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RESUMO 

Este trabalho objetiva analisar os saberes que o professores do Clube de Natação e Regatas 

Álvares Cabral mobilizam na condução do seu ensino na iniciação esportiva. Caracteriza-se 

como uma pesquisa qualitativa, mais precisamente, pode também ser caracterizada como uma 

pesquisa exploratória, assumindo as entrevista semi-estruturada como núcleo informativo. No 

momento da pesquisa, os professores da iniciação esportiva sinalizaram os tipos de saberes 

que estão presente no processo de ensino-aprendizagem e os seus métodos inseridos dentro 

das suas práticas. E, nessa mesma direção, dialogamos com os principais autores que tratam 

dos saberes para a construção das práticas pedagógicas da iniciação esportiva, tentando 

identificar como está este campo de pesquisa na realidade do Álvares Cabral. Vimos que a 

iniciação esportiva é constituída de uma gama muito grande de formas de trabalho, bases e 

linhas de pensamento. Esse saber vem da prática e articula-se a todos os outros na sua 

construção. Cada profissional que trabalhe com a árdua tarefa de ensinar esportes a crianças, o 

fará de uma maneira diferente.  

Palavras-chave: Educação Física; iniciação esportiva; Saberes docente; Modalidades 

esportivas. 
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ABSTRACT 

This work aims to analyze the knowledge that the teachers of the Club in swimming and 

racing Álvares Cabral mobilize in the conduct of their teaching in sports initiation. It is 

characterized as a qualitative research, more precisely, it can also be characterized as an 

exploratory research, assuming the semi-structured interview as an informational nucleus. At 

the time of the research, teachers of sports initiation signaled the types of knowledge that are 

present in the teaching-learning process and their methods inserted within their practices. 

And, in this same direction, we dialogue with the main authors who deal with knowledge for 

the construction of pedagogical practices of sports initiation, trying to identify how this field 

of research is in the reality of Álvares Cabral. We have seen that sports initiation consists of a 

very wide range of forms of work, bases and lines of thought. This knowledge comes from 

practice and articulates with all others in its construction. Every professional who works with 

the arduous task of teaching children sports will do so in a different way. 

Keywords: Physical Education; sports initiation; You know how to teach; Sports modalities 
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RESUMEN 

Este trabajo objetiva analizar los saberes que los profesores del Club de Natación y Regatas 

Álvares Cabral movilizan en la conducción de su enseñanza en la iniciación deportiva. Se 

caracteriza como una investigación cualitativa, más precisamente, puede también ser 

caracterizada como una investigación exploratoria, asumiendo las entrevistas 

semiestructuradas como núcleo informativo. En el momento de la investigación, los 

profesores de la iniciación deportiva señalaron los tipos de saber que están presentes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y sus métodos insertados dentro de sus prácticas. Y, en esa 

misma dirección, dialogamos con los principales autores que tratan de los saberes para la 

construcción de las prácticas pedagógicas de la iniciación deportiva, intentando identificar 

cómo está este campo de investigación en la realidad del Álvares Cabral. Vimos que la 

iniciación deportiva está constituida de una gama muy grande de formas de trabajo, bases y 

líneas de pensamiento. Este saber viene de la práctica y se articula a todos los demás en su 

construcción. Cada profesional que trabaje con la ardua tarea de enseñar deportes a niños, lo 

hará de una manera diferente. 

Palabras-clave: Educación Física; iniciación deportiva; Saberes docentes; Modalidades 

deportivas. 
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1. INTRODUÇÃO 

Quanto à iniciação esportiva nos últimos anos, a quantidade de crianças que pratica 

alguma atividade esportiva cresceu em grande proporção, seja no espaço da Educação Física 

escolar, nos espaços das escolinhas de esporte em clubes, Prefeituras e ONGs ou de iniciativa 

privada, na forma de Escolinhas de Futebol, Natação, Voleibol ou Academias etc (VIDAL, 

2006). Alguns autores (FREIRE, 1989; PAES, 1992; PARLEBÁS, 1987; SÉRGIO, 1991) 

acreditam que o desenvolvimento global de seus alunos deve partir de um crescimento e 

desenvolvimento físico e cognitivo, onde a escola de esporte, através de sua práxis 

pedagógica, deve contemplar várias possibilidades, como: sociais, intelectuais, motoras e 

educacionais, pois, devemos entender o aluno como um ser total, humano; um ser sujeito, 

nunca objeto, que é carente na sua busca pelo superar-se (SERGIO, 1991, p. 81).  

A relevância desse trabalho está direcionada em abordar a área da iniciação esportiva 

não apenas valorizando os resultados atléticos e desconsiderando os fatores educacionais, mas 

sim, buscando novos olhares de como essas práticas podem ser desenvolvidas dentro de uma 

perspectiva do ensino-aprendizagem na relação entre professor e aluno, de maneira que 

busquem uma “[...] amplitude de possibilidades de estímulos para o desenvolvimento e 

crescimento físico, fisiológico, desenvolvimento motor, aprendizagem motora, 

desenvolvimento cognitivo e afetivo-social” (CAPITANIO, 2003).  

