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PREFÁCIO

Professor Dr. Carlo Henrique Golin
UFMS/CPAN

Um bom livro tem na sua essência elementos provocativos que,
naturalmente, geram reflexões e nítidas possibilidades de mudança no
cotidiano de quem o lê. Esta obra, do professor Deyvid Rizzo, faz de "bate
pronto", como falamos na gíria esportiva, uma provocação inicial ao colocar o
título: "ESPORTE PARA TODOS OU QUASE TODOS?". Creio que muitos
leitores, de imediato, poderão pensar em algumas questões como as que fiz:

Será que é uma crítica atualizada sobre o esporte?
Será um novo olhar sobre o esporte?
Seria mesmo o fenômeno esportivo para poucos?
De qual esporte o autor fala?...

De forma reflexiva, Deyvid Rizzo responde a estas e a diversas outras
perguntas, dividindo seu trabalho em quatro grandes temas. Na primeira parte,
o autor procura desbravar e apontar os caminhos para uma educação esportiva
para todos, fundamentando-se nos princípios do esporte educacional,
independemente se o fenômeno esportivo está inserido na escola ou não,
indicando dados elementares sobre o esporte educacional, no sentido de
desmistificar as críticas sobre a competitividade esportiva.
No segundo momento, busca sugerir a reprodução do esporte
educacional como ponte de disseminação da prática esportiva na sociedade.
Já na terceira parte, aponta diferentes nuances sobre o esporte educacional e
o esporte performance, mostrando as suas simetrias e assimetrias. Por fim,
dirige suas argumentações baseando-se nas inúmeras qualidades do esporte
para ser desenvolvido educacionalmente, colocando o professor como ponto
"chave" nessa tarefa.
De forma resumida, o autor procura focar no esporte educacional
enquanto elemento que pode influenciar positivamente no estilo de vida das
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APRESENTAÇÃO

O presente estudo possui interface com as Ciências Humanas e Sociais.
Aqui questiono se nos dias atuais a prática esportiva é para todos. Neste
sentido, a ênfase desta pesquisa gira em torno do esporte educacional, o qual,
muitas vezes, é entendido apenas como aquele praticado na escola.
Entretanto, acredito que seu sentido consiste em uma proposta maior que o
esporte da escola1, uma vez que a manifestação esportiva pautada na
perspectiva educacional reproduz valores positivos capazes de transformar o
cotidiano das pessoas envolvidas nas mais diferentes formas de se entender e
viver o esporte, seja de lazer, competição, reabilitação ou escolar.
Uma educação para o movimento e a descoberta e vivência da prática
esportiva de forma consciente, autônoma e prazerosa são alguns dos aspectos
intrínsecos ao esporte educacional, o qual possui o intuito de ampliar
constantemente o repertório motor das pessoas a partir da inclusão de uma
prática esportiva que garanta a todos a vivência de um leque de possibilidades
para a autonomia do movimento. A prática do esporte educacional propõe,
desse modo, contemplar as diferenças e as singularidades de cada sujeito nele
envolvido.
O esporte tem sido manifestação da cultura corporal humana desde os
primórdios, com ou sem sua institucionalização. Mas e nos dias atuais? Será
que as propostas e vivências da prática esportiva presentes nos centros
esportivos e escolas estão satisfazendo as necessidades e expectativas dos
alunos e atletas? A prática esportiva é, de fato, para todos? Qual ou quais os
resultados do tratamento educacional dado ao esporte?
A partir de tais questionamentos, objetivo refletir sobre a importância de
treinadores em centros esportivos e professores na Educação Física Escolar
(EFE) nortearem suas ações pautadas em valores positivos tratados nas
práticas do esporte educacional (como cooperação, compreensão, superação,
respeito, disciplina, responsabilidade, participação, autoestima, diversão,

1

Para saber mais sobre a temática de ―esporte da escola ou esporte na escola‖, ler:
BRACHT, Valter. Aprendizagem social e Educação Física. Porto Alegre: Magister, 1992.
SOARES, C. L. et al. Metodologia do Ensino de Educação Física. São Paulo: Cortez, 1992
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resiliência, tolerância, superação, autonomia, inclusão, união, equidade,
bondade, etc.).
O ser humano tem contato com o esporte desde a infância por meios de
comunicação diversos, contudo, alguns se aproximam das práticas esportivas
de forma mais estrita na escola e em centros esportivos, passando a
estabelecer relações específicas com o esporte e a desenvolver significações
acerca de suas experiências.
Nesse sentido, as vivências de crianças e adolescentes no esporte
propiciam refletir a respeito do esporte enquanto prática social como fenômeno
capaz de transformar a realidade social das pessoas.
Esta reflexão justifica-se pelo fato de apresentar uma ideia que amplia
as possibilidades de intervenção do esporte com tratamento educacional,
entendendo que suas interferências também avançam para outras dimensões
da prática esportiva, como por exemplo, de lazer, reabilitação, estética e de
excelência2. Nessa interpretação, o campo esportivo é entendido como um
fenômeno social integrado na sociedade, e por isso apregoa-se a ideia de uma
democratização de sua prática, sobretudo, quando pensamos nas novas
gerações, responsáveis, em primeira instância, pelas futuras mudanças sociais
e pela renovação dos valores e tradições. Se as tradições estão em constante
reconstrução, novos valores surgem, porém, nem sempre tão positivos ou
altruístas como desejável. Diante disso, é preciso pensar em estratégias que
supram as necessidades atuais, que por muitas vezes se manifestam como
valores negativos, como, por exemplo, o egoísmo, o consumismo exacerbado,
a intolerância, a violência, entre outros.
Impõe-se, então, a responsabilidade moral da sociedade também para o
esporte, com ênfase na escola, centros esportivos e demais instituições que
propagam a sistematização da prática esportiva para as pessoas. Destarte,
acredito na importância de pensar como o processo de transmissão de valores
pela prática esportiva se manifesta nos dias atuais, e, com isso, demonstrar
que o tratamento educacional ligado ao esporte colabora para conscientizar as

