag Futebol que acontecem, na maioria das vezes, em 

campos ao ar livre, com marcações específicas. Por isso, foram necessárias adaptações de 

espaços e das regras. Vejamos o que versa o enunciado a seguir: 

 

Na aula prática de futebol americano, o professor ensinou algumas regras 

de posicionamento da modalidade, alguns alunos conseguiram pegar o jeito 

e outros não, foi muito interessante a apresentação dessa modalidade na 

escola, pois esta, está com grande repercussão no Brasil e no mundo 

(Sujeito 27). 

 

 

Figura 4: Vivência com  Flag Futebol     

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

Ao final desses dois encontros, as aulas no ginásio tiveram como meta experimentar 

modalidades esportivas de pouco ou nenhum prestígio na região devido a razões culturais. Daí 

o comentário do aluno que expressa parte das impressões e sentimentos da turma: 

 

Durante as aulas práticas da disciplina, vivenciamos algumas práticas 

pouco difundidas em nossa região, como o karatê, ginástica e uma versão 

do futebol americano. A prática nos causou estranheza, demonstrações de 

posição de lutas no karatê,  exercícios de ginástica, como rolamentos, giros, 

saltos e apoiamentos do corpo com os braços e pernas para cima, posições e 

regras; para brasileiros acostumados com poucos e restritos esportes, isso 
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foi estranho, porém, em outros lugares a vivencia destes seria comum 

(Sujeito 17). 

 

 No encontro seguinte, como já havia sido combinado, começaram as apresentações 

dos seminários sobre a série de documentários “Memórias de Chumbo: o futebol nos tempos 

do condor”. A turma foi dividida em quatro grupos, e coube a cada um deles fazer uma 

apresentação sobre um dos episódios da série, relacionando-os com a compreensão de que o 

esporte pode ser utilizado como ferramenta política e ideológica apontada por Tubino (2003). 

“Os documentários serviram para reforçar essa questão de uso político do esporte” (Sujeito 

27). 

 Houve um entendimento no sentido de que se apresentariam dois grupos por encontro, 

e a ordem das apresentações foi determinada por sorteio. Então, a sequência dos grupos ficou 

assim estabelecida: grupos do Uruguai e Chile naquele mesmo dia, e nesta ordem; e os grupos 

da Argentina e Brasil no encontro seguinte.  A forma de apresentação ficou a critério dos 

alunos, os quais poderiam usar qualquer meio para tratar do assunto. Todos os grupos optaram 

por usar o projetor de imagens, com apresentação de slides e caixas de som para passar 

trechos dos vídeos e músicas. 

 Os documentários são ricos de informações e detalhes acerca da história das ditaduras 

militares vividas em cada um dos países. Isto é, são repletos de momentos que afloram a 

emoção das pessoas, tanto daquelas que aparecem nos episódios ao contar suas lembranças e 

sentimentos, como também do expectador que é capaz de perceber a dramaticidade dos fatos. 

O medo, a repressão, a tortura são elementos constantes no enredo de todo o documentário. E 

nesse cenário, o futebol surge com um importante e destacado papel.  

 E considerando as falas que se seguem, é possível afirmar que os alunos conseguiram 

estabelecer uma clara relação entre o esporte (neste caso em especial, o futebol) e a política e 

seus interesses.  

 

Os documentários assistidos pela turma, discutido em sala, tratam do 

futebol na época em que Chile, Brasil, Uruguai e Argentina sofriam com as 

ditaduras militares. Após assistir e ouvir os comentários em sala fica claro 

na minha cabeça que o esporte e a política se misturam sim, e um sofre 

influência do outro (Sujeito 16).  

 

nos tempos de ditadura militar latino americana, os esportes foram forma de 

promover e maquiar as barbáries cometidas pelos ditadores, principalmente 

o futebol, esporte mais popular nessas bandas, no Chile não foi diferente 

(Sujeito 32). 
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A tradição futebolística da américa do sul é incontestável: os 5 títulos 

mundiais do Brasil, 2 da Argentina, 2 do Uruguai , mas isso poderia ser 

algo para mascarar as crueldades e desrespeitos aos direitos humanos? 

Sim. Vários fatos seguram essa tese, como o mundialito do Uruguai, a copa 

do mundo na Argentina, a classificação chilena em cima da extinta URSS, o 

apoio americano as ditaduras. Com as vitórias no futebol, Brasil, Chile, 

Argentina e Uruguai dialogavam a imagem de uma nação feliz, vitoriosa , 

mascarando a verdade: nações ditatórias, desrespeitando os direitos 

humanos e mal estar da população (Sujeito 17). 

 

 As ditaduras militares que comandaram importantes países da América do Sul, entre 

os anos 60 e 80, ligaram seus regimes políticos a conquistas no futebol, e isso fica 

evidenciado nas conquistas de mundiais do Brasil (1970) e da Argentina (1978). 

 

O documentário Memórias de chumbo: o futebol nos tempos do condor: 

Brasil mostra a situação do Brasil durante a ditadura militar e como o 

futebol recebeu influência perante isso. Essa influência torna-se nítida 

quando por exemplo ocorreu a copa do mundo de 70 e a credencial para o 

acesso do hotel brasileiro era diferente da dos demais países. O afastamento 

de João Saldanha como técnico da seleção porque mostrava-se autônomo e 

poderia levar a outros países denuncias do que ocorria no Brasil. O condor 

que o título refere-se são as agressões, torturas e sequestros que eram feitos 

pelos militares a mando dos ditadores (Sujeito 29). 

 

 Os trechos acima, retirados dos diários de pesquisa, sugere que os alunos foram 

tomados por uma maneira nova e diferente de perceber o esporte. Se antes talvez era apenas 

uma prática que correspondia à diversão, hoje tem uma nova possibilidade de inserção social 

e que agora eles foram capazes de esboçá-la. Essa nova maneira de olhar o esporte e, 

principalmente, de analisar quem o dirige, é passível de promover mudanças atitudinais com 

relação ao esporte. É um comportamento desejável quando se pretende fomentar a criticidade 

nos alunos. 

 E com a apresentação desses seminários, encerraram-se as discussões sobre uma das 

características do esporte moderno que se refere ao Uso Político e Ideológico (TUBINO, 

2003).  Foi neste ponto da intervenção que se discutiu o interesse dos meios de comunicação, 

da mídia pelo esporte. Para Tubino (2003), é este vínculo do esporte com a mídia que 

definiria o início de uma nova era no esporte, que ele denomina Esporte Contemporâneo. Essa 

nova condição assumida pelo esporte transformou, sobremaneira, suas possibilidades e 

potencialidades sociais. Nessa direção, Stigger (2005, p. 44) argumenta: 

 

é a atual  e evidente difusão do esporte por todo o mundo, tanto na sua 

expressão como um produto a ser consumido via meios de comunicação de 
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massa (o espetáculo esportivo), quanto na forma de uma prática acessível a 

inúmeras pessoas. Isso permite afirmar que ele é um fenômeno sociocultural 

com enorme visibilidade no mundo contemporâneo, sendo identificável nos 

mais variados cenários, tanto a partir de um rápido olhar para o cotidiano, 

quanto visualizando-se num contexto social mais ampliado.  

 

 Assim, como podemos constatar, foi a difusão midiática da prática esportiva que 

possibilitou maiores interesses pelos esportes e acessibilidade a suas práticas. Se antes 

tínhamos do esporte um pensamento que era uma possibilidade para poucos e que tivessem 

condições de atar em alto-nível, agora ele é transformado, repaginado para o esporte direito de 

todos e de qualquer um. Como se vê, no relato a seguir, “O esporte contemporâneo começa a 

ser caracterizado quando surge o interesse da mídia pela transmissão da prática esportiva 

isso viabiliza a ideia de esporte para todos” (Sujeito 32). 

 Trata-se, pois, de um cenário que forçou novas perspectivas socioculturais para o 

esporte, favorecendo o surgimento de novos conceitos, os quais são considerados por Tubino 

(2001), em Dimensões Sociais do Esporte como: Esporte-performance (ou Esporte-

rendimento); Esporte-participação (ou Esporte-lazer) e Esporte-educação. Vejamos o relato a 

seguir: 

 

O esporte passa a ser refém da mídia, totalmente dependente dos meios de 

comunicação. O esporte hoje é um elemento muito presente na nossa vida, 

não só a prática da modalidade, mas entender a necessidade do esporte 

passa a ser um instrumento para a saúde e lazer e apenas uma minoria 

pratica o esporte rendimento (Sujeito 27). 

