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RESUMO

A premissa em voga sobre o esporte neste estudo é que o mesmo contribui para

formação  humana  de  seus  participantes,  pois  compreendemos  o  esporte  num

caráter essencial e indispensável para formação geral das pessoas, como educação

e atendimento à saúde. Através das práticas esportivas, pode-se instigar por meio

de seus princípios, a cooperação mútua, a igualdade de direitos, a vantagem mútua

e a  ajuda recíproca.  Traçamos como objetivos  apresentar  análises  das relações

possíveis entre metodologias de ensino dos esportes e a pedagogia histórico-crítica

do ponto de vista do conteúdo, da assunção cultural e da ideologia; produzir uma

síntese das principais ideias, aproximações e distanciamentos entre os autores que

tratam do ensino dos esportes e da pedagogia histórico-crítica; fortalecer o campo

das  produções  críticas  relativas  ao  esporte;  e  ir  ao  encontro  dos  trabalhos  que

pretendem discutir  formas  de  aproximar  o  ensino  dos  esportes  com a realidade

social dos praticantes e princípios para possíveis colaborações à formação crítica

destes. Trata-se de pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa, exploratória e de

cunho teórica,  cuidamos de analisar  obras que tratam da temática do esporte  e

possibilidades de relações com a pedagogia histórico-crítica. A coleta dos dados foi

feita  a  partir  da  matriz  teórica  sobre  conteúdo  do  esporte,  com  as  categorias:

histórico-cultural/social/político, pedagogia e ensino, atividade física, saúde e bem-

estar,  seguido do estabelecimento de relações com a pedagogia histórico-crítica,

com análise a partir dos problemas da pesquisa. Priorizou-se considerar o esporte

em seu caráter educativo, nas relações pedagógicas imprimidas pelos professores

de  Educação  Física  no  contexto  do  ensino  dos  esportes,  além  das  próprias

especificidades e possibilidades que ao longo da pesquisa foram apresentadas e

sustentam-no nesta categoria. Concluiu-se que trilhar por um caminho que considere

uma proposta metodológica de ensino dos esportes, numa perspectiva a contribuir

com  uma  formação  crítica  aos  praticantes,  significa  responsabilidade  com  a

competência técnica, sem perder de vista o compromisso político.

Palavras-chave: Metodologias de ensino; Esporte; Pedagogia Histórico-Crítica.
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1 INTRODUÇÃO

O propósito do presente estudo é procurar as possibilidades de aproximação do

ensino do esporte à pedagogia histórico-crítica, prezando por analisá-lo na categoria

da  totalidade,  em sua  múltipla  correlação  com a  política,  economia  e  ideologia,

entendendo-o  enquanto  um  fenômeno  antropológico,  social  e  político,  portanto,

cultural, de um determinado modo de produção da existência (CARVALHO, 2011).

A premissa em voga sobre o esporte neste estudo é que o mesmo contribui para

formação  humana  de  seus  participantes,  pois  compreendemos  o  esporte  num

caráter essencial e indispensável para formação geral das pessoas, como educação

e atendimento à saúde. Através das práticas esportivas, pode-se instigar por meio

de seus princípios, a cooperação mútua, a igualdade de direitos, a vantagem mútua

e a ajuda recíproca. Entende-se ainda a prática esportiva como parte do conjunto de

ações que contribuem à saúde do trabalhador, destacando que os cuidados com

saúde  pública  são  inseparáveis  do  desenvolvimento  da  educação  física  e  do

desporto (KLAVDIENKO, 1986).

Traçamos  como  objetivos  apresentar  análises  das  relações  possíveis  entre

metodologias de ensino dos esportes e a pedagogia histórico-crítica do ponto de

vista do conteúdo, da assunção cultural e da ideologia; produzir uma síntese das

principais ideias, aproximações e distanciamentos entre os autores que tratam do

ensino  dos  esportes  e  da  pedagogia  histórico-crítica;  fortalecer  o  campo  das

produções  críticas  relativas  ao  esporte;  e  ir  ao  encontro  dos  trabalhos  que

pretendem discutir  formas  de  aproximar  o  ensino  dos  esportes  com a realidade

social dos praticantes e princípios para possíveis colaborações à formação crítica

destes.

Trata-se de pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa, exploratória e de cunho

teórica,  cuidamos  de  analisar  obras  que  tratam  da  temática  do  esporte  e

possibilidades de relações com a pedagogia histórico-crítica. A coleta dos dados foi

feita  a  partir  da  matriz  teórica  sobre  conteúdo  do  esporte,  com  as  categorias:

histórico-cultural/social/político, pedagogia e ensino, atividade física, saúde e bem-

estar,  seguido do estabelecimento de relações com a pedagogia histórico-crítica,

com análise a partir dos problemas da pesquisa.
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Não caberia analisar todos os métodos apresentados pela literatura científica para o

ensino do esporte, contudo fazer referência a uma proposta com relevância científica

significativa na contemporaneidade da produção brasileira em relação ao tema, de

modo que, propomos analisar os estudos desenvolvidos por Greco (1998, 2012),

Greco e Benda (1998)  e Kroger  e  Roth (2002)  sobre iniciação esportiva, e para

construção das relações com a pedagogia histórico-crítica, obras de Saviani (1993,

2007, 2013), considerando também autores que desenvolveram seus trabalhos com

base  teórica  semelhante,  como  Capriles  (1989),  Leudemann  (2002),  Klavdienko

(1986), Tcherevik (1987), Kiriliuk (1984), Marsiglia (2011), Malina e Cesario (2013),

Oliveira (1994, 2010) e Carvalho (2011), haja vista que, estes, procuraram abordar

os problemas pedagógicos a partir  de matrizes teóricas do materialismo histórico

dialético e transcorreram uma abordagem crítica sobre os problemas relativos ao

esporte, educação física e educação.

Pretendemos  levantar  possibilidades  de  atrelar  o  esporte  a  novos  caminhos  de

forma crítica, valorizar o esporte em outras perspectivas, aproximar o esporte de

fundamentos filosóficos e políticos contra-hegemônicos, fundamentar a prática do

esporte a partir de uma proximidade com a realidade, balizar para novos estudos e

fundamentos  da  prática  do  esporte  com  múltiplas  possibilidades  em  vários

ambientes em que o esporte estiver inserido, além de novas visões e abordagens

sobre o esporte que contribuam para contraposição do atual sistema social, político

e  econômico  instaurado,  o  sistema  capitalista,  seja  por  influir  na  emancipação

humana dos participantes, por contribuir diretamente em ações de inclusão social,

incutir  na  reflexão  das  relações  sociais  estabelecidas  ou  por  cooperar  na

manutenção de uma vida saudável da classe trabalhadora.

2 ANALISANDO O ESPORTE NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

Partindo  da  análise  exposta  inicialmente,  em  que  consideramos  o  esporte  um

fenômeno antropológico e que,  por  sua vez,  precisa ser  interpretado sobre uma

abordagem  atenta  ao  modo  de  produção  edificado  em  cada  sociedade,  é  que
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traçamos algumas considerações importantes e relevantes a pesquisa, no tocante

às relações do modo de  produção da sociedade brasileira e o fenômeno esportivo.

É pertinente considerar que o capitalismo trata-se de um sistema mundial e não um

fenômeno local, portanto não poderia ser analisado de forma fragmentada em cada

especificidade nacional sem compreender a totalidade das relações internacionais.

Sob  esta  ótica  e  pretendendo  identificar  o  Brasil  no  quadro  das  relações  de

dependência e subordinação na economia internacional, examina-se que,

Teoria  marxista  da  dependência  é  o  termo  pelo  qual  ficou  conhecida  a
versão  que  interpreta,  com  base  na  teoria  de  Marx  sobre  o  modo  de
produção  capitalista,  na  teoria  clássica  do  imperialismo  e  em  algumas
outras  obras  pioneiras  sobre  a  relação  centro–periferia  na  economia
mundial,  a  condição  dependente  das  sociedades  periféricas  como  um
desdobramento próprio da lógica de funcionamento da economia capitalista
mundial (CARCANHOLO, 2013, p. 192).

Analisando por esse prisma marxista da teoria da dependência, é possível identificar

o  Brasil  como  um  país  capitalista,  porém  de  natureza  dependente,  ou  seja,

subordinado às nações capitalistas centrais de controle econômico mundial, às suas

políticas  de  superexploração  e  às  demandas  que  lhes  forem  necessárias  para

manutenção dessa estrutura econômica e social.