Em relação a esses fatores que deveriam caracterizar o trabalho na iniciação esportiva, 

e em função de como vem sendo tratada a iniciação esportiva em nossa realidade, Arena e 

Böhme, (2000, p.193) e Silva et al., (2001, p.52) dizem que tem ocorrido “[...] uma 

precocidade com a introdução da criança na iniciação esportiva, bem como, na especialização 

de uma modalidade [...]”. Segundo Arena e Böhme (2000, p.185), recomenda-se a fase dos 7 

aos 12-13 anos para uma etapa de iniciação e formação básica geral; Silva et al. (2001, p.49) 

estabelece a faixa etária dos 8-12 anos para desportos individuais e de 10-12 anos para as 

modalidades coletivas. Sendo que, nos estudos de Silva et al. (2001, p.50), a idade para 

modalidades individuais é de 5-8 anos e para modalidades coletivas é de 7-10 anos. 

Observando-se esta situação, existe uma divisão etária orientando a iniciação esportiva 

da criança, o que implica, por parte do professor, estabelecer objetivos, conteúdos, 

metodologia e avaliação diferenciadas. Significa dizer que não se deve dar a uma criança de 

seis, sete anos, o mesmo tratamento e treinamento que se daria a um adolescente.  
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Considerando este quadro que envolve a iniciação esportiva, partimos da ideia de 

investigar quais os saberes que mobilizam professores de Educação Física na iniciação 

esportiva. Portanto, vale ressaltar que “[...] o desafio da profissionalização deve motivar o 

docente a investigar os saberes próprios do ensino, sendo necessária, para isso, a produção de 

estudos que consigam revelar o contexto complexo nos quais os professores encontram-se 

mergulhados” (GARIGLIO; SILVA, 2014). Segundo Neto et al., (2014, p. 273-292): 

[...] ‘ser-professor(a)’ é uma construção angariada no decorrer de um longo 

processo, pois é preciso tempo para assimilar a formação, para aprender como agir, 

para tomar decisões e principalmente para se reconhecer como um formador das 

futuras gerações. 

 

Além disso, Mockler (2011) sinaliza que a construção da identidade docente está 

atrelada a três dinâmicas: o ambiente externo da política, o contexto profissional e a 

experiência pessoal. A constituição do ser professor, isto é, de sua identidade, perpassa 

diversas questões que vão desde a sua socialização primária, enquanto aluno da escola, 

seguindo para a formação inicial em cursos de licenciatura, até tornar-se professor de fato, 

ficando em formação permanente (NETO et al., p. 273-292, 2014). Neste sentido, o objetivo 

deste trabalho buscou analisar os saberes que o professores do Clube de Natação e Regatas 

Álvares Cabral mobilizam na condução do seu ensino na iniciação esportiva. Dentre esses 

profissionais, entrevistamos 4 professores que trabalham com as seguintes modalidades: 

futsal, basquetebol, voleibol e natação.  

Atualmente, o aumento de escolinhas de várias modalidades na nossa sociedade, como 

futebol, vôlei, basquete, natação..., tem atingido principalmente ao público infantil e 

adolescente, compreendendo as idades de 6 aos 16 anos (SCAGLIA, 1996, p. 36).  

Portanto, o trabalho com crianças exige dos profissionais da área, seja de professores, 

técnicos ou dirigentes, um preparo para lidar com esse público. Isto não é, todavia, o que 

acontece em muitos casos, pois se identifica um despreparo do profissional para a tarefa de 

educar as crianças na iniciação esportiva (ARENA; BÖHME, 2000, p. 193). Logo, o trabalho 

deve ser realizado por profissionais capacitados a ensinar as modalidades com respeito ao 

desenvolvimento integral da criança e às suas diferentes fases (ARENA; BÖHME, 2000, p. 

193).  

Dessa maneira, a formação inicial de professores tem sido discutida na literatura, 

abordando questões que possibilitam refletir sobre os saberes julgados imprescindíveis na 

preparação docente e no ensino. Raymond e Tardif (2000) anunciam que é necessário 
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atribuirmos à noção de “saber” um sentido amplo, ou seja, os saberes que servem de base para 

o ensino abrangem a uma grande diversidade de objetos, de questões, de problemas que estão 

relacionados com o trabalho docente, não correspondendo, ou correspondendo muito pouco, 

aos conhecimentos teóricos obtidos durante o período de formação, Tardif (2002) chama-os 

de saberes disciplinar.  

Em síntese, “O professor ‘não pensa somente com a cabeça’, mas ‘com a vida’, com o 

que foi com o que viveu, com aquilo que acumulou em termos de experiência de vida, em 

termos de lastros de certeza. Ele pensa a partir de sua história de vida não somente intelectual, 

no sentido rigoroso do termo, mas também emocional, afetiva, pessoal e interpessoal” 

(TARDIF, 2002, p. 103). 

Dessa maneira, a relação com o saber é sempre dinâmica e contínua mantendo-se em 

atualização e modificação. Assume diferentes visões de mundo que transcende a 

racionalidade técnica dos modos de fazer implícitos nos modelos aplicacionistas, mas, sim, 

assumem contornos instáveis difusos e plurais (NAZÁRO; PORTUGAL, 2017; 

FIGUEIREDO, 2014). 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa. Ela trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis (MINAYO, 1995). Mais precisamente, pode também ser 

caracterizada como uma pesquisa exploratória, pois de acordo com Gil (1999), ela tem como 

objetivo principal desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a 

formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. 