2

No presente estudo, a noção de ―esporte de excelência‖ será entendida como esporte de alto
rendimento, esporte espetáculo ou esporte de alta competição.
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pessoas de que a prática esportiva contribui para a manutenção da saúde e
melhoria da qualidade de vida.
Esporte para todos ou quase todos? Esse foi o questionamento principal
que motivou-me a escrever esse livro, unido à vontade de demonstrar que a
intervenção educacional é necessária no campo esportivo. Tudo começou a
partir da necessidade de refletir sobre a vivência de crianças e adolescentes
com práticas esportivas na EFE e centros esportivos. Principalmente quando
esses programas se pautam em diretrizes e referenciais pautados no esporte
educacional, assim como discussões dentro do contexto universitário enquanto
professor em cursos de Educação Física de Instituições de Ensino Superior,
principalmente por deparar-me frequentemente com uma visão reduzida de
acadêmicos e profissionais de Educação Física quanto ao conceito de esporte
educacional, assim como suas aplicações, desta forma, se vê a necessidade
de potencializar discussões sobre o esporte com tratamento educacional.
No decorrer do texto, realizo inferências a autores que discutem a
temática relacionada à democratização do esporte, assim como, também,
levanto temas polêmicos como o esporte de rendimento para crianças e
adolescentes, juntamente com alguns incômodos que acompanham-me
durante a vida profissional dentro e fora do meio acadêmico.
Aproveito para dizer que tentei escrever o texto de uma forma simples,
fugindo, muitas vezes, de ―modismos‖ tão presentes na academia, desejo a
todos os profissionais de Educação Física e a outros - que desenvolvem
trabalhos dentro do campo esportivo - especialmente com crianças e
adolescentes, façam um bom proveito dos pensamentos aqui registrados.
A proposta de um esporte para todos é uma ideia que excita diversas
investigações há décadas, em diversas partes do mundo; contudo, o que tem
nos instigado é a possibilidade do esporte ser vivenciado por quase todos.
O estudo está dividido em oito capítulos, nessa estrutura apresento uma
breve contextualização histórica do esporte, uma síntese do conceito de
Esporte para Todos (EPT) como uma inspiração para a sistematização do
esporte

educacional.

Também

incentivo

uma

reprodução

do

esporte

educacional, no sentido de sistematizar essa manifestação nos mais variados
ambientes; a seguir, aponto fatores que favorecem ao abandono e também à
permanência de crianças e de adolescentes na prática esportiva. Discuto sobre
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algumas teorias contraditórias entre o esporte educacional e o esporte de
excelência, haja vista que, são apresentadas ideias de autores com vertentes
diferentes, a partir daí, são feitas reflexões sobre a forma em que o esporte se
configura na vida das pessoas, principalmente na de crianças e de
adolescentes. E por último, apresento a importância e os benefícios do esporte
educacional e, finalizo, demonstrando como a figura do profissional de
Educação Física é fundamental para integrar o ato de educar ao esporte.
Considero que o esporte com tratamento educacional pode transformar
positivamente as vidas de crianças e adolescentes, principalmente pela grande
influência que pode ter sobre as diferentes dimensões do esporte.
As principais contribuições da prática esportiva estão relacionadas aos
aspectos subjetivos de cada criança e adolescente, pois as pessoas convivem
em espaços geográficos diferentes, entre estes, alguns são caracterizados pela
violência, marginalidade, etc. Enfim, creio que o tratamento educacional do
esporte surge como possiblidade e capacidade de sustentar a superação das
adversidades presentes na desigualdade social.
Por conseguinte, apresento o enquadramento teórico da pesquisa
juntamente comas reflexões sobre a temática que envolve o tratamento
educacional da prática esportiva, demostrando que a pedagogia do esporte
desenvolve competências e atitudes com considerável valor para a sociedade
em geral. Discorro sobre as discussões acerca do papel do esporte a partir de
argumentos de pesquisadores que defendem diferentes pontos de vista, mas
que, apesar desses embates, trouxeram considerável avanço ao campo de
conhecimento da EFE e do esporte.
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1. Uma Síntese Histórica do Esporte
O tema ―esporte educacional‖ não é recente no âmbito acadêmico,
contudo, o que motivou-me a realizar esta reflexão foram as distintas
compreensões que as pessoas possuem sobre o esporte nos dias atuais. Na
linha pedagógica, em geral, o esporte é exclusivamente analisado no contexto
da EFE. Todavia, considero que o esporte educacional pode ser uma
manifestação consciente e autônoma pedagogizada para todas as dimensões
do esporte, pois tem como objetivo intrínseco a formação global de um do ser
humano.
O esporte é considerado um dos fenômenos mais importantes do início
do século XXI, sendo tomado como objeto de estudo de diferentes áreas do
conhecimento.

Exemplo
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disto

é
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sobre
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qual

o processo de
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aprendizagem por meio da disciplina de pedagogia do esporte.
Na ótica da pedagogia do esporte, estudos demonstram que o
tratamento