Estar localizado na categoria dos países de capitalismo dependente significa dizer

que, 

Seria  uma  situação  em  que  uma  economia  estaria  condicionada  pelo
desenvolvimento e expansão de outra à qual está subordinada, o que se
expressaria  no  fato  de  a  economia  dominante  poder  expandir-se
autossustentadamente  –  de  forma  contraditória  e  dialética,  como
característico  do  capitalismo  –  enquanto  a  dependente  só  o  faria  como
reflexo  dessa  expansão,  ou  de  forma  constrangida  pela  situação  de
dependência,  tendo  efeitos  positivos  e  negativos  sobre  o  seu
desenvolvimento (CARCANHOLO, 2013, p. 193).

As políticas imperialistas norte-americanas se apresentaram e ainda se apresentam

como maiores influenciadoras no modo de produção brasileiro, inclusive em seus

desdobramentos nos diversos segmentos da sociedade,  sejam eles  econômicos,

políticos, sociais ou culturais, marcados por uma hegemonia do pensamento liberal,

caracterizado, numa abordagem sintética, sob a orientação da abertura comercial e
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financeira, a livre concorrência de mercado, a privatização de empresas estatais e o

desmantelamento da rede de proteção social (FRANKLIN, 2012).

Além dessas características específicas, o pensamento liberal tem sua articulação

também no campo da ideologia,  de modo a influenciar  diretamente por  meio de

outras  estratégias  e  aparelhos  ideológicos,  convergindo  sua  necessidade  de

"infiltração" e inculcação nas consciências da massa de trabalhadores, para que,

dentre outros desdobramentos, admitam com naturalidade e imobilismo político suas

determinações e contradições.

A partir  dessas  considerações  e  como  observado  no  início  do  trabalho,  que  o

fenômeno  esportivo  precisa  ser  analisado  visto  suas  relações  com  a  política,

economia e ideologia, e que o identificamos enquanto meio para educação, é que

passamos a observar a sociedade brasileira já a partir da segunda metade do século

XX, tomando como referência o ciclo dos megaeventos esportivos no país,  seus

desdobramentos, suas estratégias políticas, econômicas e sociais, sua interferência

no  quadro  das  políticas  públicas  em  Esporte  e  a  influência  exercida  sobre  a

Educação Física e Educação.

Sobre a crise da chamada "reestruturação produtiva", em meados dos anos de 1980,

podemos observar um momento histórico em que os Estados não mais conseguem

assegurar e manter políticas públicas sociais universais e gratuitas, hegemonizando-

se um modelo neoliberal de organização política e administração dos recursos. Os

investimentos  públicos  tornam-se  cada  vez  mais  pontuais  e  exclusivistas,

politicamente melhor recebidos pelas classes de alta renda, em contraposição aos

programas sociais estruturais.  A economia mundial  se financeiriza e se endivida,

tanto  pelas  grandes  potências  mundiais,  mas  principalmente  nos  países  em

desenvolvimento,  como  o  Brasil,  o  que  acirra  drasticamente  a  disputa  por

investimentos (FERREIRA, 2014).

A crise instaurada nesse momento histórico parte de um ciclo vertiginoso e inevitável

dentro  da  lógica  capitalista,  cria  a  necessidade  do  capital  se  reestruturar,  se

reinventar e buscar por espaços que oxigenem sua produção e reprodução. Ferreira

(2014),  examinando  sobre  o  tempo  histórico  em  questão,  aborda  a  estratégia

utilizada  internacionalmente  para  reestruturação  do  capital  e  expõe  sua  análise

sobre  uma  receita  de  urbanismo  desenvolvida  pela  chamada  “urbanização  do
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espetáculo", que consiste numa alternativa em favor desta oxigenação do capital,

conservando o desmantelamento da rede de proteção social, ou seja, sem mexer na

estrutura neoliberal de governo. É um processo que reúne capitais internacionais,

somado a receitas dos próprios governos socorridos, a respeito de uma série de

obras simbólicas,  assinadas por  arquitetos renomados,  primando por  demonstrar

uma administração que valoriza  a nação,  que investe  em turismo,  que pensa e

governa  com  o  tino  da  modernização  global.  Porém  num  período  de  crise

econômica,  comprometer  recursos  destinados  à  políticas  sociais  recai

negativamente na aprovação popular.

Desta forma os megaeventos, sobretudo os esportivos, registram um "lugar" perfeito

para avigorar o capital em crise, possibilitam para governantes e investidores lucros

extraordinários  por  diversos  meios  legais  ou  ilegais,  éticos  ou  não,  morais  ou

imorais,  porém  em  quaisquer  desses  aspectos,  repousam  sob  uma  aceitação

popular, com requinte de certa alienação política, dado o caráter ímpar dos grandes

eventos esportivos, que têm por característica serem paixões nacionais capazes de

movimentar todo um país em sua realização. Além disso, ganha corpo na qualidade

dessa aceitação popular,  a  garantia  promulgada pelos  governos,  de  um suposto

legado  no  aparato  estrutural,  social,  urbanístico  e  no  que  diz  respeito  aos

investimentos  em  políticas  públicas  permanentes  para  esporte,  cultura  e  lazer.

Questões  que  se  mostram  falaciosas  e  meramente  estratégicas,  a  fim  de

legitimarem  uma  série  de  atos  corruptos,  de  ações  abusivas  pelo  aparelho

repressivo do Estado, reestruturação do cenário urbano pela especulação imobiliária

e a oportunidade de lucros exorbitantes, sem contestação popular e protegidos por

amparo  legal1,  além  do  investimento  e  fortalecimento  das  polícias  estaduais  e

federias  para  garantirem,  com repressão desmedida e  imediata  sobre  quaisquer

formas de manifestação em contestação e contrariedade aos governos envolvidos, a

tranquilidade dos governantes.

Indicações estas, encontradas na mesma forma em Malina e Azevedo ao concluírem

que,

1 Caso do chamado estado de exceção. A exemplo disto, no Brasil, podemos citar a Lei Geral da
Copa (LGC) n. 12.663/2012, acordo firmado entre o governo brasileiro e a Fifa, para possibilitar a
realização da Copa das Confederações em 2013 e a Copa do Mundo em 2014, que implica na
suspensão da vigência de várias normas constitucionais (SOUTO MAIOR, 2014).
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Os  megaeventos  esportivos  trazem  um  viés  de  espetacularização  do
esporte  que,  contraditoriamente,  é  apoiado  pela  população,  pela  beleza
plástica  e  pelos  ideais  de  paz,  harmonia  e  beleza,  disseminados  por
organismos multilaterais e governos (2013, p. 48).

O mecanismo de composição do esporte referendado no modelo do  espetáculo é

resultado e projeto do modo capitalista de produção da existência. Carvalho (2011,

p. 185) observa que,

Sem espetáculo, as massas escravizadas podem ser levadas à vizinhança
da  revolta  generalizada.  Cabe,  então,  às  telas  de  televisão  servir  de
anteparo ideológico do drama real dos operários e trabalhadores, adiando
confrontos brutais.

Observação esta, que ajuda a compreender, principalmente pelo viés da inculcação

ideológica, que neste modelo de sociedade cumpre ao esporte um papel estratégico

fundamental  na  reprodução e manutenção do projeto capitalista  de produção da

existência.

Ainda sobre esta perspectiva de análise do esporte concordamos que,

O espetáculo é a ideologia por excelência, por que expõe e manifesta em
sua plenitude a essência de todo sistema ideológico: o empobrecimento, a
sujeição  e  a  negação  da  vida  real.  O  espetáculo  é,  materialmente,  'a
expressão  da separação e do afastamento  entre  o  homem e o homem'
(DEBORD, 1997, p. 138-139 apud CARVALHO, 2011, p. 188)

Logo, do ponto de vista do espetáculo, o esporte não aponta nenhuma qualidade

transformadora,  emancipatória,  mas  destina-se  à  produção  de  indivíduos

domesticados,  indiferentes  e  desatentos  às  reais  necessidades  de  organização

política e crítica sobre as condições de vida injusta e desigual, a que está submetida

a classe trabalhadora e que são legitimadas pelo projeto de sociedade vigente.