 

 Os alunos compreenderam a relação que hoje existe do esporte com a mídia, como 

também suas consequências imediatas. 

 

A profissionalização do esporte de auto rendimento, sofre grande influência 

da mídia de massa e de algumas empresas, a maioria multinacionais. A 

profissionalização do esporte também é quando as instituições que 

coordenam o esporte tornam o esporte como mercadoria, com a qual todos 

os que estão envolvidos no meio lucram com isso. Muito ao contrario disso, 

o esporte enquanto atividade de lazer visa a saúde e o entretenimento dos 

praticantes (Sujeito 16). 

 
O esporte se renovou e se tornou dependente da mídia, agora não pratica 

esportes apenas atletas e sim qualquer pessoa que se interessa. O esporte é 

altamente comerciável, e essa necessidade da mídia, vem desde da década 

de 60 [...] Hoje o esporte passou a ser um direito de todos. Surgindo três 

dimensões sociais do esporte: esporte rendimento, esporte educação e 

esporte lazer (Sujeito 35). 
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 Hoje, no Brasil, o entendimento de que o esporte é um direito de todos se concretizou 

de tão maneira que está assegurado na Constituição de 1988, em seu Art. 217. Esse direito 

precisa ser estendido e atendido sem discriminações de quaisquer espécies.  

 

O esporte contemporâneo começa a ser caracterizado quando surge o 

interesse da mídia pela transmissão da prática esportiva e esse estilo de 

esporte dá ênfase a ideia de esporte para todos, isso ocorre com o 

surgimento das secretarias de esporte tanto estaduais como municipais 

(Sujeito 22). 

 

 Esse trecho acima, de um diário de pesquisa, traz um aspecto muitas vezes 

negligenciado, o qual foi debatido em sala e que retorna a ser pauta desse relato mais adiante, 

que são as secretarias (municipais e/ou estaduais) que tem o dever de atender esse direito da 

população. 

 Momentaneamente, volta-se ao assunto do direito às práticas esportivas. Provocados a 

esse respeito e com a intenção de refletir sobre a temática, vem a ideia do próximo encontro. 

Agendada para o ginásio e com os alunos movidos pelo sentimento de que o esporte é um 

direito de todos, a aula seguinte se deu com o desafio de vivenciar práticas esportivas para 

deficientes físicos. 

 A razão dessa atividade se justifica quando percebemos que historicamente os 

portadores de deficiência física encontram imensas dificuldades em serem atendidos em seus 

direitos básicos e, dessa forma,  vivenciar as modalidades esportivas paraolímpicas ajuda a 

refletir de que modo estão sendo respeitado esse direito que é de todos.  

 Foram realizadas apenas três vivências de esporte paraolímpico: o voleibol sentado, o 

tênis para cadeirantes e o basquetebol para cadeirantes. Infelizmente, não se pode contar com 

estruturas e material adequado para as atividades, daí improvisos e adaptações na realização. 

Pelo motivo da escola dispor de uma única cadeira de rodas e não tão apropriada para prática 

esportiva, foi preciso revezar a participação dos alunos que se dispuseram a experimentar. 

Enquanto ocorria o revezamento, alguns preferiram ficar observando e fazendo os registros. 

Na atividade de tênis para cadeirantes, não se dispunha de raquetes e de bolas 

específicas da modalidade, daí a improvisação feita com material de frescobol que tinha em 

quantidade suficiente para realização das atividades. Esta atividade foi muito rica em 

experiências que motivaram os alunos a refletir nos diários de pesquisa. Eis algumas 

reflexões: 
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A prática de volei para deficientes foi muito boa, além de engraçada, pude 

junto com meios colegas perceber algumas dificuldades, como locomoção e 

equilíbrio, pois os atletas desse esporte praticam o exporte sentado e claro a 

rede é mais baixa. [...] Esses atletas deficientes não sentem tantas 

dificuldades quanto agente numa cadeira de rodas, tanto pelo convívio e 

porque eles treinam já com esse equipamento. Mas não deixa de ser uma 

dificuldade para qualquer um executar movimentos em uma cadeira de 

rodas (Sujeito 16). 

 

 

 
Figura 5: Vivência do Voleibol sentado     

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

  A sensação de limitação de movimentos foi um registro comum e constante, 

evidenciando um elogio àqueles deficientes que conseguem suprir essa dificuldade.  

 

“Na modalidade de voleibol os alunos ficaram sentados na quadra para 

vivenciar uma limitação física ao tentar alcançar a bola” (Sujeito 27). 

 
Na aula prática observamos algumas das práticas incorporadas para 

deficientes físicos. Nela observamos algumas dificuldades de locomoção, 

mas nada que implique na valorização das mesmas (Sujeito 14). 

 
Foi uma das aulas mais interessantes deste bimestre apesar que por contra 

tempos não pude ir, fiquei apenas observando o professor tentando mostrar 

de forma engraçada e divertida como são os esportes para deficientes o 

“vôlei sentado” “tenis para cadeirante” essa aula nos proporcionou 

imaginar como é se praticar esporte com um deficiente, ver as dificuldades e 

nos mostrar que todos deveríamos ter o direito de praticar esportes seja 

você negro, deficiente, jovem, idoso e etc. (Sujeito 33). 
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Figura 6: Vivências com o  Tênis para cadeirante    

Fonte:  Arquivo pessoal do autor 

 

 Mesmo reconhecendo as dificuldades de locomoção os alunos não deixaram de se 

divertir com a experiência. 

 

A prática de volei para deficientes foi muito boa, além de engraçada, pude 

junto com meios colegas, percebi algumas dificuldades, como locomoção e 

equilíbrio, pois os atletas desse exporte praticam o exporte sentado e claro a 

rede é mais baixa. Esses atletas deficientes não sentem tantas dificuldades 

quanto agente numa cadeira de rodas, tanto pelo convívio e porque eles 

treinam já com esse equipamento. Mas não deixa de ser uma dificuldade 

para qualquer um executar movimentos em uma cadeira de rodas (Sujeito 

16). 

 

 Outros alunos se propuseram a refletir, a partir das dificuldades que os deficientes têm 

de praticar esportes, sobre o desrespeito a um direito que é de todos
22

.  

 

Na aula prática vivenciamos alguns esportes adaptados para deficientes 

físicos. E as dificuldades não são poucas para quem possui algum tipo de 

deficiência além de saltar sobre a primeira dificuldade que é a própria 

deficiência que pode ser mental ou física. Tem também a grande dificuldade 

que são as políticas publicas. Dificilmente encontra-se políticas nos 

municípios ligados a prática  de esportes para deficiente. Podemos até dizer 

que o Brasil ainda está com os olhos fechados em relação às políticas 

voltadas ao deficientes físico (Sujeito 18). 

 

                                                           
22

 E na medida em que os alunos atingem esse nível de maturidade e compreensão a respeito do esporte, 

evidencia e justifica a adoção e o entendimento do segundo bloco temático com o conteúdo esporte que diz 

respeito às Políticas Publicas do Esporte e que tem  maiores desdobramentos no decorrer do texto. 
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Existem muitas pessoas com deficiência e os Esportes adaptados pode 

contribuir para a qualidade de vida dessas pessoas, sendo assim tem se 

buscado proporcionar a esta população esportes que estimulem os 

benefícios mentais e intelectuais? (Sujeito 20). 

 

 

 

Figura 7: Vivência com o Basquete para cadeirantes    

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

 Esse encontro, de algum modo, foi significativo a ponto de ser comentado nas redes 

sociais, o que dá maior repercussão e abrange as possibilidades significativamente de 

atividades como esta junto à escola. 

 

Com a proposta de esporte para todos, os alunos simularam aula prática 

como deficientes paraplégicos, a profunda importância do ato marcou-se na 

história do IFRN de Pau dos Ferros, visto que ganhou destaque na página 

do instituto (Sujeito 13). 

 

 No encontro seguinte,  dando continuidade à compreensão do esporte como direito de 

todos, a proposta de discussão em sala junto aos alunos foi analisar os investimentos públicos 

no que tange ao esporte, considerando o atendimento do direito ao esporte de acordo com as 

manifestações apresentadas nas Dimensões Sociais do Esporte.  