educacional

da

prática

esportiva

tem

sido

marcado

por

transformações significativas nos dias atuais, as quais começam pela análise
da natureza do jogo, gestão das informações e procedimentos aplicados no
âmbito da intervenção, da iniciação, especialização, evolução da performance,
vivência, recursos, instrumentos e principalmente o processo de ensino dos
esportes em geral (BETTEGA et al., 2015; GALATTI et al., 2014; MESQUITA;
PEREIRA; GRAÇA, 2009; REVERDITO; SCAGLIA; MONTAGNER, 2013;
SADI, 2010; SOARES; MILLEN NETO; FERREIRA, 2013).
O breve contexto histórico do esporte que aqui é descrito objetiva
retomar algumas informações que ajudarão a entender o fenômeno esportivo
nos dias atuais. Nessa perspectiva é que entendo a história como uma ―ciência
do tempo‖, que almeja compreender os eventos ocorridos no passado, para,
então, analisar o que está acontecendo no presente e, assim, possivelmente
direcionar caminhos que possam contribui para a ciência do esporte e para
toda a sociedade.
O esporte tem origem no início da vida primitiva com os exercícios para
o corpo, sendo estes considerados necessários para a sobrevivência do ser
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humano, tais como as caminhadas, a caça, a natação, a defesa, e nos
momentos de lazer, como a dança. O esporte, desta forma, surgiu a partir da
necessidade do homem se movimentar e de seu fascínio pelo jogo (LYRA
FILHO, 1973).
Com origem do francês antigo ―disport‖, a palavra ―sport‖ foi registrada
pela primeira vez na Grã-Bretanha no século XV, mas foi somente na transição
dos séculos XVIII e XIX que ela assumiu o sentido atual. Foi precisamente
nesse momento que o campo esportivo se configurou conforme hoje o
conhecemos (BOURDIEU, 1987).
Com ou sem institucionalização para a prática esportiva formalizada, a
história evidencia que o movimento, a motricidade humana, sempre esteve em
paralelo com as necessidades básicas para a evolução da espécie humana.
Isto, que num determinado período pode se caracterizar como um ato para a
sobrevivência, se manifestou como um fascínio marcado pela superação de
limites.
Já na Roma antiga, por priorizarem a conquista de território, os romanos
davam aos eventos esportivos um caráter de espetáculo popular, com a
finalidade de entorpecer a plebe com vinho e diverti-los com lutas sangrentas
de gladiadores, evitando, dessa forma, revoltas populares. Tal movimento ficou
conhecido como a política do pão e circo (PEREIRA, 1980;TUBINO, 2006).
No Renascimento, os esportes foram reavivados principalmente entre os
educadores desse período, como o italiano Vittorino da Feltre (1378-1446), o
qual, baseando-se nos princípios gregos de harmonia entre corpo e mente,
aproximou da educação práticas como a ginástica, a natação, a corrida e a luta
(MARINHO, 1980).
Surge, então, uma premissa para o ideal de uma pedagogia do esporte
(ARANHA, 2005), na qual a prática esportiva é entendida sob uma perspectiva
de uma educação para o corpo, como uma espécie de pilar educativo.
A decadência dos jogos populares na Europa do século XVII e XVIII
motivada pela industrialização e urbanização, levou as pessoas a novos
padrões de vida. Os jogos tradicionais foram perdendo suas principais funções,
sendo estas comumente relacionadas às festas comemorativas ou religiosas.
Muitas atividades do meio rural com cunho de esporte espontâneo e ritualista
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foram extintas após a migração da população para as grandes cidades
(DUNNING, 1979).
Após a repressão de algumas práticas pelo poder público, o único lugar
onde os jogos populares sobreviveram foi no interior de algumas escolas, onde
não eram vistos como ameaça à propriedade e à ordem pública. Dentro do
ambiente escolar, os jogos tradicionais foram regulamentados e se tornaram o
que hoje chamamos de esporte moderno. Os estudantes formularam seus
próprios jogos, mesmo reprimidos pelas autoridades escolares por considerálos violentos e perigosos para integridade física de seus praticantes (BRACHT,
2011).
Nesse momento surge a origem do termo ―esporte moderno‖, que em
1986 Norbert Elias e Eric Dunning tentam diferenciá-lo do ―esporte antigo‖.
Para os pesquisadores, a separação entre esporte moderno e jogos
tradicionais ocorreu a partir da autonomia do campo esportivo em comparação
aos outros campos sociais, como o religioso, por exemplo, e essa ruptura se
revelou na formulação de tempo e locais específicos determinados à prática do
esporte, em oposição aos jogos tradicionais, que aconteciam em espaços
ordinários durante as atividades do dia a dia e nos momentos de lazer
(MARTINS; ALTMANN, 2007).
O esporte moderno caracteriza-se por vislumbrar a igualdade entre os
jogadores, onde, durante a prática, desconsidera-se a condição social do
praticante; a autonomização com a criação de tempo e espaços próprios como
estádios, velódromos, pista, quadras, etc.; código universal das regras e das
atividades, a favor de uma prática padronizada onde quer que ele aconteça e
sua prática passa a ter uma cronologia determinada específica, um calendário
próprio.
O esporte é fenômeno social e complexo, forma um ―campo esportivo‖,
isto é, o resultado de um processo que, ao longo do tempo, passa a articular
um mercado de interesses formado por técnicos, equipes, jornalistas, juízes,
associações, federações, publicações especializadas etc. A partir dessa
formulação, é possível pensar as formações das práticas esportivas inseridas
num sistema de práticas e consumos de uma sociedade capitalista, o que
implica pensar em questões que envolvem a produção de produtos esportivos
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e, respectivamente, sua demanda e consumo no meio social (BOURDIEU,
1987).
Para Norbert Elias, é a transformação de práticas corporais em
atividades esportivas e o refinamento das condutas e o autocontrole nas
relações sociais que se fazem aos moldes de um ―processo civilizador‖ que,
embora não planejado, pode ser ―empiricamente evidente‖ (GEBARA, 2002).
Os sociólogos Norbert Elias e Pierre Bourdieu são interlocutores para
origem e fomento de discussões e segmentos que direcionam a possibilidade e
apropriação de conceitos sobre a democratização da prática esportiva. Neste
sentido, destaco os conceitos de campo, habitus, poder simbólico e capital
social encontrados em Bourdieu, 2004), o qual, ao longo de sua produção, se
dedicou à análise do ―fenômeno esporte‖ para a reflexão epistemológica e a
orientação do consumo esportivo no sentido de consolidação de um espaço
social associado à lógica da distinção. Elias(1994), por sua vez, discute as
condições que levaram a formação dos Estados Nacionais, as bases e a
consolidação da democracia, o que favorece discussões relacionadas às
políticas públicas para o esporte e lazer.
―O esporte moderno se desenvolveu paralelamente ao processo de
industrialização herdando dele a racionalização, sistematização e a orientação
ao resultado‖ (SIGOLI; DE ROSE JR, 2004, p. 114), uma vez que na Inglaterra
a

―origem‖

de

várias

modalidades

esportivas

se

concretizou

pela

sistematização e regulamentação de jogos populares.
Na Inglaterra, o esporte atingiu todos os segmentos da sociedade e teve
a igreja e as escolas estatais como agentes propagadores. As igrejas,
objetivando atrair fiéis, construíram campos de futebol ao lado de seus templos,
onde eram disputadas partidas após as cerimônias nos finais de semana
(SIGOLI; DE ROSE JR, 2004).
Em meados do século XIX, ainda na Inglaterra, o modelo esportivo
predominante era o da classe média, originando vários jogos esportivos que
conhecemos nos dias atuais, alguns descobertos em estado embrionário,
organização, regras, técnicas e padrões de conduta para os praticantes. A
partir do ano 1857 até o final do século fundaram-se dezenas de associações
esportivas nacionais (BETTI, 2009).
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Principalmente nas últimas quatro décadas historiadores têm se
preocupado constantemente em produzir balanços que proporcionem um
entendimento geral da história do esporte ou de algum setor específico desse
campo de conhecimento. Além disso, ainda surge a necessidade de apontar
novos caminhos e perspectivos para a história do esporte, o que origina alguns
desafios e problemas para essa área do saber.
O desenvolvimento e a estruturação do campo esportivo no decorrer do
século XIX podem ser sintetizados em fases. Nesse período, os esportes já
estavam próximos do que hoje se concebe de forma generalizada: ao seu redor
tornaram-se comuns imagens de desafio, superação, higiene, saúde. A
preocupação

com

o

aperfeiçoamento

de

técnicas

corporais

que

incrementassem a performance passou a ser mais denotada e os registros de
resultados começavam a ser mais valorizados. Numa fase posterior, o esporte
foi inserido em uma dinâmica social que valorizava progressivamente a
vivência de atividades públicas espetaculares, relacionando-se com os novos
artefatos tecnológicos, até mesmo em função da criação e do aperfeiçoamento
de instrumentos de mensuração (entre os quais os cronômetros), e os
resultados esportivos passaram a ser apresentados como parâmetro de
sucesso (MELO, 2010).
A técnica pode ser ajustada na perspectiva da resolução de ―situações
problema‖ vivenciada pelos sujeitos, incentivando a descoberta e a pesquisa no
sentido de buscar a melhor maneira de fazer determinado movimento (ASSIS,
2001).
Não seria equivocado, assim, dizer que o campo esportivo, desde cedo,
valorizou uma visão de história. Os feitos esportivos deveriam ser preservados
e exibidos: testemunhar, documentar, ―torecord‖ – o recorde como dimensão
central; ele permite lembrar a constante necessidade de superação (MELO;
FORTES, 2010). Essa visão histórica permite entender que desde o início da
história do esporte enquanto subdisciplina, no início dos anos 1970, diversos
pesquisadores