Do ponto de vista pedagógico e político, esse modelo de apresentação da cultura

esportiva,  baseada  no  espetáculo,  visa  produzir  cidadãos  acriticamente

disciplinados, obedientes, respeitadores às regras de moral, pacíficos e incapazes

de  lutar  e  defender  seus  direitos.  Os  professores  de  Educação  Física  que  não

transcendem esta visão engessada e manipulada pela estrutura de dominação de

classes "não são capazes de ver o educando, na sua totalidade e como sujeito de

sua própria história" (CARVALHO, 2011, p. 196), pelo fato de apenas reproduzirem



11

esta doutrinação objetiva, que contribui para internalizar no educando um padrão de

impressão, de raciocínio, de entendimento e de comportamento apático e apolítico

das relações sociais,  a priori  plausíveis de serem interpretadas e percebidas via

prática dos esportes.

O esporte tem relevante e significativa importância nas relações sociais do mundo

moderno e tendo clareza sobre esta afirmação é que o mercado da indústria cultural

em todo seu processo capitalista de se apropriar das práticas corporais submete, e

não é de hoje, este fenômeno a um gradativo e intenso processo de mercantilização,

tal  qual  ocorre sobre uma questão de necessidade da sociedade do capital  pelo

domínio e controle  dos bens materiais  e  culturais  das sociedades modernas (DI

GIOVANNI, 2005).

Vale  apontar  que  o  esporte  contemporâneo  em escala  mundial,  assim como no

Brasil, por ser um fenômeno antropológico, está imbricado dos valores e também

das próprias contradições a que o sistema econômico vigente é sujeito, reprodutor e

produtor.  A  sociedade  em  questão,  marcada  pelas  relações  capitalísticas,

caracteriza-se  no  que  podemos  chamar  de ideologia  de  consumo (MALINA;

AZEVEDO, 2013).

Essa  ideologia  de  consumo,  próprio  da  sociedade  capitalista,  emerge  daquela

necessidade da indústria cultural de se apropriar dos bens materiais e culturais da

humanidade,  e  no  âmbito  dos  esportes  pode  ser  observado  por  meio  de  "uma

imensa rede de produção industrial de equipamentos, artefatos, academias, eventos

e  megaeventos,  que  dão  a  medida  da  importância  destes  fenômenos  [...]"  (DI

GIOVANNI, 2005, p. 174).

Isso aponta para as práticas corporais, de um modo geral, e para o esporte, de um

modo particular, como a constituição de um novo mercado, extremamente eficiente

em  suas  objetivações  e  altamente  lucrativo  para  os  grandes  empresários  da

indústria cultural e instituições direta ou indiretamente correlatos ao meio esportivo.

Numa de suas conclusões sobre o esporte como um bem da humanidade, Malina

(2013, p. 64) aponta que, "não podemos reduzir o esporte a uma indústria comercial

de produção de atletas tipo exportação ou uma fábrica de medalhistas, reificando a

vida de pessoas e aliciando crianças-atletas". Agir com essa pretensão reducionista

é extrair e anular toda e qualquer possibilidade de emancipação humana por meio
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do esporte, sobretudo num país em que grande parte de sua juventude expressa

esperanças palpáveis na prática esportiva, sobre uma série de aspectos alcançáveis

ou não, mas que ainda são capazes de movimentá-los em suas causas particulares

e coletivas.

Tratando-se,  inclusive,  sobre  a  questão  do  sentimento  de  coletividade,  Carvalho

(2011) lembra que,

[...]  a  dimensão  política  e  ideológica  das  práticas  esportivas  sob  o
capitalismo reafirma o ser humano como competidor nato, individualista e
elitista,  formando  naqueles  que  jogam  (e  nos  torcedores)  uma  tríade
(sentimento, atitude e comportamento) antinômica ao ser coletivo (p. 136).

A função  social  que  tergiversam  nas  propagandas  governamentais  em  prol  da

prática dos esportes ou em favor da afirmação de projetos sociais como redentores

implacáveis e grandes resgatadores dos excluídos social e economicamente, não se

sustenta, pois quando conseguem incutir  alguma forma de consciência de classe

nos agraciados, ainda se apresentam sobre a forma do espontaneísmo ou refletidos

apenas no interesse imediato e individual.

A essa função social que supostamente é conferida ao esporte, cabe ressaltar que

só pode ser garantida através de transformações adequadas das condições gerais

da vida humana. Concordando com Malina, a análise deve se dar sobre a totalidade

e entender o esporte sim, "[...] como uma necessidade do ser humano, mas como

UMA  DAS  necessidades,  e,  portanto,  outras  precisam  ser  supridas,  inclusive

àquelas do tipo fisiológico, como a falta de comida" (2014, p. 64, grifo do autor).

Se partimos da compreensão que há um processo pedagógico posto no ensino dos

esportes em geral e que toda prática pedagógica é uma prática política,

Não há campo neutro. Não há quadra ou piscina neutra. Não há escravo
que sirva, a um só tempo, ao seu senhor e aos pares! Todavia, os esportes
não devem ser entendidos como lócus de reprodução absoluta das relações
sociais de produção, neles é possível também a manifestação da luta de
classes e, obviamente, de objetivos e interesses antagônicos aos da ordem
estabelecida (CARVALHO, 2011, p. 264).

A suposta  neutralidade  no  ensino  dos  esportes,  sobre  a  palavra  de  ordem que

esporte é uma coisa e política é outra,  é  uma tentativa de solidificar  uma visão
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conservadora de se interpretar e agir sobre o fenômeno esportivo, "como forma de

divulgar valores desejáveis para manter a sociedade coesa e pacífica, de acordo

com  os  preceitos  postulados  por  sua  ideologia"  (JACOMELI,  2007,  p.23  apud

CARVALHO,  2011,  p.  55).  É  mais  um  argumento  que  confirma  o  caráter  de

imobilismo político a que presta uma intervenção acrítica e converge novamente

com a ideia de preenchimento de uma lacuna político-ideológica que precisa ser

controlada.

Do professor de educação física, fruto de uma formação universitária fragmentada,

conservadora, norteada a partir de pressupostos antidemocráticos, do ponto de vista

do proletariado, distante do engajamento ao compromisso político, espera-se não

mais do que a reprodução daquilo que lhe foi ensinado em sala de aula, em sua

maioria, conteúdos dissociados da realidade concreta e sem interdisciplinaridade.

E,  exatamente  por  isto,  não  conseguem entender  como  sendo  possível
atuar no interior da escola burguesa, via esportes, no sentido de ajudar as
crianças  e  os  adolescentes  a  incorporar  e  construir  suas  identidades
próprias,  necessárias  às  suas  futuras  ações  na  luta  pela  libertação
econômica (CARVALHO, 2011, p. 264).

Se  o  desafio  já  é  sem  medida  para  aqueles  que  compreenderam  seu  papel

enquanto mediadores no processo de formação humana de seus alunos, mais ainda

o é para os que ainda se encontram perdidos pela falta de acesso à formação crítica

na graduação ou pelo desinteresse voluntário.

Considerando que este professor é um trabalhador inserido em um contexto
relacionado ao modo de produção capitalista, a validade do seu trabalho e
reconhecimento profissional está relacionada ao sucesso desse atleta ou
dessa  equipe,  dos  títulos  que  conquistam.  Tem  pouca  ou  nenhuma
importância que junto com a formação de um atleta, esse professor está
diante da formação de um homem que vive em sociedade e compõe um
coletivo social. Estas condições levam o professor de Educação Física a se
sujeitar, seja com maior ou menor consciência, a exercer seu ofício muitas
vezes sem critério teórico e metodológico, tendo um grau de exigência que
chega  a  ser  desumano  para  com  os  atletas  em  formação"  (MALINA;
AZEVEDO, 2013, p. 41-42).

Portanto,  na  contramão  da  lógica  acima  exemplificada,  advogamos  por  um

entendimento  que  "há  um  processo  pedagógico  de  ensino  aprendizagem  nas

atividades esportivas e corporais em geral, para além do próprio ensino da técnica"
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(MALINA; AZEVEDO, 2013,  p.  46),  desta forma não nos resta dúvida  de que o

professor  que  se  compromete  pelo  ensino  dos  esportes  deve,  necessariamente,

amparar-se sobre um referencial teórico consistente, capaz de fornecer condições

para uma prática pedagógica rica e transformadora, atraente e instigante para os

alunos, acompanhado, igualmente, de uma metodologia de ensino bem estruturada

e em pleno domínio para o desenvolvimento de um trabalho eficiente, criativo e em

condições de alcançar os objetivos programados.