 

Esporte contemporâneo vira um bem de consumo comercializado pela 

mídia, além de se tornar um direito de todos, sendo influenciado pelo 

governo, seja como lazer ou saúde. O esporte passa a ter três dimensões 

(educação, lazer e rendimento) (Sujeito 17). 

 

 No trecho em destaque acima, o autor faz, de maneira resumida e incipiente, uma 

análise sobre o esporte contemporâneo e as causas que o propiciaram a tornar-se um 
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fenômeno social de tamanho impacto.  Nesse relato, apesar da necessidade de maior 

aprofundamento, é elogiável a compreensão de que o aluno traz em suas palavras. 

 Para estimular o debate foi utilizado o artigo de opinião “Esportes: entre mercadoria e 

política pública”
23

, do colunista Paulo Kliass. Nesse artigo, o autor discute a política de 

investimento no esporte brasileiro e, por consequência, algumas políticas públicas que foram 

implementadas no Brasil até aquela data. No artigo, são apresentados dados que apontam 

valores investidos pelo Ministério do Esporte, no esporte de alto rendimento, muito 

desproporcionais aos destinados às demais dimensões sociais do esporte. O que dá margem 

para se compreender que o esporte de alto rendimento teria prioridades em relação aos 

demais, mesmo tendo envolvido nessa manifestação esportiva uma ínfima parcela da 

população. Esses dados geraram muitas discussões: 

 

Acredito que devemos mudar nosso pensamento e a nossa cultura social em 

relação ao esporte. Como querer implantar esporte de rendimento, onde a 

maioria da população é pobre e se alimenta mal? Alguns podem até dizer 

que isso é possível para quem tem condições. Então nesta perspectiva, o 

esporte se tornará excludente (Sujeito 6).  

 

A profissionalização do esporte de auto rendimento, sofre grande influência 

da mídia de massa e de algumas empresas, a maioria multinacionais. A 

profissionalização do esporte também é quando as instituições que 

coordenam o esporte tornam o esporte como mercadoria, com a qual todos 

os que estão envolvidos no meio lucram com isso. Muito ao contrario disso, 

o esporte enquanto atividade de lazer visa a saúde e o entretenimento dos 

praticantes (Sujeito 16). 

 

 A partir disso, foi solicitado que os alunos saíssem em suas respectivas cidades em 

busca de identificar a existência de Políticas Públicas que atendessem o anseio e o direito da 

população em ter acesso ao esporte e que buscassem identificar espaços para a realização das 

práticas esportiva. Foi pedido, ainda, que eles emitissem com criticidade suas opiniões. Na 

turma, havia alunos de 11 cidades diferentes, daí a sugestão que eles trabalhassem com seus 

pares, exceção feita aos alunos de Pau dos Ferros que se dividiram em dois grupos, pela 

quantidade de alunos que residiam nesta cidade. 

                                                           
23

 Artigo publicado no site Carta Maior em 03 de Novembro de 2011. Disponível em: 

<http://www.cartamaior.com.br/?/Coluna/Esportes-entre-mercadoria-e-politica-publica/21081>. Acesso em:  03 

de Junho de 2103. 

 

http://www.cartamaior.com.br/?/Coluna/Esportes-entre-mercadoria-e-politica-publica/21081
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 Em forma de seminário, a partir do encontro seguinte, todas as cidades deveriam ser 

representadas e apresentadas e os registros expostos na forma do Diário de Pesquisa.  Eis 

alguns registros. 

 

 

Figura 8: Apresentação do Seminário Temático 1     

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

De acordo com a pesquisa e vendo a realidade da cidade, chego a 

conclusão de que realmente há interesse por parte da população o que falta 

é apoio por parte dos governantes [...] Diante do que foi apresentado 

durante todo o seminário, chegamos a conclusão de que o esporte nos dados 

apresentados não são tão apoiados e nem tão pouco incentivados e os 

responsáveis por o cargo nas prefeituras parece não conhecer o assunto 

(Sujeito 27). 

 

 Um fato a ser observado foi o destaque feito pelo aluno, ao supor que os gestores 

esportivos, em sua cidade, parece não conhecer ou entender sobre o esporte. Veja neste outro 

relato: 

 

E um ponto importante da apresentação, foi a falta de estrutura para a 

prática de alguns esportes, onde as pessoas tem que treinar em locais 

inadequados, e também chamou a atenção o desconhecimento do projeto 

segundo tempo por parte do secretário de exporte de Água Nova. Como um 

secretário de esporte não conhece um projeto que já é um dos mais 

difundidos no país? O que uma pessoa como esta pode fazer alguma coisa 

pelo exporte na cidade? Eu lhe respondo: Nada. Uma pessoa como está  

devia ser demetida, pois não contribuirá em nada para a difusão dos 

esportes … nas cidades da região não apareceu nenhum incentivo real do 

governo para a prática do exporte (Sujeito 16). 
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 O grupo, em questão, fez entrevistas com pessoas nas ruas e também com o 

responsável pela pasta do esporte na cidade de Água Nova. É com ênfase que o aluno expõe 

seu incômodo,  ao saber que o secretário de sua cidade não conhecia políticas públicas na área 

de esporte. O descaso com o esporte, nessa região, é realçado quando se encontra pessoas 

despreparadas para assumir tal função. Por vezes, foi destacado pelos grupos que 

apresentaram os seminários, que essas funções são por indicação política apenas e não por 

conhecimento acerca do tema. 

 

Inicialmente eu pensava que o esporte era um direito de todos, e é sim, só 

que não é oferecido pois existem governos corruptos que somem com o 

dinheiro que seria destinado a melhora e construção de novas áreas para a 

prática esportiva, e para a criação de programas de incentivo a prática do 

esporte (Sujeito 11). 

 
Muitos adolescentes não tem direito ao esporte em São Miguel, o esporte 

não vai indo bem e foi comprovado perguntando as pessoas, quase 80% 

disseram que o esporte vai mal, e isso é verdade, a secretaria de esporte não 

mostra interesse no esporte. Isso mostra que o esporte não é direito de 

todos, não há infraestrutura adequada para cadeirante e deficientes (Sujeito 

36). 

 

 Na maioria das vezes, foi este o tom dos relatos dos alunos: de insatisfação e de 

indignação, por comprovarem que em suas cidades não há o respeito a esse direito, o qual é 

tão importante por sua possibilidade de intervenção social. 

 

 

Figura 9: Apresentação do Seminário Temático 2    

Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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O esporte tem um potencial social que é precariamente aproveitado, 

podendo ele ser usado como um importante instrumento de intervenção e 

inclusão social, bastando apenas um planejamento apropriado, o que não 

ocorre na prática (Sujeito 31). 

 

 As análises desenvolvidas pelos alunos vão de encontro aos blocos de conteúdo 

estabelecidos na turma, cujo objetivo era conhecer as características de suas cidades. E depois 

das descrições dos encontros da intervenção, destaco alguns relatos encontrados nos Diários 

de Pesquisa que revelam alguns pensamentos e opiniões mais aprofundados, fruto de uma 

criticidade, no tocante ao esporte, desenvolvida no decorrer destes dias em que se 

desenvolveu o trabalho. 

 

Professor em várias discussões na sala de aula, estudamos a importância do 

futebol para o Brasil, e como esse diário objetiva conter nossas ideias, 

resolvi criar esse texto, para expor minha opinião. 

Desperdício de dinheiro! Creio que futebol, vôlei, tênis entre outros, são 

apenas jogos, logo não vejo a necessidade de investir tanto nos mesmos, isto 

é, a partir do momento que um país estiver com capacidade financeira 

suficiente para ceder dinheiro para jogos, possuir saúde e educação de 

qualidade, não ter um alto nível de pobreza, enfim ser desenvolvido, não há 

problemas, porém o Brasil é um país em processo de desenvolvimento, com 

vários defeitos públicos, por isso “investir em uma cultura”, que nem 

mesmo originalmente nossa, não vale a pena. 

Como o Brasil irá sediar a copa de 2014, os gastos são ainda mais altos, sei 

que não são tão consideráveis, porém tudo, mídia, governo e afins, estão 

direcionados para copa, muitas vezes esquecendo o que é assim como a 

saúde, qualidade de vida da maioria da região e outros. 