vêm

trabalhando

pautados,

principalmente,

por

dois

paradigmas: o da história social e o da história cultural (GOELLNER, 2012;
MELO; FORTES, 2010; TOMLINSON; YOUNG, 2010; VAMPLEW, 2013).
Pesquisadores que se baseiam no paradigma da história social
incorporam o esporte em noções holísticas de sociedade e desenvolvem
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conceitos e teorias sociológicas para explicar mudanças na natureza do
esporte. Em geral, sua abordagem segue o modelo para o estudo da sociedade
desenvolvido pelas ciências naturais modernas. Por contraste, a virada mais
recente para a análise cultural, que reside na tradição hermenêutica, permite
observar o engajamento dos pesquisadores do esporte em novas teorias do
discurso, textualismo e narrativa como formas de compreender como as
pessoas interpretam seus mundos e suas experiências (BOOTH, 2011).
A prática é um dos paradigmas da nova história cultural: a história das
práticas religiosas e não da teologia, a história da fala e não da linguística, a
história do experimento e não da teoria científica. Graças a essa virada em
direção às práticas, a história do esporte tornou-se profissionalizada e científica
(BURKE, 2005).
Considera, pois, que a cultura se dá pela história do sujeito,
manifestando-se como ―[...] todo complexo que inclui conhecimentos, crenças,
arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos
pelo homem como membro de uma sociedade‖ (LARAIA, 2001, p. 25).
Apesar de Booth (2011) e Burke (2005) ressaltarem a dicotomia entre os
paradigmas da história cultural e social, acredito que suas diferenças dialogam.
Se pensarmos que as experiências humanas são historicamente construídas e
culturalmente transformadas pelo meio social no qual os sujeitos estão
inseridos, podemos afirmar que o resultado é uma história que resulta em um
sujeito sociocultural que se torna um agente influenciador/influenciado do
esporte.
Tendo em vista esse quadro histórico, pode-se argumentar que o
esporte desempenha um importante papel na formação do homem e da vida
em sociedade, na transmissão de valores, sendo um mecanismo de tratamento
educacional ou fonte de saúde. Deste modo, a seguir serão descritas e
analisadas determinadas abrangências do esporte num ―terreno social‖
contestado por conta dos conflitos envolvendo a natureza e a validade das
provas e da aplicação teórica.
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2. Esporte e as Manifestações Sociais

Compreendo que socialização entre as pessoas durante a prática
esportiva gera a ocorrência de diversos valores, tanto bons, quanto ruins.
Principalmente pelos objetivos que motivam as pessoas a praticar esportes se
manifestarem de formas muito diferentes na sociedade, o que aponta a
necessidade de se repensar possibilidades de intervenção pedagógica para o
ensino de esportes tanto em centros esportivos quanto na EFE.
Partindo de uma perspectiva histórica e cultural é possível dizer que o
esporte caminha junto às mudanças políticas da sociedade, assim como das
formas de manifestação deste fenômeno e das possibilidades de significados a
serem adotados enquanto uma prática social.
Não é difícil deparar-se, diariamente, com alguma informação relativa ao
esporte. Em razão disto, o acesso ao esporte tornou-se motivo de reflexão de
diversos estudos que apontam a complexidade de analisar a qualidade em que
as práticas esportivas são desenvolvidas na sociedade(Betti, 2009; Forell &
Stigger, 2015; Marques, Almeida, & Gutierrez, 2008).
―Esporte é Lazer!‖, ―Esporte é saúde!‖, ―Esporte afasta das drogas!‖,
―Esporte é educação!‖ ou ―Esporte é inclusão social!‖ são alguns dos atributos
do fenômeno esportivo. Contudo, comungo a ideia de que o esporte não possui
valores em si mesmo, ou seja, é um fenômeno social/cultural lapidado a partir
dos interesses dos sujeitos que o vivenciam. Logo, torna-se um símbolo social
a ser reproduzido em vários contextos, que pode também ser denominado por
esporte saúde/lazer/educação.
A problemática social do esporte é pouco discutida entre os cientistas
sociais no Brasil. Essa situação é motivada por resistências de alguns
pesquisadores desse campo de conhecimento que não se libertam de seus
valores e juízos, não idealizando, assim, o esporte como um objeto de estudo
pertinente. São poucos, portanto, os grupos de pesquisa que discutem essa
problemática de forma específica (NUNES; LAMAR; ZOBOLI, 2014).
O enfoque social que abrange o esporte requer atenção especial, pois
envolve condições de caráter social, ideológico, econômico, político, cultural,
aspectos étnicos, raciais, religiosos, éticos e morais. Portanto, ao analisar o
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esporte no campo social é importante entender que as práticas no campo da
Educação Física ou esportes não são boas, más ou socialmente neutras
(NUNES; LAMAR; ZOBOLI, 2014).
Nesse sentido, reconheço a prática esportiva como um fenômeno social,
e por isso dotado de significações. Estas, por sua vez, são dependentes dos
sentidos que as pessoas incorporam na sua prática e os valores que lhes são
atribuídos.
A responsabilidade em discutir o enfoque social no esporte não é
somente dos cientistas, mas, também, de educadores, atletas, estudantes,
treinadores e administradores esportivos da EF e Esportes (NUNES; LAMAR;
ZOBOLI, 2014). A adoção desta abordagem que globaliza a responsabilidade
social de todos para o fenômeno esportivo é importante pelo fato de que, se
apregoarmos uma prática inclusiva, um ―esporte para todos‖, temos que
considerar que, para o alcance desses fins, todos precisam assumir uma
postura crítica que atenda suas expectativas em relação à prática de esportes.
Por isso, profissionais ligados às ciências sociais, da saúde e do esporte 3,
podem proporcionar possibilidades de enriquecer o estado do conhecimento e
garantir, de fato, que o esporte possa ser interpretado de acordo com os
interesses de cada pessoa, garantindo, assim, a autonomia e o livre arbítrio,
por exemplo, na escolha da prática esportiva a ser realizada por ela.
Ao contrário do que muitos centros de práticas esportivas propõem,
parto do princípio de que crianças e adolescentes devem conhecer, ainda que
não de maneira tão estrita, modalidades esportivas como o karatê, badmington,
basquetebol, voleibol, futebol, hóquei, entre outros. Isto não significa que os
sujeitos devem se preocupar em iniciar sua especialização esportiva
precocemente, contudo, deve-se ter mente que crianças de 5 ou 6 anos já
possuem condições para começar em programas de iniciação esportiva, cujo
objetivo é desenvolver o gosto pelo esporte.
Acreditando que o esporte favorece o desenvolvimento humano, o
classifico como um importante elemento da cultura corporal. O risco que
programas centrados no esporte de excelência oferecem ao incorporar