Segundo o autor, este tipo de pesquisa é planejado com o objetivo de proporcionar visão 

geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. 

Para entendermos a pesquisa, a organizamos em 3 momentos. No primeiro momento, 

fizemos a leitura de artigos, monografias, livros e de outros referenciais teóricos vinculados 

ao tema, a fim de um esclarecimento, esquematizando e organizando o conhecimento para a 

produção desse trabalho.  

No segundo momento, para a realização das coletas de dados, selecionamos o Clube 

de Natação e Regatas Álvares Cabral, o maior do Estado que sedia competições esportivas; 

possui em sua estrutura Piscinas Olímpicas, 03 campos de Futebol Soçaite, 1 Ginásio 
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Poliesportivo, 06 Quadras de Tênis Saibro entre outros complexos, sendo um destaque na 

sociedade Capixaba.  

A investigação foi feita durante 5 visitas no período vespertino, com duração de 50 

minutos. A maioria dos indivíduos que frequentam esse espaço é do sexo masculino; a faixa 

etária é bem dividida por turmas/categorias, sendo que, a parte da manhã é voltada para o 

grupo de adultos e na parte da tarde/noite para as crianças e adolescentes. 

Já no terceiro momento, entrevistamos os professores. 

O PROFESSOR A, responsável pela modalidade de futsal, possui 8 anos de formação 

e 4 anos atuando no Clube Álvares Cabral, sendo que uma das escolhas ao ingressar no curso 

de Educação Física e atuar na iniciação esportiva era por ter afinidade com os esportes e por 

ser um ex-atleta; nesse sentido, buscou-se dedicar ao meio acadêmico, especificamente na 

área da Educação Física. E sobre a iniciação esportiva, o interesse ocorreu pelas vivências 

com equipes de crianças e adolescentes, e com isso acabou lhe dando uma bagagem para atuar 

com a iniciação esportiva até hoje. 

O PROFESSOR B possui 32 anos de formação e 26 anos trabalhando no Álvares. O 

fato de se relacionar com o esporte muito cedo o motivou para que se interessasse pela área da 

Educação Física, manifestando-se, assim, a curiosidade de estudar o campo especificamente 

do basquetebol. Logo, encaminhou-se ao profissionalismo dentro da iniciação esportiva ao 

ingressar a faculdade. 

Já o PROFESSOR C tem 26 anos de formado e 8 anos no Álvares Cabral; seu 

envolvimento com o esporte ocorreu pelo fato de ser um ex-atleta de voleibol; e foi essa 

influência que o fez cursar Educação Física e, consequentemente, atuar na iniciação esportiva; 

atualmente supervisiona a modalidade do voleibol na categoria de crianças e adolescentes, 

sem trabalhar diretamente com ela.  

Em relação à PROFESSORA D, possui o diploma há mais ou menos 11 anos e 1 ano 

atuando no clube, e desde o ensino básico se identificava com os esportes; então, o gosto pela 

profissão surgiu por essa afinidade; no que se refere a iniciação esportiva, começou logo após 

a sua graduação e não necessariamente atuando na área da natação, mas com outros esportes; 

e hoje trabalha no Clube com a natação.  
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Em suma, a pesquisa envolveu a obtenção de dados onde os instrumentos de 

investigação foram às entrevistas semiestruturadas, pois, conforme Triviños (1987) é um dos 

principais meios que tem o investigador para realizar coleta de dados.  

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO  

Para a análise e discussão desta pesquisa foi realizada uma entrevista com 4 

professores que ministram treinos no Clube Álvares Cabral, buscando identificar quais os 

saberes mobilizados por esses profissionais na iniciação esportiva. Antes de analisar esses 

resultados, vamos sinalizar o que estamos chamando de saberes. Segundo Nazário e Portugal 

(2017, p. 299), 

[...] o saber é a relação com o mundo com o outro e com ele mesmo, ou seja, o saber 

designa o processo pelo qual o sujeito sofre modificação, toma posse daquilo que 

será útil para a tomada de decisões continuas no cotidiano profissional. 

 

Para Charlot (2000, p. 79):  

Analisar a relação com o saber é estudar o sujeito confrontado à obrigação de 

aprender, em um mundo que ele partilha com outros: a relação com o saber é relação 

com o mundo, relação consigo mesmo, relação com os outros. Analisar a relação 

com o saber é analisar uma relação simbólica, ativa e temporal. Essa análise 

concerne à relação com o saber que um sujeito singular inscreve num espaço social. 

 

Nessa mesma direção, Figueiredo (2004, p. 100) ressalta que: 

[...] a relação do saber quanto a relação do sujeito consigo mesmo, com os outros e 

com o mundo, são relações sociais, em um mundo social. Em outras palavras, os 

sujeitos vivem num lugar social, influenciados ou não por outros sujeitos sociais, 

atendendo ou não a expectativas sociais, escolhendo e construindo ações sociais, 

valorizando ora mais, ora menos, suas experiências sociais.  

 

O ponto de vista do PROFESSOR A sintetiza, de alguma maneira, essas 

compreensões: 

O conhecimento ele é mútuo e não adianta eu achar que eu sou o dono do saber da 

razão, do momento se eu não estiver propício a entender o que ele vai me passar. A 

todo o momento estamos aprendendo a troca de experiência ela é mútuo com os 

atletas principalmente eles estão ali dentro da quadra eles trazem pra gente o que 

está acontecendo ali dentro, então não adianta eu impor apenas as minhas ideias, eu 

tenho que ouvir as ideias deles também, então o conhecimento pra mim é isso é uma 

troca de experiência.  