Afirmamos ainda com Carvalho que,

Não são os esportes que são conservadores, mas seus dirigentes, técnicos
e professores, de modo que pelas práticas esportivas procura-se afirmar e
ajustar  a  sociedade capitalista  como  a  mais  equânime,  justa  e  solidária
(2011, p. 135).

Sendo  assim  é  possível,  nesta  primeira  parte,  não  uma  elucidação  completa  e

acabada sobre o fenômeno esportivo na realidade brasileira, mesmo porque como

um fenômeno antropológico e elemento da cultura, não o poderia ser, já que está em

construção,  em  desenvolvimento,  em  movimento.  Entretanto,  trata-se  de  uma

primeira abordagem que nos permita percorrer por esta investigação atentos para os

possíveis  problemas e  caminhos que  surjam na busca  por  uma metodologia  de

ensino que forneça subsídios para contribuirmos à formação global  e crítica dos

educandos adeptos ao desporto.

3 CONCEPÇÃO HISTÓRICO-CRÍTICA: apontamentos

Para  compreensão  dos  fenômenos  pertinentes  a  cada  ambiente  de  atuação

profissional e, sobretudo, daqueles localizados no âmbito educacional, além de uma

percepção mais sólida sobre como alcançamos os modelos atuais de educação, é

necessário primeiramente observar os processos históricos de desenvolvimento das

ideias pedagógicas ao longo do tempo.
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Dermeval  Saviani  destaca  numa  de  suas  entrevistas2 sobre  as  concepções

pedagógicas no Brasil que,

[...] os principais marcos seriam os seguintes: entre 1549 e 1759 nós temos
a  predominância  da  pedagogia  tradicional  católica,  desenvolvida
fundamentalmente  pelos  jesuítas;  entre  1759  e  1932  desenvolve-se
paralelamente  à  persistência  da  pedagogia  religiosa,  a  pedagogia  laica;
entre1932 e1969, nós temos a emergência e desenvolvimento da pedagogia
nova como tentativa de superação dos limites da pedagogia tradicional; e
entre 1969 e os dias atuais nós temos o desenvolvimento da concepção
pedagógica produtivista que vem desenvolvendo uma tendência a articular
mais fortemente a educação às demandas do mercado, o que é próprio da
sociedade capitalista. (SAVIANI, 2013, acesso em 25 de Jan. 2017).

Essa  abordagem,  apesar  de  pontual,  sobre  o  desenvolvimento  histórico  da

educação brasileira, já nos põe as mínimas condições de entender também a prática

pedagógica  da/na  educação  física,  haja  vista  que,  apoiada  em  pressupostos

calcados na fragmentação do sujeito, onde o pensar e o agir, a intenção e o gesto

estavam dissociados nas práticas da educação, consequentemente observa-se uma

influência perpetuada na prática pedagógica da educação física. Torna os alunos

passivos na assimilação, memorização e reprodução dos conteúdos propostos, sem

a ênfase na necessidade de se refletir sobre as práticas e conteúdos trabalhados,

bem como suas relações direta ou indireta com as relações sociais, de produção, de

mercado e de trabalho, ou seja, a capacidade de contribuir para o desenvolvimento

global do sujeito.

Isto porque desde seu surgimento até os dias atuais, a educação/educação física

esteve atrelada ao domínio ora  igreja,  ora do Estado,  ora  dos setores  privados,

constantemente  numa  relação  de  submissão  aos  ideais  hegemônicos  de  cada

época,  visando  regular  tudo  e  todos  numa lógica  padronizada  e  reprodutora  de

conhecimento.  Esta  lógica,  para  a  educação  física,  acaba  por  reproduzir  uma

perspectiva  excludente,  pois  aponta  com  relevância  a  incapacidade  dos  alunos

"menos  aptos",  destacando,  em  contrapartida,  aqueles  mais  aptos  e  mais

habilidosos como superiores, na prática esportiva e fora dela.

Saviani  (1993)  expõe  em  Escola  e  Democracia sobre  as  teorias  da  educação

brasileira, dividindo-as basicamente em três grupos, cabendo ao primeiro as teorias

2 Entrevista  em  vídeo,  cedida  em  2013,produzido  pela  revista  e  site  NOVA ESCOLA.É  uma
publicação da Fundação Victor Civita que tem como objetivo a produção de conteúdos para auxiliar
na capacitação e valorização de professores. Acesso em 25 de Janeiro de 2017, às 20h25min.
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não críticas, onde aponta a pedagogia tradicional, a pedagogia nova e a pedagogia

tecnicista. O segundo grupo, das teorias crítico-reprodutivistas, considera com maior

repercussão a "teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica", a "teoria

da escola enquanto aparelho ideológico de Estado" e a "teoria da escola dualista". E

o terceiro  grupo,  emergido da intenção e necessidade de superação das teorias

crítico-reprodutivistas, identificado como das teorias críticas, preserva elaborações a

partir do ponto de vista dos dominados, na perspectiva da luta de classes, constrói-

se em como os métodos pedagógicos contribuirão para elevar a consciência e as

formulações  da  classe  trabalhadora,  a  respeito  de  "[...]  equacionar,  pela  via  da

compreensão teórica, a questão prática da contribuição específica da educação no

processo de transformação estrutural da sociedade" (SAVIANI, 1993, p. 43). 

Optamos  por  um esboço  sobre  cada  uma  delas,  a  fim  de  identificar/localizar  a

pedagogia histórico-crítica neste contexto.

No grupo das teorias não críticas,  observa-se a pedagogia tradicional  em que a

escola é tida,

como um antídoto à ignorância,  logo,  um instrumento para equacionar o
problema da marginalidade. Seu papel é difundir a instrução, transmitir os
conhecimentos acumulados pela humanidade e sistematizá-los logicamente.
[...]. A escola se organiza, pois, como uma agência centrada no professor, o
qual transmite, segundo uma gradação lógica, o acervo cultural aos alunos
(SAVIANI, 1993, p.18).

Na pedagogia tradicional identifica-se o ensino centrado na autoridade do professor,

os  conteúdos  não  relacionados  à  realidade  e  o  aluno  condicionado  a  aprender

apenas pela repetição e memorização. Esta proposta pedagógica, que leva consigo

a nomenclatura "tradicional",  não pode ser confundida com as questões culturais

relacionadas à tradição de determinado povo ou lugar, àquilo que é referente aos

costumes e referencial indispensável dos conteúdos, não deve ser confundido com o

clássico. Ao contrário, a pedagogia tradicional exposta por Saviani, versa sobre uma

corrente pedagógica a ser combatida, superada, pois nela há representação mais

explícita  do  conservadorismo  nas  relações  educacionais.  O  professor  que  se

encontra sob esta orientação, nega a abertura do espaço para o diálogo, para o

debate,  para  a  exposição  dos  contrários,  sua  posição  é  absoluta  e  autoritária,

incoerente com os objetivos centrais da especificidade das relações pedagógicas,
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que como o próprio Saviani esclarece, também se configura na "elevação dos alunos

ao nível do professor" (SAVIANI, 1993, p. 81).

Sobre a emergência da pedagogia nova, Saviani explica que,

As críticas à pedagogia tradicional formuladas a partir  do final  do século
passado foram, aos poucos, dando origem a uma outra teoria da educação.
Esta teoria  mantinha a crença no poder da escola  e em sua função de
equalização  social.  [...].  Toma  corpo,  então,  um  amplo  movimento  de
reforma  cuja  expressão  mais  típica  ficou  conhecida  sob  o  nome  de
"escolanovismo" (SAVIANI, 1993, p. 19).

A questão da marginalidade agora não está centrada no tido como ignorante e sim

no  rejeitado,  anormal  e  inapto,  desajustado  biológica  e  psiquicamente.  A escola

passa a ser então a forma de adaptação e ajuste do indivíduo à sociedade. Este

movimento  aponta  para  a  direção  do  aprender  a  aprender,  advoga  na  ideia  de

considerar as diferenças de cada indivíduo para que se aceitem mutuamente em

suas individualidades específicas (SAVIANI, 1993).