3

Aqui, não objetivamos engendrar uma discussão epistemológica, mas apenas apontar que
determinadas áreas do saber podem contribuir para disseminação e sistematização de uma
prática esportiva global.
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crianças em competições com altos índices de competitividade e excessos de
cobranças oportuniza a noção de que a criança deva assumir muitas
responsabilidades para sua faixa etária, mas que ainda não estão preparadas
para isto.
Creio que a satisfação e o prazer devem prevalecer perante o ódio e a
rivalidade, e manifestações esportivas, coletivas e individuais devem ser
propagadas de forma educacional em uma busca pela democratização e
universalização do esporte.
Proponho uma universalização do esporte, mas não me refiro apenas a
milhões de pessoas gritando em uma só voz em prol de uma equipe, mas
estimo um número indeterminado de pessoas que efetivamente vivenciem as
práticas esportivas para seu bem estar pessoal. Atos como correr, pular, saltar,
trepar, arrastar, nadar, enfim, são ações que devem ser universalizadas a favor
do esporte educacional, direcionando o praticante a uma prática consciente.
No Brasil, ainda são escassos os estudos que acompanham o
envolvimento da população com a prática de esportes, o que dificulta
inferências consistentes sobre o assunto. Essa dimensão é ainda mais
preocupante para pessoas que não praticam nenhum esporte, pois, em centros
de práticas esportivas, percebo que são poucas as pessoas que praticam uma
atividade por longos períodos sem interrupção. Existem, no entanto, altos
índices de desistência, e muitos ainda retornam depois de períodos extensos
longe da prática.
O esporte é fruto da diferenciação de grupos sociais e a procura por
atividades

esportivas

diferenciadas

são

percebidas

como

dimensões

privilegiadas do ―habitus‖ de cada sujeito. Assim, o esporte consiste numa
atividade única, diferenciada da atividade física por si só ou ainda do jogo
(BOURDIEU, 1987).
Fascinante e perigoso, excitante e decepcionante, expressão dos
acordos de poucos, mas sempre aberta a imprevistos: essas são algumas
características dadas ao esporte. Exemplo claro dos choques entre o novo e o
velho: trata-se a prática esportiva de uma boa metáfora para a democracia em
construção. O esporte representa bem essa faceta da modernidade, pois é
fascinante desde que se possa decifrá-lo, algo que nem sempre está ao
alcance de todos (MELO; KNIJNIK, 2015).
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O modo de ―decifrar‖ o esporte depende dos interesses da pessoa ou do
grupo ao qual é destinado. Exemplo disto é a existência de pais que, motivados
em fortalecer o laço afetivo familiar, praticam alguma modalidade esportiva com
seus filhos ao final de semana; um atleta que se dedica a melhorar sua
performance e superar seus próprios limites nas práticas competitivas; ou ainda
uma pessoa que também pode ligar-se a uma prática esportiva para
reabilitação de alguma patologia.
No contexto das políticas públicas para a juventude, encontra-se o
trabalho com o esporte como uma das principais estratégias de intervenção
para o combate à desigualdade social, principalmente por meio do uso de
argumentos educativos, com um ideal de que as atividades esportivas p odem
minimizar os efeitos negativos de crianças desamparadas nas ruas(VIANNA;
LOVISOLO, 2009).
O reconhecimento do esporte como canal de socialização positiva ou
inclusão social é revelado pelo crescente número de projetos esportivos
destinados às pessoas das classes populares, financiados por instituições
governamentais e privadas (VIANNA; LOVISOLO, 2009). Na literatura da EF,
esportes, lazer e sociologia, são apresentadas indicações dos benefícios
proporcionados pela prática regular de esportes, na formação moral ou da
personalidade dos seus praticantes (DUNNING, 1999; MELO; KNIJNIK, 2015;
TUBINO, 2001).
De fato, nos dias atuais o esporte tornou-se uma das maiores
ferramentas de intervenção social, e as políticas públicas surgem, nesse
âmbito, com premissas de combater/diminuir a criminalidade e violência.
Contudo, percebe-se que nas entrelinhas de algumas propostas de práticas
esportivas para promoção da cidadania e manutenção da saúde das pessoas
encontram-se interesses particulares de um Estado muito mais interessado na
promoção de grandes eventos esportivos do que na socialização.
Oposto a essa perspectiva, o trabalho com o esporte deve mobilizar um
conjunto de conhecimentos que promovam práticas pedagógicas orientadas
pelos princípios éticos da autonomia, responsabilidade, solidariedade e do
respeito ao bem comum; princípios políticos dos direitos e deveres de
cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática; dos
princípios estéticos da sensibilidade, criatividade, ludicidade e da diversidade
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de manifestações artísticas e culturais. Não se trata, portanto, de uma
discussão centrada na busca incessante pelo rendimento ininterrupto, mas sim
da possibilidade da prática educativa e tornar um vetor político e cultural de
experiências positivas focadas na participação, no reconhecimento de
potencialidades, no desenvolvimento de capacidades, na afirmação das
diferenças e no fortalecimento de identidades (NOGUEIRA, 2011).
Frequentemente percebe-se a participação de atletas de destaque,
sobretudo oriundos do futebol, na criação de organizações dedicadas a ofertar
atividades esportivas e culturais para crianças e adolescentes das camadas
populares. Este é um indicador privilegiado da força do complexo de crenças
esboçadas sobre o esporte. Todavia, a dedicação a tal tipo de atividades pode
ser entendida ou justificada tanto a partir da responsabilidade social quanto da
devolução, reciprocidade ou gratidão pelo apoio e pelos benefícios recebidos
pelo atleta ao longo de sua carreira. Não raro, os atletas criam centros
esportivos onde desenvolvem seus projetos em suas comunidades de origem e
realizam declarações entusiastas sobre eles 4 (VIANNA; LOVISOLO, 2009).
Em suas várias abrangências, o esporte pode ser interpretado como
agente formador do homem e da vida em sociedade, principalmente com um
tratamento educacional que concentre a transmissão de valores positivos entre
as pessoas. A prática esportiva com caráter recreativo, de competição ou de
reabilitação, deriva da forma como é organizada, e esse processo
organizacional é plural, ou seja, possibilita mudanças de um comportamento
social cada vez mais passivo/sedentário para um modo de vida mais ativa,
desde que seus idealizadores disseminem ações voltadas para o êxito e prazer
de todos, respeitando as peculiaridades de cada pessoa.

4

Instituto Projeto Neymar Jr. e Futebol Social Clube são exemplos de projetos sociais de
atletas/ex-atletas que tem como foco a inclusão social de crianças e adolescentes carentes.
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3.Esporte “Educa-Ação” da Sociedade