  

Figueiredo (2014) conceitua o saber e a experiência como sinônimo de aprender ou 

como domínio de informações ou de conhecimentos, sendo o sujeito responsável pela 

construção do saber numa relação dinâmica e cotidiana, cuja existência depende, em grande 

parte, de sua capacidade de dominar, integrar e mobilizar tais saberes enquanto condições 



12 
 

para a sua prática (TARDIF, 2002, pg. 39), ou seja, “[...] a ‘influência’ é um relação, e, não, 

uma ação exercida pelo ambiente sobre o indivíduo” (CHARLOT, 2000, p. 78).  

Para o PROFESSOR C,  

[...] você tem que ter a prática e a teoria e tem que ter a parte de vivência, 

experiência e o tempo de relações humanas que se constrói tudo isso se faz ser o 

melhor profissional. E esse tipo de saber se dá pela troca de conhecimento e 

experiência, eu ensino e aprendo e ele [o aluno] faz a mesma coisa ele ensina e 

aprende ao mesmo tempo. 

 

Tardif (2006), por sua vez, sinaliza que o saber profissional não possui apenas uma 

fonte nem lugar de formação, eles circulam e são constituídos a partir da história de vida 

individual. Em suma, “[...] não há saber sem uma relação do sujeito com esse saber” 

(CHARLOT, 2000, p. 63). O ponto central, então, passa a ser não discutir o que constitui o 

saber e o aprender em si, mas, sim, compreender as relações construídas pelo sujeito com o 

saber e com o aprender (FIGUEIREDO, 2014, p. 25). 

Vale ressaltar, ainda, que essa articulação vem sendo sinalizada na fala do 

PROFESSOR B, em que o conhecimento ocorre: 

[...] pela experiência, convivência, participação de treinamento e observação, isso te 

dá certo conhecimento não na prática, mais teoricamente, e também se aprende com 

as outras pessoas, então isso te da um conhecimento legal, para se ter um 

direcionamento de como fazer, você sai da faculdade muito ‘cru’, sem experiência 

então eu acho que é importante que você veja muito treinamento, muita aula, que só 

assim vai ter um direcionamento da onde que você quer chegar. 

 

Nesse ponto de vista, a PROFESSORA D acrescenta que o conhecimento ocorre em 

todo lugar e a todo o momento: 

[...] o conhecimento vem da criança, de quem trabalha ao meu lado, através de 

livros, internet e diversas formas. Procuro muito saber, através de experiências com 

outros professores e um deles trabalha há 39 anos com a natação, então me ajuda 

muito consigo observar os seus métodos e isso me dá um conhecimento através da 

experiência dele. 

 

Charlot (2000, p. 72) sinaliza, também, que “[...] toda relação com o saber é também 

relação consigo próprio: através do ‘aprender’, qualquer que seja a figura sob a qual se 

apresente, sempre está em jogo à construção de si mesmo”. Nesse mesmo sentido, Tardif 

(2002), argumenta que: 

O docente raramente atua sozinho. Ele se encontra em interação com outras pessoas, 

a começar pelos alunos. A atividade docente não é exercida sobre um objeto, sobre 

um fenômeno a ser conhecido ou uma obra a ser produzida. Ela é realizada 

concretamente numa rede de interação com outras pessoas, num contexto onde o 

elemento humano é determinante e dominante e onde estão presentes símbolos, 



13 
 

valores, sentimentos, atitudes, que são passíveis de interpretação, interpretação e 

decisão que possuem geralmente, um caráter de urgência (TARDIF, 2002, p. 49,50). 

 

Charlot (2000, p. 85) chama essas relações de saber de relações sociais do ponto de 

vista do aprender. Para exemplificar essas relações, um médico e um engenheiro apresentam 

uma relação de saber: “[...] uma relação social fundada sobre as diferenças de saber”. 

Do mesmo modo, essa relação ocorre em diferentes lugares e contextos durante suas 

trajetórias de vida e formação. Nesse sentido, o indivíduo que opta em ser professor de 

iniciação esportiva também é permeado pelos saberes experienciais, disciplinares e 

curriculares, que serão estimulados em maior ou menor intensidade durante o seu cotidiano de 

atuação (NAZÁRIO; PORTUGAL, 2017, p. 299). Neste âmbito, Tardif (2002) organiza os 

saberes em âmbitos diversos. Um deles está relacionado aos saberes pessoais provenientes da 

família, ambiente de vida, em síntese, pela história de vida e pela socialização primária. Nesse 

aspecto, podemos evidenciar que a PROFESSORA D fala que essa relação do saber, e a 

afinidade pela área, surgiram através da educação básica em decorrência aos esportes: 

[...] desde o meu ensino básico gostava muito de esportes e consequentemente me 

interessei pela área, acho que na grande maioria das pessoas se interessam pela área 

por gostar de esportes e foi por esse contato que me chamou atenção pra ir fazer o 

curso de Educação Física. 