Ultimamente os esportes estão sendo utilizados apenas como uma forma de 

ganhar dinheiro, e é cegamente apoiado, o que eu acho ridículo, partindo do 

que eles objetivam melhorar a condição de saúde e (ou) proporcionar lazer. 

Por isso repito, é um desperdício de dinheiro (Sujeito 3). 

 

 Considero o texto destacado como um desabafo do aluno, que expôs sua insatisfação 

com a realidade em que vive o povo brasileiro, ressaltando os problemas de ordem social. A 

motivação desse escrito está na discordância com a organização dos Megaeventos que estão 

previstos para acontecer no país.  

 Com o final das apresentações dos seminários sobre os esportes nas cidades do Alto 

Oeste Potiguar, também chegou ao fim a intervenção com o conteúdo Esporte. 

 Então, ao final da intervenção didático-pedagógica foi reaplicado o questionário, que 

foi o outro instrumento de coleta de dados utilizado neste trabalho. Esse questionário versava 

sobre o esporte e a sua relação com a Educação Física Escolar.  

A opção pela exposição das análises somente após os relatos de toda intervenção e dos 

Diários de Pesquisa se explica, por acreditar que a consolidação de percepções acerca do 
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esporte aconteceu através de um processo que se estendeu por todo período em que ela 

transcorreu, dando, dessa forma, maiores destaques as diferenças percebidas nas respostas 

apresentadas nos dois momentos de aplicação do questionário. 

 Antes de adentrar nas análises das respostas colhidas nos dois momentos de aplicação 

do questionário, faço alguns comentários sobre as intenções que motivaram a elaboração das 

questões. O questionário foi constituído por 6 (seis) questões subjetivas, e  cada explanação 

sobre as questões estão aqui acompanhadas com as respostas e suas respectivas análises. É 

importante que se alerte para o aspecto conceitual com que os alunos expressaram em suas 

respostas, por denotar uma amplitude na compreensão dos temas propostos em cada questão. 

 A primeira questão, “Como você acredita que devem ser as aulas de Educação Física 

com o conteúdo ESPORTE?” foi pensada e formulada com o desejo de identificar que 

expectativas foram criadas pelos alunos ao descobrirem que o conteúdo Esporte seria 

desenvolvido, estudado, vivenciado a partir daquele momento. 

 Agora passo a destacar dois momentos de respostas do mesmo sujeito para favorecer 

melhores parâmetros de comparação. O sujeito 4 responde no primeiro momento: “Estudar 

modalidades de esporte, o conceito sobre o que é esporte, e praticar nas aulas práticas 

realizar um trabalho com algumas modalidades”. Com esta resposta o aluno mostrou que 

suas expectativas estão centradas em realizar e participar de atividades práticas. No segundo 

momento de aplicação do questionário, já se percebe um novo direcionamento das pretensões 

do aluno: “Com o objetivo principal de fazer com que todos aprendam o verdadeiro conceito 

do esporte, mostrando a aplicação do mesmo na sociedade”. Nitidamente, há um cuidado em 

conhecer não somente aspectos práticos, mas entender conceitualmente o esporte e suas 

implicações sociais. 

 As expectativas por aulas que priorizassem as modalidades esportivas foram 

destacadas inúmeras vezes pelos alunos. Com o Sujeito 6 também não foi diferente: “Devem 

acontecer de acordo com as ministradas no ano passado, havendo tanto aula pratica como 

teórica”.  A mudança de pensamento neste caso é gigantesca, por ele reconhecer no esporte 

um potencial de formação de cidadãos críticos: “A aula deve ser visada de forma a passar o 

maior nível de conhecimento possível a qual forme cidadãos mais críticos e percebam que o 

esporte não é visto somente na prática, mas como sua intenção, perspectiva e formação de 

conhecimento”. 

 Talvez por terem vivido esta dinâmica de aulas em outro momento da vida escolar, o 

pensamento sempre carregado com vivências práticas, é colocado pelo aluno: “Acredito que 

seja menos teoria e mais prática, pode-se dividir a turma em vários grupos e cada um 
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trabalhar um esporte diferente; levar para sua cidade, etc.” (Sujeito 7). O que este aluno 

pensava anteriormente mudou completamente quando se contradiz, não mais achando que as 

aulas devam ser somente práticas: “Penso que não devem ser apenas práticas. A aula em 

sala, a base de discussões e questionamentos, enriquece muito mais a crítica pessoal de cada 

um, o que contribui em escolhas e opiniões, não apenas com relação ao esporte, mas também 

em outros aspectos”. A relação de uma aula que atendesse apenas um desejo de se divertir foi 

substituída por uma vontade de se enriquecer de opiniões, o que demonstrou um 

amadurecimento pessoal significativo. 

 Vejamos o relato a seguir: “Acredito que devam ser bem proveitosas, já que era um 

momento bastante aguardado por muitos de nos alunos” (Sujeito 11). A ansiedade com que o 

aluno afirmou sentir foi prontamente rechaçada com seu pensamento reformulado pela 

intervenção vivida: 

 

Durante o bimestre, minha opinião mudou um pouco. A prática de esportes 

para deficientes e uma pesquisa sobre esportes nas cidades foi algo que eu 

não imaginava e não tinha noção alguma. Não tinha ideia das dificuldades 

que passavam os deficientes para a prática de esporte, nem de suas 

restrições. Também não conhecia muito o esporte nas cidades vizinhas, e 

percebi que não tinha tanto conhecimento nem mesmo sobre a minha. Acho 

que deve continuar assim, com ideias inovadoras. Percebi que só práticas 

não eram tudo. O que é discutido em sala é importante também. 

 

 Depoimento encorajador. Claramente percebe-se o quão significativa foram as 

experiências e aprendizados deste sujeito.  

 Em seguida, a questão número 2, “O que você entende por Esporte?”, justifica-se pela 

intenção de se diagnosticar uma mudança na percepção e compreensão do esporte nos alunos, 

provocada pelo trabalho desenvolvido durante toda intervenção.  

 Assim, o Sujeito 6 respondeu que “Esporte é todas as modalidades as quais passam 

apenas simples jogos para torneios e campeonatos em gerais”. Apresenta seu entendimento 

do que seja esporte no aspecto da competição, tão característica nos campeonatos.  No 

segundo momento de aplicação do questionário, impressiona a capacidade de perceber o 

esporte com mais amplitude e profundidade: “Esporte é um meio pelo qual se insere e 

fundamenta-se o ser humano seja pela busca de saúde, lazer, inserção no esporte-rendimento 

como meio de sobrevivência, entre outras infinidades de aspectos”. 

 Regras e competição foram as bases para responder o que seria o esporte para o 

Sujeito 11: “Esporte é um conjunto de atividades físicas onde há um total certo de jogadores 

que disputam e busca da vitória no esporte há também regras bem definidas”. E seu conceito 
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se amplia, embora ainda ficando preso a um conceito formal e institucionalizado do esporte: 

“São atividades físicas que possuem um conjunto de regras regidas por uma federação. Estes 

podem ser praticados tanto por rendimento, que prezam o profissionalismo, ou por lazer e, 

até mesmo por educação”. 

 O Sujeito 27 disse que o esporte “É a atividade que é praticada para competição, ou 

seja, não é só praticar pra si, é levar esse conhecimento para competições em busca de 

premiação”. Esse  mesmo aluno, no segundo momento, traz uma compreensão conceitual 

simples do esporte, porém de uma imensa repercussão: “Esporte não é só apenas uma 

atividade com regras, comandada por uma instituição, mas sim, qualquer atividade física 

praticada em qualquer lugar”. Considerar, pois, toda e qualquer atividade física como um 

esporte tem consequências sem precedentes nos hábitos e estilos de vida de toda sociedade. 

Esse pensamento tem dominado alguns programas que privilegiam a saúde e qualidade de 

vida; então quem pratica esporte não seria apenas o atleta, mas todo e qualquer cidadão que 

zele por seu bem estar. 

 E ainda o sujeito 32, que antes via esporte como apenas um jogo com regras, agora o 

reconhece como aquele que além de poder estar ligado a instituições que o regulamente, ele é, 

acima de tudo, um elemento cultural: “São jogos que são reconhecidos como esporte e tem 

uma federação específica para sua prática e está ligado à Cultura Corporal de Movimento”. 