Considero,

assim,

que

o

esporte

educacional

pode

ser

uma

manifestação consciente e autônoma, pedagogizada para todas as dimensões
do esporte, pois tem como objetivo intrínseco a formação global do ser
humano. Isto significa que, independente do espaço físico (quadra, campo,
escola, clube, centro esportivo etc) em que o sujeito pratica determinado
esporte, é necessária a presença de valores que garantam que aspectos como
emoção, bom comportamento, sentimento, pensamento e impulso sejam
desenvolvidos e explorados de uma maneira que as pessoas se interessem ao
longo da vida por práticas esportivas que transformem sua realidade social e
contribuam para a sua qualidade de vida.
Esporte ―educa-ação‖ da sociedade: essa pode ser uma provocação
para ilustrar que a intervenção pedagógica do esporte com tratamento
educacional pode transformar a ação e consequentemente a atitude de
qualquer pessoa, principalmente pela grande influência que pode ter sobre as
diferentes dimensões do esporte, seja este de lazer, de excelência, de
reabilitação, entre outras formas. Nesse sentido, os valores positivos
apresentados pelo esporte educacional ao longo desta reflexão podem
preencher lacunas da ociosidade do esporte-lazer e o elitismo do esporte de
excelência.
A origem dos termos esporte educação e/ou esporte educacional surgiu
a partir da Carta Internacional da Educação Física, elaborada pela C, na
tentativa de ampliar as competências da prática esportiva, formada a partir do
uso do próprio esporte nas relações políticas durante a guerra fria. Em resposta
ao modelo esportivo utilizado durante o período da guerra fria, que tinha suas
bases na competição exacerbada e no nacionalismo esportivo, o propósito do
esporte educacional foi fundamentado em valores e princípios possíveis de
serem agregados às práticas/modalidades que, até determinado momento,
estavam esquecidas em uma cultura do esporte de excelência (UNESCO,
1993).
Com isso, não pretendo dizer que o esporte educacional é a fórmula
para solucionar todos os problemas relacionados à prática esportiva
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contemporânea, mas sim que nele existe a possibilidade de superar desafios
que jamais seriam alcançados em uma prática hegemônica, pois sua
abrangência pedagógica permite dialogar com as diferenças das pessoas.
Estudos possibilitam entender que o esporte educacional é um conceito
que compreende uma dimensão ampla do esporte dentro e fora de instituições
formais de ensino (BARBIERI, 2001; CASTRO; SOUZA, 2015; FREIRE, 1998;
RIZZO et al., 2016b; TAFFAREL, 2000), e desta forma pode-se argumentar
que a inter-relação entre o esporte educacional, o professor e o aluno
favorecem a formação global do ser humano.
As pessoas devem ter autonomia na escolha da prática esportiva, mas
essa autonomia deve amadurecer com o exercício do esporte educacional. Não
pretendo colocar uma idade limite para realização dessas escolhas. Advogo,
pois, que o sujeito deve estar preparado física e mentalmente para assumir
uma postura de praticante de esporte.
Através de valores éticos e morais no seio do esporte educacional, é
importante demonstrar a importância o respeito ao outro e, com isso, indicar
abordagens pedagógicas para o esporte contemporâneo, demonstrando que a
vivência no esporte pode ser uma atividade importante para o desenvolvimento
humano, tanto físico como mental. Independentemente da modalidade e
dimensão esportiva escolhida, se estiver acompanhada de princípios
educacionais, valores positivos estarão justapostos.
Procuro legitimar a prática educacional inerente ao esporte, pois
percebo, na comunidade científica, discursos referentes a um ―esporte para
todos‖, embora ainda se encontre vestígios de práticas segregadoras em
centros de práticas esportivas e na EFE, em que os mais aptos ainda têm
privilégios em comparação às desabilidades de outros. Nesse ponto, aponto
uma disparidade entre o que se tem produzido no campo científico e o que se
estabelece enquanto ―prática‖ no campo esportivo.
O professor e o treinador não podem se isolar apenas em uma visão
metodológica para desenvolver a prática esportiva, afinal, o esporte é
pluri.Sendo assim, entre erros e acertos, surge a possibilidade de emergir
novas teorias esportivas, como no campo da biomecânica e da sociologia, por
exemplo, mas sempre com o intuito de contribuir para a disseminação de uma
prática saudável e significante. Nesse contexto, as pessoas terão a
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oportunidade de criar o hábito de se relacionar com a prática esportiva. Aqui,
recorro, mais uma vez a Bourdieu (2011) para compreender o conceito de
habitus e, posteriormente, relacioná-lo à prática esportiva educacional:
A divisão em classes operada pela ciência conduz à raiz
comum das práticas classificáveis produzidas pelos agentes e
dos julgamentos classificatórios emitidos por eles sobre as
práticas dos outros ou suas próprias práticas: o habitus é, com
efeito, princípio gerador de práticas objetivamente classificáveis
e, ao mesmo tempo, sistema de classificação (principium
divisionis) de tais práticas. Na relação entre as duas
capacidades que definem o habitus, ou seja, capacidade de
produzir práticas e obras classificáveis, além da capacidade de
diferenciar e de apreciar essas práticas e esses produtos
(gosto), é que se constitui o mundo social representado, ou
seja, o espaço dos estilos de vida (BOURDIEU, 2011).

Nesse aspecto, as significações de um grupo podem recorrer em futuras
realizações de determinadas práticas, de acordo com o sistema de
classificação que o coletivo dispõe para sua execução. Pensando no campo
esportivo, o que determinará a continuação desse fenômeno é um conjunto de
práticas bem sucedidas, que podem representar um novo estilo de vida para o
indivíduo ou para todo o grupo.
O habitus, enquanto disposição geral e transponível realiza
uma aplicação sistemática e universal, estendida para além
dos limites do que foi diretamente adquirido da necessidade
inerente às condições de aprendizagem: é o que faz com que o
conjunto das práticas de um agente ou do conjunto dos
agentes que são o produto de condições semelhantes são
sistemáticas por serem o produto da aplicação de esquemas
idênticos ou mutuamente convertíveis –e, ao mesmo tempo,
sistematicamente distintas das práticas constitutivas de um
outro estilo de vida (BOURDIEU, 2011, p. 165).

Um trabalho de iniciação ao esporte de maneira bem estruturada,
levando em consideração princípios pedagógicos, pode fazer a diferença do
vínculo dos partícipes com a prática esportiva, já que o fato desses sujeitos
sentirem-se pertencentes a um grupo social pode gerar o prazer em jogar,
resultando, pois, em habitus dentro do contexto esportivo.
Pensemos, então, em algum jogo hegemônico do contexto brasileiro,
como o futebol, que é uma manifestação cultural que faz parte do gosto de um
grande número de pessoas. Pode-se dizer que ele é um fenômeno muito mais
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amplo que a Educação Física, pois é objeto de estudo de várias ciências. No
entanto, por anos, tornou-se habitus os alunos vivenciarem apenas o futebol
nas aulas de Educação Física, e consequentemente, como esporte fora dos
limites escolares. Em muitos programas centrados no esporte, o simples fato
de tentar inserir uma nova prática esportiva para seus usuários que não seja a
do futebol é sempre um desafio, pois o gosto pelo futebol vai além de apenas
um gosto pela prática esportiva em si. Nesse ponto, ele, sistematicamente,
tornou-se distinto de outras práticas constitutivas e se manifesta como um
estilo de vida futebolístico, ou seja, passou a ser componente da cultura de um
povo.
Desta forma, destaco que o habitus é essencial para formação da
identidade individual de cada um, assim como a coletiva. O estilo de vida que a
pessoa escolhe se envolver, de forma direta ou indireta, moldará sua
identidade, ou seja, todo processo de socialização do sujeito dependerá das
suas relações com o outro. Por isso, acredito que se esse habitus tomar forma
de valores positivos através do esporte educacional, é muito mais provável que
todos tomem gosto pelo esporte; caso os valores trabalhados nos fundamentos
de uma prática esportiva estiverem pautados na alta competitividade e
seletividade, temos dúvidas no sucesso pelo gosto de todos para prática, pois
estes, às vezes, não consideram as diferenças entre as pessoas.
O mesmo é dizer que, nas disposições do habitus, se encontra
inevitavelmente inscrita toda estrutura do sistema das
condições tal como ela se realiza na experiência de uma
condição que ocupa determinada posição nessa estrutura: as
oposições mais fundamentais da estrutura das condições –
alto/baixo, rico/pobre, etc. – tendem a impor-se como os
princípios fundamentais da estruturação em relação às práticas
e à percepção das práticas. Sistema de esquemas geradores
de práticas que, de maneira sistemática, exprime a
necessidade e as liberdades inerentes à condição captadas por
ele sob a forma de diferenças entre práticas classificadas e
classificantes (BOURDIEU, 2011, p. 164).