 

Já para o PROFESSOR B, essa relação com o ambiente social foi um ponto de 

partida para a sua atuação profissional: 

[...] relacionei com o esporte bem cedo desde os 10 anos de idade quer dizer, 

comecei e me interessei, e fui estudando, e não parei mais.   

 

Desse modo, podemos perceber que essa construção do saber acontece em diferentes 

ambientes com diversos fatores neles inseridos que acabam implicando nesse processo. Desde 

os aspectos relacionados à história de vida, como experiências vivenciadas (saberes da 

experiência), até aspectos relacionados à formação profissional. 

Quanto à outra dimensão do saber, ainda segundo Tardif (2002), ele está vinculada 

com a formação profissional para o magistério nos estabelecimentos de formação de 

professores, estágios e cursos de reciclagem, socialização profissional. Com isso, o 

PROFESSOR A vem trazendo a importância da formação universitária enquanto mediadora 

teórica do conhecimento, como possibilidade de construir saberes para efetuar suas ações na 

prática: 
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[...] a gente tem um leque de informações dentro da faculdade que nos faz trazer no 

dia a dia, às vezes a gente acha que é em vão alguns conhecimentos que nos são 

passados, mas todos eles são de grande valia para o nosso dia a dia e no nosso 

cotidiano, a gente vê nitidamente quando o treinador é formado e um treinador que é 

apenas um treinador sem formação acadêmica, o que ele transmite para os seus 

alunos o que transmite para os seus atletas trazem valores e princípios dentro de uma 

faculdade.  

 

Para o PROFESSOR A, 

[...] a Educação Física ela nos da à ideia de que o professor pode ser competente na 

área de lutas, na área dos esportes na área escolar, mas, se eles não buscarem essa 

individualidade de querer saber sobre o assunto no qual ele está inserido ele vai ficar 

pra trás, os conhecimentos do qual eu adquiri foram na prática e, principalmente, na 

teoria, já rodei esse Brasil pra poder estar adquirindo novos conhecimentos na área 

do futsal. 
 

Acredito que [...] a faculdade vai te dar todo embasamento pra que tu possas estar 

exercendo isso, então é uma forma de preparação [...] eu entendo, que a faculdade é 

primordial pra que se possa iniciar uma prática esportiva, seja ela de iniciação seja 

ela de competição (PROFESSOR A).  

 

Outra dimensão do saber (TARDIF, 2002) está relacionada aos programas e livros 

didáticos usados no trabalho, como os cadernos de exercícios, fichas, cursos etc. O 

PROFESSOR C sinaliza que a Confederação Brasileira de Voleibol fornece cursos de 

nivelamento no intuito de potencializar as suas práticas. 

[...] a gente tem uma progressão pedagógica um método de ensino próprio da nossa 

confederação e como eu trabalho em clube que é institucional ai a gente na maioria 

das vezes se usa o material que a gente recebe dos nossos cursos de vôlei. 

 

Em relação à outra dimensão do saber, está realizada a sua própria experiência na 

profissão, sala de aula, escola, experiência dos pares, prática do trabalho e pela socialização 

profissional. E pensando nisso o PROFESSOR B reforça esse argumento sinalizando os 

meios para se chegar ao conhecimento: 

Foi errando muito, observando, trabalhando, testando, lendo, fazendo cursos você 

vai adquirindo experiência, conversando com as pessoas, hoje está mais fácil com a 

internet, você consegue ver o que acontece no mundo, mas se você não tiver certa 

experiência, você também acaba pulando etapas e automaticamente prejudicando o 

aluno, não adianta de repente pegar um exercício que você viu na internet e achou 

bom e dar para o garoto e ele não têm habilidades pra fazer aquilo, e nisso acaba 

atrapalhando o desenvolvimento dele, acaba fazendo errado e perdendo tempo, eu 

acho que você tem que observar muito como você vai fazer e como vai aplicar e se 

aqueles alunos estão aptos a fazer aquele tipo de exercício, se tem coordenação 

motora, conhecimento motor pra fazer o movimento, não adianta mandar fazer e 

fazer errado, e aquilo vai surti nada no desenvolvimento da criança, então, primeiro 

é trabalhar com as coisas básicas e depois trabalhando com a progressão. 

 

http://2018.cbv.com.br/
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Para o PROFESSOR A, que vem evidenciando o seu meio de atuação desenvolvido a 

partir das relações do cotidiano, afirma: 

[...] o meu trabalho ele é montado através de uma sistematização do treino, eu 

preciso trabalhar hoje uma recomposição defensiva, vou dentro de um monte de 

atividade que a gente tem em mente e vou variando para poder fazer a aula ficar 

cada vez mais dinâmica e mais moderna para eles. 

 

Esses depoimentos evidenciam as dimensões a que se referia Tardif (2002), pois, 

como já dissemos, “[...] o saber profissional está, de certo modo, na confluência entre várias 

fontes de saberes provenientes da história de vida individual, da sociedade, da instituição 

escolar, dos outros atores educativos, dos lugares de formação etc. […]” (TARDIF, 2002, p. 

64).  

Especificamente no âmbito da formação de professores para atuar com a iniciação 

esportiva, Côté e Gilbert (2009) destacam que o saber profissional do treinador esportivo 

apresenta duas formas principais: o conhecimento declarativo e o conhecimento processual. 