 A terceira questão, “Você acredita que o Esporte tem importância na sua vida? E na 

vida das pessoas? Por quê?”, tem missões combinadas e condensadas em um único 

questionamento. Inicialmente,  descobrir que importância cada aluno atribui a sua vida, para 

em seguida, permitir que ele amplie e estenda a mesma compreensão a outras pessoas e, 

ainda, pedir que justificasse suas respostas e pensamentos. 

 A primeira relação feita à importância do esporte foi apontar os benefícios físicos que 

advém de sua prática: “Na minha vida sim, pois são exercícios que me deixam motivados 

exatamente por conter regras e acredito que isso aconteça com os demais, além de ser 

extremamente benéfico a saúde”. (Sujeito 10). No segundo momento, esse aluno aponta outro 

importante aspecto, os benefícios de ordem social advindos do esporte que ora foram 

destacados, por vezes não são debatidos e compreendidos: “Na minha vida, o esporte tem 

importância principalmente no envolvimento social e na saúde e acredito para as demais 

pessoas também, pois é uma forma de divertimento que acarreta uma série de consequências 

boas”. 

 O sujeito 24, na reaplicação do questionário, realça a possibilidade de transformar 

realidades: “Sim, quando trabalhado corretamente é sabido que o esporte transforma 
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realidades, logo sua importância é inquestionável”. O esporte oferece a possibilidade de 

mudança social, seja para quem está numa condição de risco social, ou perspectivando um 

processo de reinserção no seio da sociedade. 

 A próxima questão, a de número 4, “As pessoas devem (ou não devem) praticar 

Esportes? Por quê?”, buscou provocar os alunos para que fossem capazes de justificar a 

possível necessidade de praticar um esporte. 

 A esse questionamento poucas foram os aspetos que merecessem destaques. Em sua 

quase unanimidade, aponta que as pessoas devem praticar esportes, gerando uma sequência de 

respostas idênticas. Um destaque está na resposta do Sujeito 34 que identifica os esportes 

como um direito de todos e, como tal, merece e deve ser usufruído: “Devem sim, pois ajuda 

totalmente na melhoria da qualidade de vida, e é um direito de todos” 

 O fato de se repetirem as respostas sem que haja nada de maior destaque, parece 

desvelar uma incompreensão a respeito de todas as possibilidades de que a questão sugere. 

 Foi colocado logo no cabeçalho do questionário um espaço para que os alunos 

pudessem expor as cidades em que residem, e por considerar o Esporte como um direito de 

todos, a 5ª questão, com seu enunciado (Existem práticas esportivas na sua cidade? Quais? E 

como estas acontecem?), quis identificar o conhecimento dos alunos acerca do atendimento 

ou não a este direito, em suas cidades.  

 Obviamente, após a pesquisa para apresentação dos seminários, no segundo momento 

de aplicação do questionário, para o aluno ficou mais fácil de encontrar respostas. É evidente 

que as respostas dadas nesse segundo momento vieram mais ampliadas, uma vez que o aluno 

passou a ter uma compreensão mais clara acerca do que seja o esporte. 

  Por exemplo, o sujeito 26 na sua primeira resposta se limita a tentar enumerar as 

práticas esportivas: “Sim. Vôlei, futebol, futsal, handebol e outras”.  Agora, com maior 

conhecimento e embasamento foi possível ele elaborar melhor sua resposta, rica em detalhes e 

descrições: “Sim, Vôlei, futebol, futsal, karatê, etc. Envolvem principalmente estudantes de 

escolas públicas e também existem projetos realizados pelo governo para unir crianças e 

adultos, desenvolvendo vários esportes. São realizados em ginásios, escolas e na praça de 

eventos”. 

 Quanto maiores e melhores as descrições, melhores também foram seu envolvimento e 

compreensões. Só o fato de perceber implicações e possibilidades diferentes nas perguntas já 

traz a clara ideia de que os alunos estavam mais preparados para poderem expor seus 

pensamentos: 
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Sim, futebol, ciclismo, futsal, muai tay. 

[...] 

Sim, ciclismo, atletismo, futsal, futebol, caminhada, aeróbica (na academia 

pública). Existe karatê, muay tai. São praticados nos locais da cidade. Não 

existe um apoio considerável por parte da prefeitura, a maioria das 

modalidades são praticados por livre e espontânea vontade dos atletas 

(Sujeito 27). 

 

 Por fim, a última questão (No Brasil, vivemos um momento especial no que diz 

respeito à organização e realização de dois Megaeventos Esportivos, a Copa do Mundo 2014 

e os Jogos Olímpicos 2016. Qual sua opinião a respeito? E suas expectativas?) abordou um 

tema controverso, polêmico e bastante discutido, provocando opiniões e debates diversos. 

Objetivou-se estimular elaboração de posicionamentos criticamente fundados a respeito 

desses megaeventos. 

 Aqui encontramos nitidamente sujeito que modificaram sua forma de pensar a respeito 

dos megaeventos esportivos. Se antes havia um maior otimismo e ufanismo gerados pela 

proximidade dos eventos, depois da intervenção, boa parte dos alunos passa a demonstrar 

desconfiança.  

 

Acredito que este era um momento esperado por muitos brasileiros. Todos 

temos o desejo de fazer bonito para o mundo e ou ver também, a nossa 

seleção e outros atletas olímpicos serem campeões em casa. No entanto, 

estes eventos vierem em um momento um tanto inadequado, pois o nosso 

pais esta passando por uma serie de problemas. 

[...] 

Acho que venho em um momento bastante inoportuno de nosso país. Nós 

estamos passando por vários problemas com os protestos e os gastos 

enormes de dinheiro público que não é investido em outras áreas. Contudo, 

espero que esta Copa mostre o país que somos e que, depois dela, tudo 

mude, mas para melhor (Sujeito 11). 

 
A minha opinião esses dois eventos irão trazer muitos turistas para o brasil, 

gerando lucro e uma possível boa imagem no cenário internacional, porem 

também acho que antes do brasil ter conseguido a chance de ter esses mega 

eventos ele teria primeiro que resolver os problemas que aqui existem. 

Minha expectativa e que seja bom e ruim ao mesmo tempo dependendo do 

lado que se ver. 

[...] 

Minha opinião é que primeiro o Brasil deveria diminuir o número de 

problemas que existem para depois realizar eventos desse porte. Minhas 

expectativas é que esses eventos tragam um certo lucro ao Brasil que depois 

esse lucro seja transformado em algo bom e útil para população brasileira. 

(Sujeito 12). 

 

 Uma compreensão diferente aponta um otimismo motivado pelo legado cultural que 

estes megaeventos podem proporcionar ao país: 
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Espero que só traga benefícios para todos, aumente o turismo, cultura, e 

leve um pouco de Brasil para quem vem de fora. 

[...] 

Acho que são dois eventos de grande legado cultural e são muito 

importantes, pois além de dar nome ao grande quadro esportivo que 

possuímos, ainda vão beneficiar nosso país, no turismo, na cultura, etc. 

(Sujeito 26). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os caminhos percorridos, no decorrer do processo da investigação, proporcionou 

identificar inicialmente, por meio da avaliação diagnóstica, uma realidade refletida da 

concepção do esporte como conteúdo da Educação Física, ainda pautada no modelo 

esportivista, pelo qual se limita apenas a praticas esportivas. 

 Especialmente no Ensino Médio, que tem como um dos seus princípios norteadores a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico do 

aluno, não se concebe mais estratégias de ensino desse conteúdo pautado na realização de 

atividades práticas, de treinamento de uma modalidade escolhida, ou apenas o estudo do 

histórico e das regras dessas mesmas modalidades.  Se faz urgente uma mudança na 

perspectiva pedagógica do esporte enquanto conteúdo da Educação Física Escolar. 

 O esporte hoje assume, em nossa sociedade, multifaces que precisam ser desvendadas, 

estudadas e analisadas. Esporte é política quando é usado como instrumento ideológico. 

Esporte é economia, pois gera renda e movimenta o capital, com cifras cada vez maiores e 

inimagináveis. Esporte é uma possibilidade viável de trabalho, já que cada dia mais novos 

profissionais são requisitados a prestar serviços no mundo esportivo, configurando-se, assim, 

como um meio de ascender socialmente. O esporte é essencialmente cultura, pois traz no seu 

âmago a identidade de quem o pratica. Não é possível atender, no ensino do conteúdo 

“esporte”, a esse leque de possibilidades com posturas pedagógicas atreladas ao pragmatismo 

das atividades eminentemente práticas.  