Ora,  essa  nova  relação  pedagógica  exige  mudanças  sensíveis  e  estruturais  na

organização das instituições educacionais e mostra-se inatingível na tentativa de sua

aplicação  prática  para  a  realidade  brasileira,  uma  vez  que  a  organização,

investimento, planejamento e estrutura das instituições educacionais dependem de

uma série de relações políticas, econômicas e sociais que se configura instável e

problemática  no  país,  inclusive  no  período  de  emergência  desta  corrente

pedagógica. Fica então restrito na organização de "escolas experimentais ou como

núcleos raros,  muito  bem equipados e circunscritos a pequenos grupos de elite"

(SAVIANI, 1993, p. 21). Desta forma, a Escola Nova vigorou por melhoras no ensino

das elites e rebaixamento no ensino às camadas populares, já que o relaxamento do

trabalho sistematizado dos conteúdos nos espaços públicos, empobrece a qualidade

do ensino daqueles que muitas  vezes encontram na escola o  principal  lugar  de

acesso ao conhecimento elaborado.

Ainda neste grupo temos a pedagogia tecnicista que,

advoga a reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo
e  operacional.  De  modo  semelhante  ao  que  ocorreu  no  trabalho  fabril,
pretende-se a objetivação do trabalho pedagógico. [...]. Aqui é o trabalhador
que deve se adaptar ao processo de trabalho, já que este foi objetivado e
organizado na forma parcelada (SAVIANI, 1993, p. 23).
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Aqui  a educação passa a ter  o  papel  de formação de indivíduos eficientes para

aumento  da  produtividade  social,  diretamente  relacionado  ao  rendimento  e  as

capacidades da produção do mercado capitalista. Na pedagogia tecnicista, cabe ao

professor desenvolver técnicas que garantam aprendizagem de conteúdos, restritos

a informações e execuções técnicas, sem abertura para discussões, sem relações

com a realidade e se mostra incapaz no avanço e aprofundamento para além da

técnica, o que possibilitaria outros pontos de vista.

Das teorias crítico-reprodutivistas, Saviani considera de maior repercussão a teoria

do sistema de ensino enquanto violência simbólica, a teoria da escola enquanto

aparelho ideológico de estado e a teoria da escola dualista. Percebe-se que há nas

teorias  deste  grupo uma percepção da dependência  da educação em relação à

sociedade, contudo, "chegam invariavelmente à conclusão de que a função própria

da educação consiste na reprodução da sociedade em que ela se insere" (SAVIANI,

1993, p. 27). Nesse sentido, essas linhas de pensamento não chegarão ao cerne do

problema, pois apesar de enxergarem esta sociedade como sendo uma sociedade

de classes, não são capazes de perceberem suas contradições, dando como um

fenômeno  justificado  em  si  mesmo  e,  portanto,  sem  possibilidades  de

transformação.

Na  teoria  do sistema de ensino enquanto violência simbólica,  que Saviani  utiliza

como base teórica a produção de Bourdieu e Passeron (1975 apud SAVIANI, 1993),

a  escola  caracteriza-se  pela  reprodução  das  relações  de  dominação  cultural

existentes  ou  observadas  na  sociedade,  onde  o  professor,  utilizando-se  de  seu

poder  arbitrário  de  imposição  de  cultura  em sala  de  aula,  acaba  reforçando  ou

reproduzindo  a  violência  material  e  dominação  cultural  das  classes  ou  grupos

dominantes sobre as classes ou grupos subalternos.

A teoria  da  escola  enquanto  aparelho  ideológico  de  Estado  tem sua  referência

teórica  no  trabalho  desenvolvido  por  Althusser  (s.d.  apud  SAVIANI,  1993),  que

diferencia  duas  categorias  que  estruturam  a  sociedade  para  manutenção  das

relações nela estabelecidas, uma identificada como os  Aparelhos Repressivos de

Estado e outra sendo os Aparelhos Ideológicos de Estado, encontrando-se naquela

a polícia  e o exército,  por  exemplo,  e  nesta,  entre outros,  a  escola.  A escola  é

responsável pela inculcação massiva dos valores dominantes na formação de todas
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crianças  e  jovens,  aproveitando-se  da  "obrigatoriedade"  da  instrução

institucionalizada para estes. Nessa lógica, o professor favorece a manutenção da

ordem  capitalista  quando  em  sua  prática  pedagógica  não  busca  um  caminho

contrário, de conflito, com a ordem vigente de exploração social.

E  na  teoria  da  escola  dualista,  que  encontra  sua  fundamentação  teórica  nas

contribuições de Baudelot e Establet (1971 apud SAVIANI, 1993), prevê justamente

um  ensino  diferenciado  em  duas  grandes  redes,  específicas  e  espelhadas  no

antagonismo de classe, uma para o proletariado e outra para a burguesia. Nesta

linha  teórica,  a  análise  observa  que  a  escola  não  só  é  responsável  pela

disseminação  da  cultura  dominante,  como  também,  pela  anulação  da  cultura

proletária, pelo  impedimento objetivo da perpetuação das formulações oriundas da

classe operária. Considera a luta de classes existente na sociedade, mas não vê a

escola  como  um  campo  de  disputa  ideológica,  afirmando  que  a  construção  da

ideologia do proletariado se dá fora da escola e em suas organizações.

Saviani considera e identifica a pedagogia histórico-crítica no quadro das tendências

críticas da educação brasileira (SAVIANI, 1993; 2013). Grupo das teorias que fazem

uma análise crítica da sociedade e, consequentemente, da educação, entendendo-a

como  fenômeno  social  e  determinada  a  partir  da  luta  de  classes  (MARSIGLIA,

2011).

A pedagogia histórico-crítica é pertencente ao grupo empenhado em basear-se no

materialismo histórico, contrapondo-se a pedagogia liberal3,

Do ponto de vista prático, trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a
seletividade,  a  discriminação  e  o  rebaixamento  do  ensino  das  camadas
populares. Lutar contra a marginalidade através da escola significa engajar-
se  no  esforço  para  garantir  aos  trabalhadores  um  ensino  de  melhor
qualidade possível nas condições históricas atuais. O papel da teoria crítica
da educação é dar substância concreta a essa bandeira de luta de modo a
evitar que ela seja apropriada e articulada com os interesses dominantes
(SAVIANI, 1993, p. 42).

A  pedagogia  histórico-crítica  busca  compreender  a  história  a  partir  de  seu

desenvolvimento material, da determinação das condições materiais da existência

3 John Locke representa um dos mais importantes teóricos da filosofia política liberal e no âmbito da
educação sua produção reflete uma concepção aristocrática,  não privilegia a educação pública e
universal, ao contrário, entre outras reflexões, é uma educação bem diferente para quem domina e
para quem é dominado (OLIVEIRA, 1994).
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humana e, deste modo, toma posição na luta de classes aliando-se aos interesses

dos dominados.  É uma proposta pedagógica cujo  ponto de referência,  ponto de

partida e "[...]  cujo  compromisso,  seja  a transformação da sociedade e não sua

manutenção, a sua perpetuação" (SAVIANI, 2013, p.80).

Para Saviani a questão central da pedagogia está nos métodos, nas formas e nos

processos, ainda que certamente não considerados apenas em si mesmos, pois só

fazem sentido quando viabilizam o domínio de determinados conteúdos:

Enquanto  o  cientista  está  interessado  em fazer  avançar  a  sua  área  de
conhecimento,  em  fazer  progredir  a  ciência,  o  professor  está  mais
interessado  em  como  fazer  progredir  o  aluno.  O  professor  vê  o
conhecimento como um meio para o crescimento do aluno, ao passo que
para o cientista o conhecimento é um fim (SAVIANI, 2013, p. 65).

De  modo  que  destaca  no  ato  de  ensinar  ser  fundamental  que  o  professor  se

pergunte: para que ensinar determinada disciplina ou determinados conteúdos aos

alunos concretos com os quais vai se trabalhar? Em que essas disciplinas ou estes

conteúdos  "são  relevantes  para  o  progresso,  para  o  avanço  e  para  o

desenvolvimento desses alunos?" (SAVIANI, 2013, p.65)

O embasamento teórico e a proposta metodológica da pedagogia histórico-crítica

visam garantir aos dominados, à classe trabalhadora, as ferramentas necessárias

para compreensão de sua condição nas disputas da sociedade de classes  e que

contribua para superação de sua condição de exploração.