No campo esportivo educacional, verifico a necessidade de o esporte
educacional trabalhar com práticas classificadas e classificantes. As primeiras
(práticas classificadas) são um conjunto de ações voltadas para uma
categorização de atividades compatíveis para a realidade de cada grupo de
alunos. Já as segundas (práticas classificantes) são postas como os objetivos a
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serem atingidos pelas práticas primárias. Não digo, por exemplo, que uma
estrutura considerada pobre não possa realizar uma prática esportiva considera
elitizada, como o golfe, por exemplo; apenas destaco que os métodos de
ensino devem ser classificados respeitando as características de cada um,
para que ocorra maior acessibilidade de todos.
A recusa de muitas pessoas pelo esporte é fruto de um ciclo de
orientações desastradas de professores e treinadores, que, por vezes,
confundem os objetivos do esporte no contexto em que estão inseridos. A
vontade de praticar esporte é a capacidade e a competência do indivíduo de se
adequar ao ambiente de forma material ou simbólica. É nesse sentido que é
criado um caminho para o estilo de vida de cada indivíduo, um conjunto de
escolhas que demonstram as preferências de cada sujeito (BOURDIEU, 2011).
Destarte, no processo em que o sujeito vivência gradativamente várias
modalidades esportivas, sem especialização precoce, ele tem a possibilidade
de gerar aquisições positivas em relação a sua prática e conseguir classificar
seus gostos por diferentes modalidades.

Assim, o gosto é o operador prático da transmutação das
coisas em sinais distintos e distintivos. [...] Ele encontra-se,
assim, na origem do sistema dos traços distintivos que é levado
a ser percebido como a expressão sistemática de uma classe
particular de condições de existência, ou seja, como um estilo
distintivo de vida, por quem possua o conhecimento prático das
relações entre os sinais distintivos e as posições nas
distribuições, entre o espaço das propriedades objetivas,
revelado pela construção científica, e o espaço não menos
objetivo dos estilos de vida que existe como tal para a – e pela
–experiência comum (BOURDIEU, 2011, p. 166).

Entendo, então, que o gosto é definido, também, por sinais muito
particulares, mas, como Bourdieu declara, a experiência comum também é um
fator importante para a construção de um estilo de vida. Assim, ao defender a
ideia de que esse estilo seja regado pelas práticas esportivas, aponto a
importância dos professores e treinadores em trabalhar com princípios do
esporte educacional, desde que este seja ajustado num processo de
negociação, no sentido de não tirar de forma abrupta o que as crianças e
adolescentes significam como esporte, mesmo que elas tenham uma visão
reduzida desse fenômeno. Assim, posteriormente, inserir outras manifestações
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sempre pautadas em valores construtivos e críticos. Com isso, um novo gosto
pode fazer parte do habitus, conhecimentos novos que marcam sua relevância
ao adentrar na vida de todos esses atores sociais.
Nesse caso, ―[...] o gosto é o que emparelha e assemelha coisas e
pessoas que se ligam bem e entre as quais existe um mútuo acordo‖
(BOURDIEU, 2011, p. 166). Percebe-se que as pessoas se aproximam por
gostos em comum. Não é muito difícil em um momento que deixamos as
crianças num espaço livre, durante poucos minutos na aula, para que possam
criar algo a partir de seus interesses. Nessa situação, observam-se crianças
jogando a bola um para o outro com as mãos, outros com os pés, alguns
transformam a bola de voleibol em uma bola de canhão. Enfim, as variações
são inúmeras, mas, nesses momentos de liberdade é interessante notar que
alguns grupos são compostos sempre pelos mesmos integrantes, ou seja,
sujeitos que possuem e criam gostos em comum.
Com isso, a relação afetiva entre esses grupos deve estar relacionada
sempre à prática do esporte. O movimento que observamos de uma criança ao
jogar a bola de vôlei como uma bola de canhão, por exemplo, pode ser
assemelhada a um saque realizado durante um jogo. Isso possibilita a criança
utilizar-se de sua imaginação para a construção de um estilo de vida em que a
prática esportiva se torna comum no seu cotidiano.
Ao vislumbrar o esporte no campo educacional, aponto a necessidade
de incluir crianças e adolescentes numa atividade esportiva prazerosa e com
efeitos positivos ao longo de sua realização, sempre buscando alternativas de
manter esses atores vinculados diretamente à prática esportiva. Pelo fato de
ainda ser presente a ideia de que o esporte é apenas para alguns, ainda é
comum escutar de muitos iniciantes frases como ―Eu não consigo‖, por
exemplo.
É nesse sentido que o esporte com caráter educacional desempenha
também um papel de socialização e sentimentos de conquista entre seus
protagonistas, reconhecendo suas realizações como um canal de inclusão e
ações positivas paralelas às expectativas individuais que traduzem objetivos de
um grupo. Desse modo, mesmo com as individualidades de cada sujeito, os
interesses do grupo sempre dialogarão com suas singularidades.
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Nesse contexto, ao compartilhar seus objetivos e acordos valorativos
revelados em forma de movimento durante a atividade física, os professores e
treinadores assumem também o papel de mediadores do conhecimento. Essas
significações têm um importante papel para o grupo em questão, pois a clareza
da metodologia e propostas escolhidas repercutirá diretamente no resultado
final das ações de todo o grupo.
Experiências e pesquisas com a práticas esportivas permitem dizer que
muitas crianças e adolescentes, as quais começam essa vivência tardiamente,
são carentes de repertório motor, o que pode ter sido requerido com a falta ou
negligência de atribuições físico-motoras durante sua vida. Tudo indica que é
crescente esse panorama aqui descrito, pois é cada vez mais comum observar
a prática de atividade física, esportiva ser substituída pelo sedentarismo.
O divertimento e o prazer devem fazer parte da prática esportiva,
contanto, afirma que suas facetas não devem se sobrepor aos demais
aspectos da prática, inclusive os resultados. Desta maneira, se desenvolveria
uma ―paródia do esporte‖ (GUAY, 1993). E é nesse sentido que acredito que
manifestação esportiva se torna possível para todos. Acessível a todos e a
todas, ―sem árbitro, sem vencedores nem vencidos, mas unicamente por prazer
de jogar [...] os jogadores não praticam mais o desporto, mas fazem a
simulação; eles não estão mais no universo esportivo‖ (GUAY, 1993, p. 49).
Percebo o esporte como um fenômeno complexo e sistêmico, neste
sentido, acredito que o jogo também é uma ferramenta para aprendizagem da
prática esportiva, pois é dinâmico e pode servir muito bem para aos propósitos
educacionais. ―O jogo é uma categoria maior, uma metáfora da vida, uma
simulação lúdica da realidade, que se manifesta, se concretiza, quando as
pessoas praticam esportes, quando lutam, quando fazem ginástica, ou quando
as crianças brincam‖ (FREIRE; SCAGLIA, 2003, p. 33).