 A proposta de intervenção baseada nas categorias de conteúdos, com fins na formação 

de sujeitos críticos reflexivos e autônomos, faz crer que é possível uma transformação 

didático-pedagógica do esporte escolar. 

 É fundamental avançarmos nesta discussão, pois compreender o esporte a partir de sua 

versatilidade conceitual, desvincula-se de definições prontas e acabadas. 

 Daí então, convido a uma reflexão a respeito do que se destaca nos PCN‟s em relação 

ao que se considera esporte. Considero importante ressaltar esta compreensão por duas razões: 

primeiramente, porque esses documentos nortearam e ainda norteiam uma diversidade de 

ações pedagógicas de professores de Educação Física que lidam com o conteúdo “esporte” em 

suas aulas, de todo Ensino Básico. Um segundo ponto, é que essa perspectiva conceitual 

apresentada por essas obras, pautada em uma perspectiva formalizada e institucionalizada, 
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configura-se numa visão superficial, restritiva e enrijecida do esporte. E, observando mais 

atentamente, foi esse conceito, que estendido aos dois níveis de ensino, permeou a 

compreensão dos alunos a respeito do esporte.  Estes dois pontos destacados me faz acreditar 

que o esporte, dentro da escola, tem sido tratado muito aquém de suas potencialidades 

educacionais e formação cidadã. Suponho que esta reflexão mereça maiores comprovações 

para que possa ser considerada; mesmo assim, vou me permitir e arriscar, correndo o risco de 

ser precipitado.  

 A pesquisa, aqui desenvolvida, propiciou, de fato, ser possível intervir 

metodologicamente no trato do conteúdo esporte nas aulas de Educação Física Escolar. Para 

além do fazer, do adestramento, da reprodução de gestos e técnicas esportivas, uma proposta 

instigadora acaba por refletir nas relações micro, meso e macro sociais. Por isso, agora me 

detenho a apontar conclusões acerca deste trabalho. 

 Primeiramente, acredito que a pesquisa-ação se configura numa excelente 

possibilidade de pesquisa na área da Educação Física Escolar, pois a intervenção direta no 

campo de estudos deste componente curricular aponta direções e novos subsídios para 

consolidar caminhos na prática pedagógica dessa disciplina. 

 Eleger o Diário de Pesquisa como instrumento para este trabalho se mostrou uma 

decisão acertada. Contudo, a falta de experiências com este instrumento fez com que os 

alunos não tivessem o cuidado de alimentá-lo com tantas riquezas de detalhes como poderia 

ter sido. Ainda assim, pode-se considerar que durante o processo de intervenção, nos 

momentos abertos a questionamentos, a participação foi significativa no tocante às 

indagações, reflexões e posicionamentos de maneira desafiadora. O que me encoraja a dizer 

que precisamos explorar ainda mais este instrumento em futuros trabalhos. 

 A elaboração e escolha dos Blocos Temáticos aqui apresentados (elementos históricos, 

conceituais e culturais do esporte, Políticas Públicas do esporte e características individuais, 

grupais e ambientais) ajudou na elaboração do cronograma de ações previstas para a 

intervenção, como também para estabelecer elos com as análises feitas pelos sujeitos que 

participaram do trabalho. 

 A análise do trabalho a partir das falas e depoimentos dos sujeitos, considerando as 

dimensões dos conteúdos, faz-me crer que houve mudanças significativas de posturas. 

Conceitualmente, fica evidente nas repostas do segundo questionário um avanço e 

aprofundamento na apreensão do conceito de “esporte”. Quanto à dimensão procedimental, as 

vivências práticas experienciadas fizeram com que os alunos vislumbrassem possibilidades 

diversas quanto à escolha de suas práticas esportivas e por considerar a influência do 
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elemento cultural nessas escolhas. A dimensão atitudinal se expressa na percepção de que, 

enquanto direito de todos, o esporte precisa ser atendido para que os cidadãos usufruam desse 

direito com mais autonomia e liberdade e, para tal, a atuação cidadã desses sujeitos é peça 

fundamental, cobrando, criticando e elogiando ações dos gestores públicos. 

 Alerto para o fato de que o usufruto do direito ao esporte está intimamente ligado à 

percepção do conceito que o esporte assume. Assim, quanto mais ampliados os horizontes 

conceituais do esporte, maiores serão suas potencialidades. 

 Diante do exposto, ouso afirmar que todo plano de ação metodológica mostrou-se 

eficaz, por ter refletido nos posicionamentos dos sujeitos investigados, por ter estimulado 

mudanças de posições e opiniões e por ter favorecido dentro do ensino de Educação Física 

Escolar o processo de formação de indivíduos críticos, reflexivos e autônomos. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN 

Campus Pau dos Ferros 

Disciplina: Educação Física (Cursos Técnicos Integrado – 2º ano) 

Professor: Marcos Antonio da Silva 

Turma/Turno:      Cidade:      

Aluno (a):            

 
Questionário Diagnóstico 

 

1) Como você acredita que devem ser as aulas de Educação Física com o conteúdo ESPORTE? 

            

            

             

2) O que você entende por Esporte? 

            

            

             

3) Você acredita que o Esporte tem importância na sua vida? E na vida das pessoas? Por quê? 

            

            

             

4) As pessoas devem (ou não devem) praticar Esportes? Por quê? 

            

            

             

5) Existem práticas esportivas na sua cidade? Quais? E como estas acontecem? 

            

            

             

6) No Brasil, vivemos um momento especial no que diz respeito a organização e realização de 

dois Megaeventos Esportivos, a Copa do Mundo 2014 e os Jogos Olímpicos 2016. Qual sua 

opinião a respeito? E suas expectativas? 

            

            

            

             

 

Marcos Antonio da Silva 

Professor de Educação Física – IFRN/Campus Pau dos Ferros 
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CRONOGRAMA DE AÇÕES DA INTERVENÇÃO 

 

AÇÕES/CONTEÚDO 
BLOCO(S) 

TEMÁTICO(S) 
REFERENCIAL 

- Apresentação da Disciplina; contextualização da Cultura de Movimento 

(CM); e do esporte enquanto elemento da CM; 

- Aplicação de Questionário Diagnóstico; 

-Discussão sobre o esporte enquanto fenômeno social e suas implicações 

culturais na sociedade; 

- Evolução do conceito do Esporte 

- Elementos históricos, 

conceituais e culturais do esporte; 

- PTDEM de Educação 

Física do IFRN 

 

- Leitura do Texto: “A Gênese do Esporte Moderno”  
- Elementos históricos, 

conceituais e culturais do esporte. 
- Bracht (2011) 

- Contextualização da evolução histórica do esporte, a partir da leitura e 

análise dos alunos do texto: a partir da Revolução Industrial (possibilidades no 

lazer burguês), as características do esporte moderno, até a compreensão do 

direito de todos. 

- Características do Esporte Moderno: 

* Ideário Olímpico do Esporte 

* Uso Político e Ideológico do Esporte 

- Elementos históricos, 

conceituais e culturais do esporte; 

 

- Bracht (2011) 

- Tubino (2001); (2003) 

- Vivencias de práticas esportivas de características diferentes: 

* esportes individuais; 

- Elementos históricos, 

conceituais e culturais do esporte; 
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 - Características individuais, 

grupais e ambientais. 

- Vivencias de práticas esportivas de características diferentes: 

* esportes coletivos. 

- Elementos históricos, 

conceituais e culturais do esporte; 

- Características individuais, 

grupais e ambientais. 

 

- O Esporte: Instrumento político e Ideológico: 

Seminário: “Memórias do Chumbo - O Futebol nos Tempos do Condor” 

- Elementos históricos, 

conceituais e culturais do esporte; 

- Características individuais, 

grupais e ambientais; 

- Políticas públicas do esporte. 

Documentário Memórias 

do Chumbo - O Futebol 

nos Tempos do Condor 

- A partir da compreensão do esporte como um direito de todos, surge as 

Dimensões Sociais do Esporte: 

* Esporte-Performance; 

* Esporte-Lazer; 

* Esporte-Educação. 

- Elementos históricos, 

conceituais e culturais do esporte; 

- Políticas públicas do esporte. 