Nesse sentido, Côté e Gilbert (2009) sinalizam alguns conhecimentos que são: 

[...] fundamentais à intervenção do treinador, independente do contexto de atuação e 

da modalidade, por um lado, possuir o domínio de conhecimentos gerais sobre o 

esporte; dos processos fisiológicos do corpo humano; dos princípios biomecânicos 

do movimento humano; dos aspectos psicológicos que influenciam a prática; do 

modo como os atletas aprendem e suas capacidades; e por outro lado, possuir 

conhecimentos de princípios pedagógicos necessários para atingir seus propósitos 

como treinador, neste caso, sobre seus comportamentos e procedimentos que 

viabilizam sua prática. 

 

Portanto, para a formação profissional, Côté et al. (1995) sugerem a criação de 

experiências nas quais os treinadores possam exercitar estes mecanismos com base em 

conhecimentos que possuem sobre determinadas variáveis no treino, direcionando suas ações 

pedagógicas.  

Outro aspecto também a destacar é que os conceitos gerais sobre o treino, quando 

integrados à experiência e realidade do treinador, favorecem a formulação de concepções de 

trabalho e, consequentemente, auxiliam no pensamento e na tomada de decisão do professor 

da iniciação esportiva. Nesta perspectiva, Cushion, Armour e Jones (2003) sugerem que a 

formação de professores para atuar na iniciação científica deveria estar voltada não somente a 

guias genéricos e na reprodução das práticas de outros profissionais, mas, sim, buscar um 

modo de pensamento crítico no qual permita aos treinadores o desenvolvimento de suas 

próprias ferramentas processuais, “[...] a partir do qual os professores tentam transformar suas 

relações de exterioridade com os saberes em relação de interioridade com sua própria prática 
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[...], pois somente isso permite ao docente desenvolver o habitus (isto é, certas disposições 

adquiridas na e pela prática real), que lhe permitirão justamente enfrentar os condicionantes e 

imponderáveis da profissão” (TARDIF, 2002, p 49, 54). 

Das competências que mobilizam os saberes expressos pelos profissionais que atuam 

na iniciação esportiva, Arroyo e Álvarez (2015) identifica-os como: treinador pedagogo, 

treinador técnico, treinador coordenador, treinador gestor e treinador afetivo. O treinador 

pedagogo utiliza de aspectos didáticos que transpassam a barreira do ensinar movimentos 

técnicos e táticos. No caso do PROFESSOR B, o treinador pedagogo se manifesta na ideia 

de que deve: 

[…] estimular a fazer o que o aluno mais gosta, depois eu vou trabalhando com o 

que ele pode fazer a mais. Temos que trabalhar com uma melhor metodologia 

pedagógica para que consiga se adaptar a certo tipo de movimento. 

 

Nesse mesmo sentido, o PROFESSOR C reforça essa ideia: 

Sempre na progressão pedagógica, você vai ao mais fácil ensinando estabelece 

metas, períodos de metas cumpridas desses períodos, vão evoluindo a partir do 

momento que o aluno evolui eu passo daquela fase para a fase seguinte e nunca 

pular fase. 

 

O PROFESSOR B acredita que esse conhecimento se dá pela observação, isto é, pelo 

diagnóstico, para que se consiga avaliar o desenvolvimento dos alunos para depois ocorrer à 

progressão pedagógica.  

É pura observação, se está desenvolvendo com a primeira atividade já parte pra 

outra. [...] Todo dia eu desenvolvo com eles habilidades diferenciadas, para apurar. 

[...] precisamos trabalhar com eles, passo a passo, desde o movimento correr, até o 

arremessar, do simples para o complexo, é necessário estar a todo o momento 

motivando-os, porque eles irão encontrar bastantes dificuldades, podendo até 

desestimular, [...] quando o aluno vem querendo jogar, fica bem mais fácil exigir, e 

o aluno tem que perceber que vai sair diferente de cada aula, pois possui uma 

sequência pedagógica que vai dificultando de acordo com a sua especificidade.  

 

Já o treinador técnico deve prezar pelos conhecimentos técnico e tático da modalidade 

proposta, buscando sempre aprimorar seus conhecimentos. Nessa mesma direção, o 

PROFESSOR B sinaliza a importância de se trabalhar a parte técnica e tática na iniciação 

esportiva: 

[…] primeiro dou a técnica pra ele ter o conhecimento do que ele pode fazer, porque 

o jogo por jogar é muito superficial, pois quando colocamo-lo na hora do jogo sem 

nenhum conhecimento ele não vai fazer nada, ele precisa se familiarizar antes de 

começar o jogo. Meu trabalho começa no técnico, e global o tempo todo, no final 

uns 10 minutos o jogo, através do jogo, vou analisando os erros e a partir dos erros 

vou problematizando e corrigindo juntamente com eles trabalhando a parte tática. 
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Apesar disso, o professor B faz uma avaliação sobre o “lugar” do conhecimento 

técnico na sua prática: “Quando eu comecei a trabalhar valorizava apenas os aspectos motores 

das crianças, desenvolvendo-o para ser um atleta, [...] cada vez eu me convenço mais disso, 

que eu preciso ensinar muita coisa além do que técnica. O professor precisa ensinar muito 

mais coisas além das habilidades motoras” (PROFESSOR B). 