A proposta organizativa metodológica sugerida por Dermeval  Saviani  confere em

cinco momentos:

a)  o  ponto  de  partida  da  prática  educativa  (é  a  prática  social):  neste  primeiro

momento, o educador reflete e leva em conta a realidade social do educando. Em

que pese que o professor e os alunos estão em níveis diferentes de compreensão

da prática social, aquele mantém uma "síntese precária" do saber acumulado pelos

alunos,  enquanto  estes  uma  compreensão  sincrética,  pois  ainda  encontra-se

fragmentada,  sem  as  correlações  necessárias  ao  nível  da  totalidade  (SAVIANI,

1993).  O  saber  dos  alunos,  "baseado  em  suas  experiências  do  cotidiano  pode

contribuir para a estruturação do início da ação pedagógica, mas não é condição

para ela" (MARSIGLIA, 2011, p. 24), já que o papel do professor está no trabalho de
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reestruturação  qualitativa  do  conhecimento  espontâneo  para  o  conhecimento

teórico-científico.

Significa  dizer  que  o  ponto  de  partida  é  o  próprio  cotidiano  dos  educandos,  o

acúmulo que trazem de suas experiências de vida, de suas relações diárias com o

ambiente e com o outro. No início do trabalho pedagógico de determinado conteúdo

é preciso, antes de qualquer coisa, atentar-se a o que o aluno sabe, entende e/ou

compreende do assunto, quais experiências já teve sobre o tema, o saber popular

que carrega consigo. Só depois de se apropriar e conhecer os educandos é que

será  possível  transcorrer  com  os  demais  passos  de  construção  da  relação

pedagógica;

b) problematização: é o segundo momento que "trata-se de detectar que questões

precisam  ser  resolvidas  no  âmbito  da  prática  social  e,  em  consequência,  que

conhecimento  é  necessário  dominar"  (SAVIANI,  1993,  p.  80).  É  o  momento  de

levantar questões que precisam ser resolvidas, pelo estímulo do raciocínio. Gasparin

(2012) destaca ainda que "é o momento em que começa a análise da prática e da

teoria. Inicia-se o desmonte da totalidade, mostrando ao aluno que ela é formada por

múltiplos aspectos interligados" (p. 34).

Após ter acesso ao nível de conhecimento e compreensão dos educandos sobre o

conteúdo a ser abordado, o professor consegue estabelecer de maneira mais sólida

e eficiente, como e o que priorizar no decorrer do planejamento. Como no primeiro

momento  garantiu  esse  acesso,  incorre  que  saberá  de  forma  mais  segura  e

direcionada por onde percorrer e a necessidade real do  que cada indivíduo precisa

dominar;

c) instrumentalização: o terceiro momento "trata-se da apropriação pelas camadas

populares  das  ferramentas  culturais  necessárias  à  luta  social  que  travam

diuturnamente  para  se  libertar  das  condições  de  exploração  em  que  vivem"

(SAVIANI, 1993, p. 81).

É justamente  a apropriação teórica  e  prática  dos instrumentos  necessários  para

resolução dos problemas levantados na prática social,  é o momento de "oferecer

condições para que o aluno adquira o conhecimento" (MARSIGLIA, 2012, p. 25). O

professor precisa centrar sua ação pedagógica no ato de instrumentalizar os  alunos

de elementos culturais que lhes permitam a compreensão do fenômeno apreendido,
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a fim de estarem aptos para elaboração e sistematização do saber, como pontua

Marsiglia (2012, p. 25) que esta instrumentalização "está em possibilitar o acesso da

classe trabalhadora ao nível das relações de elaboração do conhecimento e não

somente sua produção".

Ao momento da instrumentalização, o educador fornecerá os elementos culturais

necessários para apreensão e aprofundamento dos educandos sobre o tema, caso

avalie  que o  melhor  caminho seja  não fornecer  diretamente  esses elementos,  é

plausível  que  oriente  o  melhor  percurso  na  busca  pelas  "respostas"  ou  novas

dúvidas,  ou  seja,  é  o  momento  ou de fornecer  os  elementos  necessários,  ou  o

caminho para encontrar tais elementos. Faz parte do trabalho pedagógico instigar a

inquietação  e  o  interesse  dos  alunos  nos  conteúdos,  auxiliando-os  em  como

alcançar os meios e formas mais adequadas e estimulantes;

d)  catarse:  o  quarto  passo  "trata-se  da  efetiva  incorporação  dos  instrumentos

culturais,  transformados  agora  em  elementos  ativos  de  transformação  social"

(SAVIANI,  1993,  p.  81),  é  o  momento  ápice  do processo educativo,  em que os

alunos terão condições de apreenderem os fenômenos estudados de maneira mais

complexa. Cabe destacar que não se pretende um instante específico e exclusivo,

pontual, porém como faz parte de um processo de síntese, ele ocorre ao longo do

percurso educacional e aprofunda-se com o tempo.

A sugestão por esta nomenclatura tem referência em Gramsci (1978 apud SAVIANI,

1993) indicando o momento de transformação ou avanço da consciência do homem,

na  compreensão  da  luta  de  classes.  Considera-se  esse  momento  o  ápice  do

processo pedagógico, pois nele os educandos terão a condição de construírem suas

próprias  sínteses,  a  partir  das  informações,  aprofundamentos  e  instrumentos

culturais  que  tiveram  acesso  ou  buscaram  encontrar,  como  proposto  no  passo

anterior,  da  instrumentalização.  Têm  agora  condições  de  agirem  com  uma

compreensão mais elaborada sobre o conteúdo, percebendo com um olhar sobre a

totalidade e não mais fragmentado e simplista como no início da prática educativa.

Há,  portanto,  uma  diferença  qualitativa  do  como  se  enxergava  determinado

fenômeno  antes  e  depois  da  catarse.  Os  alunos  apresentam  questões  mais

desafiadoras a resolver e considerações mais complexas na análise do exposto pelo

professor;
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e) e ponto de chegada da prática educativa (é a prática social  modificada):  este

quinto momento coloca uma ascensão na compreensão dos alunos sobre a prática

social, tendo eles analisado, investigado, questionado e sintetizado os conteúdos,

apresentam um  salto  qualitativo  no  avanço  da  consciência  e  compreensão  das

coisas estudadas, caminham da síncrese para a síntese.

Neste ponto, ao mesmo tempo que os alunos ascendem ao nível sintético
em que, por  suposto,  já  se encontrava o professor no ponto de partida,
reduz-se  a  precariedade  da  síntese  do  professor,  cuja  compreensão  se
torna mais e mais orgânica. Essa elevação dos alunos ao nível do professor
é essencial para se compreender a especificidade da relação pedagógica
(SAVIANI, 1993, p. 81).

O ponto de partida e o ponto de chegada são e não são o mesmo "lugar", visto que

tanto  o  início  quanto  a  chegada  da  prática  educativa  são  na/da  prática  social.

Confere destacar que a diferença entre esses momentos está em como o aluno se

posiciona,  analisa e age sobre a realidade,  já que no início  ele preservava uma

atuação e entendimento pragmático, fragmentado e imediato da vida cotidiana, na

chegada ele terá um salto qualitativo dessa compreensão e poderá agir agora com

uma elaboração sintética, considerando a totalidade e sob uma abordagem crítica

dos fenômenos cotidianos, é a prática social modificada. Este processo nos indica

tornar o indivíduo protagonista/autor do seu próprio caminho, do seu próprio destino

e da sua própria formação.

4 ESPORTE E PEDAGOGIA: aproximações teóricas e metodológicas

O esporte certamente não é exclusividade da área de Educação Física como objeto

de estudo, contudo seus pesquisadores dedicam-se sobremaneira em relação ao

tema, analisando-o por diversas matrizes teóricas.

Priorizamos  considerá-lo  em  seu  caráter  educativo,  nas  relações  pedagógicas

imprimidas  pelos  professores  de  Educação  Física  no  contexto  do  ensino  dos

esportes,  além  das  próprias  especificidades  e  possibilidades  que  ao  longo  da

pesquisa foram apresentadas e sustentam-no nesta categoria. Portanto, apoiados



24

que o  ensino  do esporte,  seja  dentro  ou  fora  da escola,  está  imbricado dessas

relações  pedagógicas,  apontamos que  carece  de  aplicações  metodológicas  bem

estruturadas e, sobretudo, pautada numa prática pedagógica contra-hegemônica de

formação  humana  (AZEVEDO,  2013),  que  preze  pelo  desvelo  das  relações  de

dominação  apresentadas  na  sociedade  de  classes,  pela  progressão  para  uma

consciência de classe nos educandos e pelo fortalecimento da instrumentalização

ideológica  e  material  na  luta  pela  transformação  da  sociedade,  para  uma

verdadeiramente justa.