- Tubino (2001); (2003) 

- Vivências do esporte paraolímpico. 
- Características individuais, 

grupais e ambientais. 
 

- Discutir as Políticas Públicas em relação ao Esporte nas suas dimensões 

sociais (ações do Ministério e Secretarias estaduais e municipais de esportes): 

* Existência desta políticas públicas; 

- Políticas públicas do esporte. 
- Artigo de Opinião (Site 

Carta Maior) 

https://www.youtube.com/watch?v=JYPGMktWMnc
https://www.youtube.com/watch?v=JYPGMktWMnc
https://www.youtube.com/watch?v=JYPGMktWMnc
https://www.youtube.com/watch?v=JYPGMktWMnc
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* Cobertura a todas as demandas sociais de forma satisfatória.  

- Apresentação dos Seminários (atividade avaliativa referente ao I Bimestre do 

ano letivo); 

- Reaplicação do Questionário Diagnóstico. 

- Características individuais, 

grupais e ambientais; 

- Políticas públicas do esporte. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

ESTRATÉGIAS DO PENSAMENTO E PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

 Este é um convite para você participar da pesquisa: UMA ABORDAGEM CRÍTICA 

DO CONTEÚDO ESPORTE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO 

INTEGRADO, que é desenvolvido pelo Professor Esp. Marcos Antônio da Silva de acordo 

com as recomendações da resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Sua participação 

é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu 

consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Essa pesquisa 

objetiva analisar e refletir uma intervenção didático-pedagógica sobre o conteúdo esporte, 

elaborada, planejada e executada com base numa abordagem crítica de ensino da educação 

física escolar. Caso decida aceitar o convite, você será submetido (a) ao(s) seguinte(s) 

procedimentos: Participar de uma intervenção através das aulas de Educação Física e relatar 

suas opiniões duvida, ou sugestões em Diários de Pesquisa que serão utilizados como dados 

da pesquisa; responder um questionário em dois momentos, o primeiro antes de realizar a 

intervenção e o segundo após a intervenção; autorizar a publicação das imagens/fotos (tiradas 

durante a intervenção) na dissertação de mestrado do investigador da pesquisa, como também 

em artigos, revistas, livros. Os possíveis riscos envolvidos com sua participação na pesquisa 

são: Indisposição após longo período sentado e desconforto devido algum relato que cause 

emoção, que serão minimizados através das seguintes providências: Pausa para tomar agua, e 

descansar. Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: Os participantes se 

beneficiaram com a participação e contribuição na construção de conhecimentos que venham 

a contribuir na área educacional, em especial na Educação Física. Todas as informações 

obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados 

serão guardados no laboratório do Curso de educação Física da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte. Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na 

pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. Você ficará com uma via deste Termo e qualquer 

dúvida a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Marcos Antônio da Silva, 

no endereço; Rua: Antonio Victor, 160 conjunto Vingt Rosado; Bairro Rincão; CEP- 

59626310; Mossoró/RN ou pelo telefone (84) 9986-6689. 

 

http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=lc=pt_BR&id=5591
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa UMA 

ABORDAGEM CRÍTICA DO CONTEÚDO ESPORTE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO. 

 

 

 

         

Participante da pesquisa ou responsável legal 

 

 

Pesquisador: Marcos Antônio da Silva 

marcosantonio.silva@ifrn.edu.br 

mailto:marcosantonio.silva@ifrn.edu.br
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

ESTRATÉGIAS DO PENSAMENTO E PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO  

 

 

 

TERMO DE ANUÊNCIA E AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL DE PESQUISA 

 

 

Ilustríssima Senhora Diretora Geral 

 

 Eu, Marcos Antonio da Silva, discente do Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, em nível de mestrado acadêmico, 

sob a matrícula 2012100147, orientado pelo professor Dr. José Pereira de Melo, venho pelo 

presente, solicitar vossa autorização para realizar a pesquisa intitulada UMA ABORDAGEM 

CRÍTICA DO CONTEÚDO ESPORTE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO 

ENSINO MÉDIO INTEGRADO, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte - IFRN, no Câmpus Pau dos Ferros.  

 Esta dissertação tem como objetivo acadêmico principal analisar e refletir uma 

intervenção didático-pedagógica sobre o conteúdo esporte, elaborada, planejada e executada 

com base numa abordagem crítica de ensino da educação física escolar. Como o pesquisador é 

docente desta instituição de ensino, os procedimentos adotados durante a pesquisa não 

modificarão a rotina deste ou qualquer outro componente curricular do referido câmpus. Esta 

atividade não apresenta riscos nem desconfortos aos sujeitos participantes do estudo (alunos 

regulares do componente curricular Educação Física do 2º ano do ensino médio integrado). E 

tem sua coleta de dados prevista para realização entre o período de 10 de Junho a 11 de 

Outubro do corrente ano. 

 Espera-se com esta pesquisa, que o professor-pesquisador possa contribuir para as 

discussões teóricas e metodológicas entorno da aprendizagem dos conteúdos deste 

componente curricular, como também, que as aulas de Educação Física possam ser 

significadas como espaços imprescindíveis para a formação integral dos educandos. Os dados 

obtidos nesta pesquisa serão utilizados na dissertação, na publicação de artigos científicos, 

dentre outros meios de divulgação do conhecimento científico, no entanto, assumimos a total 

responsabilidade de não publicar qualquer dado como nome, endereço e outras informações 

pessoais dos sujeitos participantes da pesquisa. O pesquisador assume o compromisso ético de 

http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=lc=pt_BR&id=5591
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divulgar somente imagens dos alunos, em que seus respectivos responsáveis, assinem o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A participação dos alunos será voluntária, e 

não forneceremos por ela qualquer tipo de pagamento. 

 

AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Eu, Antonia Francimar da Silva, responsável pela instituição IFRN - Câmpus Pau dos 

Ferros, declaro que fui informada dos objetivos da pesquisa acima descrita, e concordo em 

autorizar a execução da mesma nesta instituição. Caso necessário, a qualquer momento como 

instituição CO-PARTICIPANTE desta pesquisa poderemos revogar esta autorização, se 

comprovada atividades que causem algum prejuízo à esta instituição ou ainda, a qualquer 

dado que comprometa o sigilo da participação dos integrantes desta instituição. Declaro 

também, que não recebemos qualquer pagamento por esta autorização bem como os 

participantes também não receberão qualquer tipo de pagamento.  

 

 

Pau dos Ferros/RN, junho de 2013.  

 

 

        

Marcos Antonio da Silva 

 

 

        

Responsável pela Instituição 

 

 

        

Orientador 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

– IFRN/ Campus Pau dos Ferros 

Disciplina: Educação Física (Cursos Técnicos Integrado – 2º ano) 

Professor: Marcos Antonio da Silva 

 

PLANO DE AULA 01 

 

OBJETIVO 

 

- Compreender os aspectos históricos e conceituais e culturais do esporte; 

- Identificar o esporte como uma manifestação da cultura corporal de movimento; 

- Identificar de acordo com as discussões em sala, diversas formas de vivenciar o esporte no 

meio social. 

 

CONTEÚDO:  

 

- Elementos históricos, conceituais e culturais do esporte. 

 

METODOLOGIA 

 

- A aula será desenvolvida por meio da: 

- Apresentação da disciplina; 

- Aplicação do questionário diagnóstico; 

- Exposição da temática (conteúdo) aulas expositivas; 

- Discussões através da tempestade de ideias. 

 

RECURSOS 

 

- Quadro branco, pincel, apagador, computador, projetor multimídia. 

 

AVALIAÇÃO 

 

- A avaliação se dará de forma continua observando a participação e discussão dos alunos no 

decorrer da aula, bem como as reflexões apresentadas no diário de bordo. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

DAÓLIO, Jocimar. Educação Física e o conceito de cultura. Campinas: Autores 

Associados, 2004; 

 

KUNZ, E Transformação didático-pedagógica do esporte. 7. ed. Ijuí: Unijuí, 2006; 

 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica: Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Brasília, 2006; 

 

ASSIS DE OLVEIRA, Sávio. Reinventando o esporte: possibilidades da prática pedagógica. 