Se referindo ao treinador afetivo, este foca principalmente nas relações pessoais, ou 

seja, para ele, as pessoas estão em primeiro lugar, podendo suprir certas carências: acredita, 

assim, que um bom desempenho é consequência de um bom clima de trabalho (ARROYO; 

ÁLVAREZ, 2015). Esse treinador possui uma relação muito grande no desenvolvimento do 

aluno, “[...], pois às vezes a criança chega ao treino chateado e não consegue realizar as 

atividades propostas, de certo modo o ‘brigueiro’ acaba não resolvendo, então devemos 

compreender a situação do aluno, muitas vezes podem estar passando por problemas 

familiares ou tem aquelas crianças que passam pela dificuldade de aprender e a entender as 

atividades propostas” (PROFESSOR A). Nessa perspectiva o PROFESSOR C, 

[...] leva em consideração o conhecimento do aluno de onde ele veio qual a 

experiência que ele tem com o esporte e qual a modalidade que ele está e tento 

evoluir a partir disso. Acredito que como profissional da área, a gente estabelece 

para o aluno muito mais do que o movimento técnico de uma modalidade, pois a 

criança chega aqui no clube, com uma bagagem de conhecimento, tanto pelo afetivo, 

social, cultural e familiar, e a partir disso construindo as práticas. 

 

Dessa mesma forma, a PROFESSORA D afirma: “Aproveita do que o aluno tem e a 

partir daí você vai colocando mais conhecimento”. Também para o PROFESSOR A, “[…] 

eu gosto de trabalhar onde faço o aluno ser pensante, ele é o pensante da minha aula ele é o 

pensante do meu treino eu trago pra ele a proposta, eu trago pra ele a massa de bolo, quem faz 

o bolo ficar gostoso é ele”. 

Paes (2001) propõe uma atuação voltada para a prática esportiva usando muitos jogos 

reduzidos para que os alunos tenham uma visão global da estrutura do jogo. O autor ainda 

segmenta o conteúdo de aprendizagem de uma maneira sistêmica que obedece a uma lógica 

de complexidade que vai aumentando a dificuldade dos exercícios com o passar do tempo. Na 

corrente tradicional
1
 existe uma preocupação maior com a gestualidade técnica e a precisão 

                                                           

1
 Segundo Grecco (2001), a corrente tradicional traz principalmente o método analítico como forma de ensino. O 

jogo, nesse caso, é segmentado e há uma forma padronizada do método de ensino-aprendizagem partindo-se de 
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dos movimentos, existindo dessa maneira um maior número de repetições e exercícios 

analíticos. Nas aulas da PROFESSORA D, 

Uso um pouco do analítico sintético em que você tem que trabalhar a técnica 

repetitiva se não o aluno não aprende, assim não é que o aluno não aprende, mas ele 

tem que ser doutrinado porque aqui no Clube visa para a formação do atleta, então 

você acaba trabalhando, aqui tem o período de sobrevivência tem que saber se 

locomover que a criança tem que ter a consciência do que é nadar e tal, o que pra ela 

serve essa questão de saber ou não de nadar, mas chega uma faixa etária que tem que 

trabalhar as técnicas repetitivamente. 

 

 Já na corrente situacional
2
 segue uma linha mais lúdica do que técnica. Pensa-se que 

os movimentos são mais bem aproveitados se produzidos pela própria criança e não imposto 

pelo professor. Autores como Freire (1998), Greco e Benda (2001), Bompa (2002) e Paes 

(2001), seguem essa linha de pensamentos, utilizando o próprio jogo como forma de 

aprendizado. Eles diferem o trabalho entre eles pela forma com que conduzem os trabalhos. 

Dessa forma, o PROFESSOR A acredita que esse método é eficaz na construção das práticas 

e no desenvolvimento de seus alunos, 

[...] a gente trabalha com o alto rendimento, muitos atletas já vem pronto com 

algumas ideias adquiridas, mas a gente precisa de ter um conhecimento teórico do 

que a gente está falando e propor pra eles, eles precisa ter esse entendimento, além 

disso, eles precisam saber do conhecimento prático que é o principal, quando 

juntamos o teórico com o prático à gente prevalece o pratico pra cima do aluno pelo 

fato da gente conseguir captar dele o que ele aprendeu até o momento. Cobramos 

deles o saber executar a entender a proposta nossa [...] isso é um processo gradativo, 

não adianta eu passar a informação e querer que ele já me de a resposta e já 

desenvolvam as habilidades do futebol, como o domínio e passe. [...] eu não gosto 

de trabalhar com estafeta já é uma coisa minha, então quando se trabalha com 

estafetas você vem para o analítico sintético onde você faz o menino executar as 

atividades repetidas vezes, fazendo com que gere a falta de interesse pela prática, 

então eu gosto de fazer o trabalho com todo mundo fazendo junto o tempo todo, mas 

existe também a Situacional que eu costumo também utilizar porque precisa 

enfatizar e gerar pra ele desgaste físico na situação que a gente está propondo. 