Selecionamos para análise nesta pesquisa os estudos e propostas metodológicas

sobre "Iniciação Esportiva Universal", apresentados nos trabalhos desenvolvidos por

Greco (1998, 2012), Greco e Benda (1998) e Kroger e Roth (2002) e utilizada por

diversos  autores  da  área  como  base  teórica  em  suas  investigações  científicas.

Apresentaremos os principais fundamentos do pensamento e método proposto pelo

autor. Seguido das relações com a pedagogia histórico-crítica, como objetivado no

início deste estudo.

Resumidamente,  o  autor  presta  uma abordagem metodológica  que  prioriza  uma

sequência  da  ênfase  concentrada  primeiramente  nas  formas  de  aprendizagem

incidental, e sua gradativa evolução para as formas de aprendizado intencional na

iniciação aos esportes. Ou seja, a proposta visa o aprender jogando, num primeiro

momento, e o jogar para aprender, num segundo momento (GRECO, 2012). 

Considera que um processo de ensino-aprendizagem-treinamento no que se refere

a  iniciação  esportiva,  seja  dentro  ou  fora  da  escola,   não  pode  ser  guiado

"unicamente pelo viés da seleção de talentos e/ou modelo do campeão" (GRECO,

2012. p. 151).

O  autor  entende  a  necessidade  de  não  se  prender  de  forma  engessada  ao

ensinamento  das  táticas  e  técnicas  quando  se  pretende  ensinar  determinado

esporte, como é possível observar quando considera ser,

 

[...] imprescindível, paralelamente ao planejamento do ensino-aprendizagem
dos  esportes,  ensinar  mais  do  que  esporte.  É  necessário  motivação  e
mobilização  de  forças  do  aluno  e  do  professor  com a  finalidade  de  se
promover uma nova cultura esportiva (GRECO, 2012, p. 151).
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Observa que os processos de ensino-aprendizagem estão sempre relacionados com

a questão do treinamento,  em seus variados níveis  de dificuldade e  atribui  esta

relação como sendo o "ensinar o esporte". Por outro lado e, paralelamente, confere

que além do ensinar o esporte, é necessário "ensinar pelo esporte", oportunizando o

favorecimento da formação da personalidade, associando outras qualidades como a

"[...] formação de uma visão crítica e humanística dos valores do esporte; que se

vinculam  ao  desenvolvimento  de  competências,  capacidades,  comportamentos,

atitudes, valores, de forma crítica e reflexiva" (GRECO, 2012, p. 153).

Sobre as considerações teóricas que antecedem à exposição da metodologia em si

defendida  pelo  autor,  analisa  que  o  planejamento  das  atividades  a  serem

desenvolvidas para ensino de determinado esporte deve considerar, primeiramente,

"a reflexão sobre as diferentes manifestações e vivências que as crianças tem na

infância  e  adolescência"  (GRECO,  2012,  p.  153).  Sendo  assim,  para  início  da

estruturação  do  planejamento  é  necessário  considerar  o  cotidiano  dos  alunos

envolvidos, saber quais conhecimentos têm sobre o esporte, saber as condições de

vida, como se relacionam com outros colegas, em qual  realidade vivem. A partir

desse  levantamento,  o  planejamento  se  organiza  de  maneira  mais  coesa,  os

objetivos podem ser melhor traçados e é possível perceber como e o que priorizar,

individualmente, em casa aluno.

O autor  ressalta  que  em décadas  passadas  as  práticas  esportivas  e  atividades

físicas  em  geral  de  crianças,  como  brincadeiras  e  jogos,  nos  diversos  locais

disponíveis, como a rua, campos de várzea, terrenos baldios, praias e quintais, elas

faziam do momento da atividade o "seu espaço" e o "seu tempo",  aproveitavam

como queriam, se divertindo, criando seus próprios sentidos, signos e significados,

suas próprias regras e não percebiam que dessa forma simultaneamente aprendiam.

Para  ele,  "Esta  vivencia  era  fundamental  para  à  aprendizagem  das  técnicas

específicas solicitadas posteriormente nos esportes" (GRECO, 2012, p. 154).

A proposta defendida pela iniciação esportiva universal é que se resgate a cultura do

jogo  nesses  diferentes  espaços,  naturalmente  ocupados  pelas  crianças,  suas

tradições,  suas  possibilidades  e  que  a  partir  dessas  experiências,  a  iniciação

esportiva se desenvolva nas escolas,  clubes e escolinhas. Fato que esclarece a

natureza  aberta,  casual  e  tática  das  tomadas  de  decisão  sobre  o  que  fazer,

encontrando nisso o desenvolvimento das capacidades coordenativas e  qualidades



26

técnicas  que  são  base  para  iniciação  ao  gesto  técnico  mais  apurado  das

modalidades esportivas (GARGANTA apud GRECO, 2012).

A  sequência  metodológica  está  organizada  numa  lógica  "A-B-C"  que  são

relacionados por meio dos "Jogos de Inteligência e Criatividade Tática - JICT". Onde

"A" é referente a aprendizagem tática, indica que o processo de aprendizagem inicia-

se  pelos  conteúdos  táticos,  "B"  é  a  complementação  da  aprendizagem  tática,

identificada pelo processo de aprendizagem motora e posteriormente segue-se ao

treinamento tático e técnico "C" (GRECO, 2012).

Sobre os Jogos de Inteligência e Criatividade Tática, o autor discorre que,

São os JICT que permitem as relações entre os diferentes momentos –A,
B,C– e por meio do qual se concretiza o princípio de jogar para aprender e
de aprender jogando. Os JICT são jogos que as crianças na rua, na praia,
jogam sem pensar no esporte, jogos tradicionais, como mãe da rua e outros
que  são  jogados  nos  pátios  das  escolas,  nos  momentos  de  diversão,
inclusive  sem  a  presença  de  adultos,  mas  que  apresentam  em  seu
desenvolvimento  diferentes  exigências  táticas  (particularmente  dos
processos  cognitivos  de  percepção,  atenção,  memória/conhecimento,
pensamento,  entre  outros)  e  motoras  (coordenativas  principalmente)  que
conformam uma base  de  experiências,  de  vivências  inigualáveis  para  o
desenvolvimento das crianças e dos iniciantes (GRECO, 2012, p. 159).

O  processo  de  aprendizagem  tática  permite  ao  praticante  fazer  leituras  e

compreensões  sobre  andamento  do  jogo  e  como  ele  se  desenvolve.  Greco

evidencia sobre esse aprender incidental das táticas do jogo que a criança aprende

enquanto está  jogando e que facilitará o entendimento das questões táticas dos

esportes, quando solicitado ou incentivado a dominar.

4.1 Da Aprendizagem Tática ao Treinamento Tático:

O  primeiro  momento  sugere  as  atividades  e  os  jogos  voltados  para  o

desenvolvimento das habilidades táticas básicas, para a compreensão da lógica do

jogo.  Neste  primeiro  momento  orienta-se  trabalhar  com  jogos  que  possibilitem

características táticas comuns aos diferentes Jogos Esportivos Coletivos, ataque e

defesa,  controle  de  bola  ou  objeto  do  jogo,  interceptação  ou  bloqueio  dos
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adversários  e  estratégias  para  se  alcançar  o  objetivo,  gol  ou  ponto  (KRÖGER;

ROTH, 2002).

O segundo momento refere-se ao conteúdo das "Estruturas Funcionais", que tem

por finalidade reduzir a complexidade na apresentação formal de determinado jogo,

devido ao número elevado de jogadores e uma exigência tática mais apurada. Na

prática, é o jogo simplificado, podendo-se usufruir de diversas combinações táticas

para  melhor  compreensão,  assimilação  e  adaptação  aos  elementos  centrais  da

prática. As regras do jogo permanecem as mesmas, não se alteram, mas é alterado

o número de jogadores, reduz-se para simplificar. Num jogo como o basquete, por

exemplo, em vez de começar o trabalho com seis contra seis, este momento preza

por  um jogo com dois contra dois ou três contra três,  aumentando ou alterando

essas características conforme o desenvolvimento dos alunos (GRECO, 2012).

4.2 Da Aprendizagem Motora ao Treinamento Técnico:

O primeiro momento da aprendizagem motora a ser desenvolvido é relacionado ao

desenvolvimento  das  capacidades  coordenativas.  Trata-se  de  apresentar

habilidades simples (com ou sem bola) relacionando-as em situações de pressão

"da percepção,  dos sentidos que procedem à recepção da informação,  e  que a

resposta  motora a  ser  realizada seja colocada também em situação de pressão

semelhante as que acontecem nas modalidades esportivas" (GRECO, 2012, p. 163),

que normalmente também estarão presentes no jogo formal.