3ª ed. Campinas: Autores Associado, 2010. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

– IFRN/ Campus Pau dos Ferros 

Disciplina: Educação Física (Cursos Técnicos Integrado – 2º ano) 

Professor: Marcos Antonio da Silva 

 

PLANO DE AULA 02 

 

OBJETIVO 

 

- Compreender do esporte como uma manifestação da cultura corporal de movimento; 

- Identificar de acordo com as discussões em sala, diversas formas de vivenciar o esporte no 

meio social. 

 

CONTEÚDO:  

 

- Contextualização do Esporte como Elemento da Cultura de Movimento. 

 

METODOLOGIA 

 

- Exposição da temática (conteúdo) aulas expositivas; 

- Discussões através da tempestade de ideias; 

 

RECURSOS 

 

- Quadro branco, pincel, apagador, computador, projetor multimídia. 

 

AVALIAÇÃO 

 

- A avaliação se dará de forma continua observando a participação e discussão dos alunos no 

decorrer da aula, bem como as reflexões apresentadas no diário de bordo. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica: Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Brasília, 2006; 

 

______. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Educação Física – 1ª a 4ª séries. Brasília: MEC/SEF, 1997; 

 

DAÓLIO, Jocimar. Educação Física e o conceito de cultura. Campinas: Autores 

Associados, 2004; 

 

DARIDO, Suraya Cristina e RANGEL, Irene C. A. Educação Física na escola: implicações 

para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005; 

 

______. Educação Física na escola: questões e reflexões. Rio de Janeiro: Guanabara, 

Koogan, 2003. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

– IFRN/ Campus Pau dos Ferros 

Disciplina: Educação Física (Cursos Técnicos Integrado – 2º ano) 

Professor: Marcos Antonio da Silva 

 

PLANO DE AULA 03 

 

OBJETIVO 

 

- Compreender a evolução histórica do esporte moderno; 

- Identificar de acordo com as discussões em sala, diversas formas de vivenciar o esporte no 

meio social. 

 

CONTEÚDO:  

 

- Esporte moderno. 

 

METODOLOGIA 

 

- Estudos dirigidos sobre a gênese do esporte moderno; 

- Reflexões e analise grupal sobre o esporte moderno. 

 

RECURSOS 

 

- Quadro branco, pincel, apagador, textos digitalizados. 

 

AVALIAÇÃO 

 

- A avaliação se dará de forma continua observando a participação e discussão dos alunos no 

decorrer da aula, bem como apresentação da síntese das discussões analisadas entre os grupos, 

e as registros do diário de bordo. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica: Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Brasília, 2006; 

 

______. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Educação Física – 1ª a 4ª séries. Brasília: MEC/SEF, 1997; 

 

______. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília/DF: Senado, 1988; 

 

BRACHT, Valter. Sociologia crítica do esporte. 4ª ed. Ijuí: Unijuí, 2011. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

– IFRN/ Campus Pau dos Ferros 

Disciplina: Educação Física (Cursos Técnicos Integrado – 2º ano) 

Professor: Marcos Antonio da Silva 

 

PLANO DE AULA 04 

 

OBJETIVO 

 

Refletir sobre a influência da mídia no esporte e sua relação com a sociedade; 

Identificar diferentes formas de consumo do esporte no contexto social. 

 

CONTEÚDO 

 

Esporte, mídia e mercantilização. 

 

METODOLOGIA 

 

Acompanhar e observar a cobertura do jogo através das mídias: TV, rádio, , jornais, e internet 

(blogs e sites especializados) 

 Observar comportamentos e posturas de torcedores; 

 

RECURSOS 

 

Serão de acordo com o meio que o aluno irá assistir à partida de futebol. 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação se dará por meio de uma resenha contextualizando os fatos que mais chamaram 

atenção no decorrer do jogo, como também comportamentos e posturas de torcedores. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

TAFFAREL, Celi Nelza Zülke. Criatividade nas aulas de Educação Física. Rio de Janeiro: 

Ao Livro Técnico, 1985. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

– IFRN/ Campus Pau dos Ferros 

Disciplina: Educação Física (Cursos Técnicos Integrado – 2º ano) 

Professor: Marcos Antonio da Silva 

 

PLANO DE AULA 05 

 

OBJETIVO 

 

- Vivenciar práticas esportivas coletivas com características diferentes. 

 

CONTEÚDO 

 

- Esportes coletivos. 

 

METODOLOGIA 

 

- Vivencias praticas dos esportes flag futebol. 

- Discussões através da tempestade de ideias; 

 

RECURSOS 

 

Bola de futebol americano, coletes, fitas. 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação se dará de forma continua observando a participação e discussão dos alunos no 

decorrer da aula, bem como as reflexões apresentadas no diário de bordo. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. 8. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2013. 

 

______. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica: Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Brasília, 2006. 

 

DARIDO, Suraya Cristina e RANGEL, Irene C. A. Educação física na escola: implicações 

para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

 

______. Educação Física na Escola: Questões e Reflexões. Rio de Janeiro: Guanabara, 

Koogan, 2003. 

 

KUNZ, E. Educação Física: ensino e mudanças. Ijuí: UNIJUÍ, 1991. 

 

______. Transformação didático-pedagógica do esporte. 7. ed. Ijuí: Unijuí, 2006. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

– IFRN/ Campus Pau dos Ferros 

Disciplina: Educação Física (Cursos Técnicos Integrado – 2º ano) 

Professor: Marcos Antonio da Silva 

 

PLANO DE AULA 06 

 

OBJETIVO 

 

Compreender as dimensões sociais do esporte (esporte participação, educação e rendimento). 

 

CONTEÚDO:  

 

Dimensões sociais do esporte. 

 

METODOLOGIA 

 

- Exposição da temática (conteúdo) aulas expositivas; 

- Discussões através da tempestade de ideias; 

 

RECURSOS 

 

Quadro branco, pincel, apagador, computador, projetor multimídia. 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação se dará de forma continua observando a participação e discussão dos alunos no 

decorrer da aula, bem como as reflexões apresentadas no diário de bordo. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

TUBINO, Manuel José Gomes. Metodologia científica do treinamento desportivo. 3. ed. 

Rio de Janeiro: Shape, 2003. 

 

   . Dimensões sociais do esporte. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

– IFRN/ Campus Pau dos Ferros 

Disciplina: Educação Física (Cursos Técnicos Integrado – 2º ano) 

Professor: Marcos Antonio da Silva 

 

PLANO DE AULA 07 

 

OBJETIVO 

 

Vivenciar práticas esportivas individuais de características diferentes. 

 

CONTEÚDO 

 

Esportes individuais. 

 

METODOLOGIA 

 

Vivencias práticas do karaté e da ginástica. 

 

RECURSOS 

 

Tatame 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação se dará de forma continua observando a participação e discussão dos alunos no 

decorrer da aula, bem como as reflexões apresentadas no diário de bordo. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

______. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica: Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Brasília, 2006; 

 

______. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília/DF: Senado, 1988. 

 

DARIDO, Suraya Cristina e RANGEL, Irene C. A. Educação Física na escola: implicações 

para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

 

______. Educação Física na escola: questões e reflexões. Rio de Janeiro: Guanabara, 

Koogan, 2003. 

 

KUNZ, E. Educação Física: ensino e mudanças. Ijuí: UNIJUÍ, 1991. 

 

______. Transformação didático-pedagógica do esporte. 7. ed. Ijuí: Unijuí, 2006. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

– IFRN/ Campus Pau dos Ferros 

Disciplina: Educação Física (Cursos Técnicos Integrado – 2º ano) 

Professor: Marcos Antonio da Silva 

 

PLANO DE AULA 08 

 

OBJETIVO 

 

Proporcionar a vivencia do esporte paraolímpico; 

Compreender o esporte como direito de todos. 

 

CONTEÚDO 

 

Esportes paraolímpicos. 

 

METODOLOGIA 

 

A aula será desenvolvida por meio da: 

 Vivências práticas do basquetebol e tênis (com cadeira de rodas); 

 

RECURSOS 

 

Cadeira de rodas, bola de basquetebol, bola e raquetes de frescobol. 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação se dará de forma continua observando a participação e discussão dos alunos no 

decorrer da aula, bem como as reflexões apresentadas no diário de bordo. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

______. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica: Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Brasília, 2006. 

 

______. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Educação Física – 1ª a 4ª séries. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

 

______. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília/DF: Senado, 1988. 

 



111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 