 

Do ponto de vista da PROFESSORA D, a ludicidade é um dos pontos principais para 

se trabalhar com o desenvolvimento das crianças e adolescentes na iniciação esportiva, de 

modo que: 

[...] a ludicidade na iniciação esportiva é de grande relevância, pois desse modo 

conseguimos trabalhar com a realidade das crianças e com o desenvolvimento delas, 

a gente trabalha utilizando bastantes objetos que a criança visualiza, e imagina que 

                                                                                                                                                                                     

excessivos gestos técnicos, ou seja, primeiro se ensina às técnicas numa série de exercícios como pré-requisito, 

para posteriormente se aprender a jogar.  
2
 Em relação à corrente situacional, apoia-se na ideia de que iniciantes nos esportes podem aprender a 

comportar-se de forma taticamente através da prática de jogos que apresentem desafios nos processos cognitivos 

tais como: percepção, atenção, tomada de decisão, entre outros. São constituídos das capacidades táticas, dos 

conteúdos Jogos para desenvolver a inteligência tática, e das estruturas funcionais (GRECO; BENDA, 1998). 
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está no fundo do mar, então eu trabalho muito com essa questão da iniciação, nível 1 

e 2. Como aqui o clube visa o atleta então se tem que preparar o aluno para ser 

atleta, mas sempre trabalhando com a progressão pedagógica, pois acredito que 

preservar o lúdico e o recreativo, faz com que preservemos a base do aprendizado da 

criança em seu próprio meio, que é a brincadeira e as atividades.   

 

Nesse sentido, os PROFESSORES evidenciam diversas formas e meios de se 

trabalhar com crianças da iniciação esportiva. Além do mais, esses modelos de intervenção 

auxiliaram na reflexão e melhor compreensão sobre os alunos, e que, independente de onde 

eles estejam inseridos, ambiente lúdico ou competitivo, não deixam de necessitar do professor 

enquanto um mediador do conhecimento, se valendo dos seus saberes docentes.  

4. CONCLUSÃO  

Conclui-se que essa monografia cumpriu com as suas atribuições propostas, pois 

segundo Lakatos e Marconi (1991, p. 235), a monografia é: 

[...] um estudo sobre um tema específico ou particular com suficiente valor 

representativo e que obedece a rigorosa metodologia. Investiga determinado assunto 

não só em profundidade, mas também em todos seus ânulos e aspectos, dependendo 

do fim a que se destina. 

 

Dessa forma, sobre a questão dos saberes docente e a formação dos professores, 

tentamos identificar como está este campo de pesquisa na realidade do Álvares Cabral. Vimos 

que a iniciação esportiva é constituída de uma gama muito grande de formas de trabalho, 

bases e linhas de pensamento. Conclui-se, com as falas dos professores entrevistados, que são 

múltiplos saberes que mobilizam na sua prática.  

De certa forma, o trabalho de iniciação com qualquer esporte tem de ser, na teoria e 

prática, um exercício humanamente criador e responsável, que, regido por uma pedagogia 

própria, transmita muito mais que o aprendizado de gestos técnicos- esportivos, mas, também, 

os valores éticos, sociais e morais devem ser ensinados através das várias possibilidades que o 

conceito de esporte abrange. Isso nos dá um entendimento de que o professor, acima de tudo, 

é um educador. 

Sinalizamos que a investigação de questões como estas, entre outras referentes aos 

saberes docentes, podem contribuir para o desenvolvimento desse campo de pesquisa, assim 

como para as orientações de políticas voltadas para a formação e profissionalização do 

professor. 
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6. ANEXO I – Relatório de entrevista 

1) Há quanto tempo possui o diploma de EF? Se não possui, quais são os conhecimentos 

que você mobiliza para ministrar as suas aulas?  

 

2) Quando se interessou em ingressar na área de EF? E o que te fez escolher ser hoje um 

(a) professor (a) de Iniciação Esportiva? 

 

3) Há quanto tempo trabalha no Álvares C.? Já teve experiência em outros clubes ou 

Instituições escolares? 

 

4) O currículo te ajudou a pensar na construção das suas práticas hoje? Se não, por quê?   

 

5) Como se dá o conhecimento? O que é para você o conhecimento?  

 

6) Quais os conhecimentos, o saber-fazer, competências e as habilidades que mobilizam 

nas suas aulas? 

 

7) De onde seus conhecimentos foram adquiridos? Por exemplo, esses conhecimentos 

foram obtidos pelas disciplinas e nos currículos escolares ou nos conhecimentos individuais?  

 

8) Você busca novos conhecimentos em alguns outros meios (através de alguma fonte ex: 

Universidade, internet, experiência com outros professores, etc.)? Quais?  

 

9) Você já fez algum curso ou treinamento referente ao ensino das crianças na 

modalidade esportiva?  

 

10) Tem alguma abordagem pedagógica que você prioriza nas suas práticas? 

  

11) Existe algum método de ensino presente nas suas aulas (Analítico Sintético, 

Situacional, Global)?  

 

12) Como planeja as suas práticas? Utiliza alguma referência, livros, autores? E o que 

ainda pensa em trabalhar?  

 

13) Tem dificuldades em ministrar as aulas?  

 

14) Quando o aluno tem dificuldade para aprender algum movimento, como você age com 

o aluno? 

  

15) A criança que nasce em lugares de situações menos favorecidas conhece do mesmo 

jeito que a criança da classe média (ou alta)? Explique.  

 

16)  Como o aluno chegar ao conhecimento? Como se passa de um conhecimento simples 

para um conhecimento complexo?  

 

17) Se sente realizado na sua atuação profissional? Por quê?  