O segundo momento é relacionado aos conteúdos que consistirão na melhoria das

habilidades, chamadas habilidades técnicas. Parte-se do conceito de desenvolver as

potencialidades  da  criança  a  partir  de  uma  série  de  movimentos  específicos,

completos ou parciais, para solução dos problemas na dinâmica do jogo esportivo.

Tais  habilidades  estão  apresentadas  aqui  em  seu  sentido  mais  amplo  e  geral,

antecedem ao treinamento da técnica específica de determinada modalidade.  As

habilidades técnicas podem ser desenvolvidas por meio de movimentos completos

ou  parciais,  para  a  resolução  de  problemas  colocados  na  dinâmica  dos  jogos

(GRECO, 2012).
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4.3 Das Relações entre os Métodos e os Autores

 

Para  Saviani,  a  questão  central  do  trabalho  pedagógico  está  nos  métodos,  nas

formas e nos processos, ainda que não desconsidere a questão dos conteúdos, pois

estão diretamente relacionados e um é viabilizado pelo outro. O autor destaca que,

"o método é essencial ao processo pedagógico" (SAVIANI, 2013, p. 65), pois para

ele este processo objetiva justamente o crescimento e as possibilidades de fazer

progredir  o aluno.  Em Greco, a questão do método apresenta destaque para os

processos de aprendizagem incidental, progredindo para o aprendizado intencional.

Considera que o processo de ensino-aprendizagem-treinamento dos esportes deva

viabilizar mais do que ensinar o esporte, aproximando-se de Saviani nesse ponto,

quando  aponta  ser  viável  ensinar  pelo  esporte  o  crescimento  cultural,

desenvolvimento da personalidade, conscientização de valores e formação de novos

hábitos de vida salutar.

Identifica-se uma aproximação, pois em ambas exposições há uma preocupação em

como os educandos irão se desenvolver por meio dos conteúdos ensinados, que

através das aulas é possível o crescimento e progressão da consciência nos alunos

e não o contrário, que seria o foco no desenvolvimento da área de conhecimento

que se ensina, como priorizam os cientistas.

Saviani, considera como ponto de referência da proposta pedagógica da pedagogia

histórico-crítica  o  compromisso  pela  transformação  da  sociedade,  defende  uma

proposta que visa garantir à classe trabalhadora as ferramentas necessárias para

compreensão  de  sua  condição  nas  disputas  da  sociedade  de  classes.  O  autor,

analisa  como necessário  um posicionamento  político  dos  educadores  no  ato  de

ensinar,  concorda  que  não  há  neutralidade  científica  e  sendo  assim  torna-se

imprescindível saber para que se ensina cada conteúdo, em que irá contribuir para o

desenvolvimento  dos  educandos  e  se  favorece  à  conscientização  da  classe

trabalhadora  do  seu  papel  na  sociedade.  Greco,  vai  de  encontro  a  esse

pensamento, quando se apoia na reflexão de Tani, que coloca a ideologização e a

politização das discussões na área de educação física,  estendidas ao campo do
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ensino  dos  esportes,  como  questão  a  ser  superada,  considerando  pertinente  a

sintetização  de  debates  políticos  convergentes,  em  substituição  aos  debates

divergentes  das  abordagens  em  educação  física,  que  fizeram  o  corpo  das

discussões a partir da década de 1980 (TANI, 2008 apud GRECO, 2012).

Nesse ponto, a divergência está na questão do compromisso político que o ato de

ensinar exige. A base teórica que sustenta o pensamento de Saviani preza pela via

da dialética como referência para  as interpretações e intervenções pedagógicas,

dessa forma, não se pretende excluir  o debate, os pensamentos contrários e os

posicionamentos políticos antagônicos. É justamente por meio desses conflitos que

os educandos e o próprio educador serão capazes de construir suas teses, antíteses

e sínteses. Acreditar que seja possível a fragmentação entre a prática esportiva, o

ensino dos esportes e suas relações com a política e ideologia é incoerente com as

particularidades e abrangência do fenômeno esportivo.

A proposta metodológica da pedagogia histórico-crítica confere de cinco momentos

no desenvolvimento da prática pedagógica, tem início na prática social, segue para a

problematização,  continua  com  a  instrumentalização,  avança  no  processo

denominado catarse e tem a chegada na prática social modificada. A metodologia

proposta por Greco destaca a via da aprendizagem incidental e sua progressão para

aprendizagem  intencional.  Prioriza  que  a  iniciação  esportiva  começa  pelo

ensinamento das questões táticas, no primeiro momento com jogos que possibilitem

características  táticas  comuns  aos  diferentes  esportes  coletivos  e  no  segundo

momento  a  abordagem  pelas  estruturas  funcionais,  que  é  o  jogo  com  número

simplificado de jogadores. Posteriormente, entra no âmbito das questões técnicas,

sendo  o  primeiro  momento  o  desenvolvimento  das  capacidades  coordenativas,

associadas em situações de pressão, se possível semelhantes às que acontecerão

no jogo formal  e o segundo momento, como para melhoria das habilidades técnicas,

solicitadas em sentido mais amplo e geral, antecedendo o ensino das habilidades

específicas de cada modalidade.

Ao analisar a sequência metodológica das propostas em questão, observa-se que

ambas tem início na realidade social do praticante, uma vez que, Saviani aponta que

as experiências cotidianas dos educandos são o início (prática social) para a ação

pedagógica e em Greco, é sugerido que os jogos nas ruas, praças, praias e campos

de várzea, sejam a base para se começar um trabalho de iniciação esportiva.
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Em que  pese  a  especificidade  da  proposta  metodológica  da  iniciação  esportiva

universal,  não  seria  coerente  desconsiderar  as  contínuas  relações  políticas  e

ideológicas estabelecidas entre esporte e sociedade. Sendo assim, é possível ver na

continuidade  da  metodologia  da  pedagogia  histórico-crítica  uma  centralidade  na

questão da mudança da consciência social dos educandos, pois tem sua chegada

na prática social modificada, portanto, um aluno capaz de compreender a realidade

de uma forma crítica e a partir de sínteses próprias. Esta questão, na proposta da

iniciação esportiva universal,  ainda que exista (como o destaque para o "ensinar

pelo esporte"), não acorre com tamanha ênfase e preocupação, não discorre sobre

um corte de classe definido e calcado no avanço da consciência política, naqueles

valores colocados como possíveis serem adquiridos através da prática esportiva. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A compreensão,  estruturação  e  propostas  de  intervenção  por  meio  da  prática

esportiva,  que  caminhe  na  direção  de  uma  alternativa  a  contribuir  para  uma

formação crítica, inconformada, inquieta e libertária, por dentro do atual modo de

produção  capitalista,  se  confrontarão  naturalmente  com  um  conjunto  de

impedimentos e resistência no primado das instituições educacionais, públicas ou

privadas, pois representa um enfrentamento concreto/real à própria ordem vigente e

a possibilidade de elucidação e emancipação da classe historicamente oprimida e

estrategicamente apaziguada para não se rebelar em suas carências gerais, sejam

de natureza material, social, educacional, desportiva ou política.

Trilhar por um caminho que considere uma proposta metodológica de ensino dos

esportes, numa perspectiva a contribuir com uma formação crítica aos praticantes,

significa  responsabilidade  com  a  competência  técnica,  sem  perder  de  vista  o

compromisso político.

Greco, expõe em seus estudos que ainda se tem muito a percorrer na educação

física e em particular no campo da iniciação esportiva, enquanto Saviani, destaca

que a pedagogia histórico-crítica é uma construção coletiva e, portanto, está em
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andamento,  em  movimento  e  em  investigação  por  aqueles  que  acreditam  ser

possível a transformação desta sociedade.

Dessa forma, a  conclusão deste  trabalho não pretenderia  um encerramento das

discussões  sobre  o  tema,  tampouco  apresentar  como resolvido  o  problema das

metodologias de ensino dos esportes a partir de um método perfeito de intervenção.

Entretanto,  ressaltar que numa sociedade com tantas desigualdades,  legitimadas

pelo sistema político-econômico-ideológico estabelecido, é no mínimo, insensível e

irresponsável  produzir,  academicamente,  e  intervir,  pedagogicamente,  sem  a

preocupação central na ruptura com o modo de produção capitalista.
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