O fascínio esportivo que tomou conta das últimas gerações
criou fronteiras entre o esporte e a Educação Física. O esporte
deixa de ser preocupação da Educação Física, desliga-se e,
até mesmo, opõe-se a ela. Corre-se o risco de o esporte
passar a ser um assunto exclusivamente técnico, deixando de
receber um tratamento acadêmico. Essa dicotomização
Educação Física/esporte transforma o último em um fim em si
mesmo. E para realização de seus objetivos, todos recursos
são válidos (OLIVEIRA, 2010, p. 109).
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Não proponho uma divisão entre Educação Física e esporte; acredito
que o esporte educacional possa gerar um relacionamento feliz, onde um
depende do outro, pois, para que os benefícios do esporte na vida de crianças
e de adolescentes não seja apenas para alguns, o cunho pedagógico deve
estar atrelado à prática esportiva, e, para que haja essa coexistência, a
Educação Física pode colaborar. Esse relacionamento feliz pode refletir na
significação do esporte enquanto instrumento pedagógico.
Posso dizer que avançaremos se conseguirmos fazer que as pessoas
pratiquem ao menos uma modalidade

esportiva nos dias de hoje.

Considerando que ―[...] mais da metade da população mundial não pratica
atividades físicas com regularidade e em quantidade suficiente‖ (WERTHEIN,
2004, p. 115).
Por isso defendo que o esporte educacional deve ter profissionais
capacitados tanto nos domínios técnicos quanto pedagógicos. Pois estes
profissionais serão responsáveis pelo

oferecimento de momentos

de

conhecimentos sobre o corpo, e seus limites devem ser transmitidos de uma
forma consciente, aproveitando a dualidade entre esporte e educação.
Durante a prática do esporte educacional também são exigidos
conhecimentos de regulamentos básicos como a competência de habilidades
motoras específicas e competências de aptidão física. Algumas capacidades
cognitivas podem desenvolver uma moralidade intrínseca no sujeito, ou seja,
autonomia moral concebida através de suas próprias regras e não apenas com
imposições por mecanismos de controle externo (BENTO, 2006).
Percebe-se que, a partir do dia que o próprio aluno/atleta conceber a
importância de realizar uma prática esportiva qualquer, a partir de seu livre
arbítrio, parte dos objetivos do esporte educacional foi atingido, que é a
significação do esporte, enquanto um fenômeno capaz de possibilitar saúde,
lazer e quaisquer outros valores positivos que o sujeito desejar.
As atividades esportivas são concebidas e intencionadas como
motivos e oportunidades para objetivos educacionais situados
além do fortalecimento, da funcionalidade e expressividade do
corpo. O terreno esportivo é um espaço por excelência, de
formação, educação e desenvolvimento da personalidade, de
florescimento do Eu moral. Enfim, o esporte é uma forma de
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educação moral, cumprindo funções ao serviço de uma
elevada formação ética dos indivíduos e da saúde moral da
sociedade (BENTO, 2006, p. 53).

Desta maneira, qualifico o esporte educacional como uma das
manifestações da cultura corporal

do movimento, pois

através dele

compreende-se que pessoas têm o direito de escolher o que desejam ou não
fazer com as habilidades adquiridas durante o processo de ensino e
aprendizagem da prática esportiva.
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4. O Esporte Educacional: caminhos em direção a uma prática esportiva
para todos

Considerando que a literatura nos apresenta que o esporte é dividido em
dimensões, para o lazer, rendimento, educação/educacional, inclusão, saúde e
estética, acredito que a dimensão educacional do esporte pode ser a forma
norteadora das demais, pois um sujeito educado para a prática esportiva tem
intenções de se manter ativo no esporte e na vida, ou seja, não ser apenas um
mero expectador.
Já as pessoas que não têm acesso à prática esportiva com tratamento
educacional ou foram apresentados ao esporte de uma forma singular 5
apresentam maior tendência para desistência prévia de qualquer modalidade
esportiva. Não pretendo, com isso, ressaltar o valor de nenhuma dimensão
esportiva, mas apenas asseverar que para que haja sucesso em qualquer
prática esportiva é necessário pautá-lo em uma prática pedagógica
educacional.
No Brasil, a Lei 8672/1993 e o Decreto 981/1993, garantiram que o
esporte educacional, além de um conceito, surge como uma ação para
denunciar a hipercompetitividade e a alta seletividade como sintomas que
invalidam uma prática esportiva educacional.
Para nos aproximarmos da compreensão do fenômeno ―esporte
educacional‖, temos que compreender o uso dos seis princípios que
embasaram a sua conceituação apresentados pela UNESCO (1993), pois, em
1995 com a criação do Ministério Extraordinário dos Esportes e do Instituto
Nacional do Desenvolvimento do Esporte (INDESP), foi elaborado um
documento registrando tais concepções. O primeiro é o princípio da totalidade,
pois a prática esportiva educacional deve fortalecer a unidade do homem
consigo, com o outro e com o mundo, tendo como elementos indissociáveis a
emoção à sensação, o pensamento e a intuição, assim, os praticantes do
esporte educacional deverão fortalecer o conhecimento, a autoestima e a
autossuperação, tudo isso desenvolvido dentro de um ambiente de respeito e
preservação das individualidades. O segundo, princípio da coeducação, o
5

No sentido de vivenciar apenas práticas esportivas homogeneizadas e mecanicistas.
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esporte educacional integra situações heterogêneas de sexo, idade, nível
socioeconômico, condições físicas, etc. das pessoas envolvidas nas práticas
esportivas.
O princípio da emancipação é o terceiro, também introduzido nas
atividades esportivas educacionais, busca levar os participantes a situações
estimulantes de desenvolvimento da independência, autonomia e liberdade. O
quarto é o princípio da participação, nele estão todas as ações que levam os
protagonistas do esporte educacional a interferir na realidade através da
participação. Tal princípio compromissa os praticantes no campo social do
esporte pelas vivências que essa participação oferece. O quinto princípio se
destaca pela cooperação, ao registrar situações de individualismo, promove
ações conjuntas para a realização de objetivos comuns durante a prática do
esporte educacional. O sexto e último princípio é o regionalismo; remete os
praticantes do esporte educacional a situações de respeito, proteção e
valorização das raízes e heranças culturais.
Esses princípios possibilitam entender o esporte educacional como uma
manifestação esportiva que se organiza com ênfase no processo educativo,
podendo ser estruturado para atender a todos dentro dos sistemas escolares
de ensino ou fora deles, como é o caso de centros esportivos, clubes, etc.
A intervenção pedagógica baseada na espontaneidade dos movimentos,
motivados pelo esporte educacional, não deve ser confundida com o
descompromisso para novas aquisições de habilidades motoras. Apenas
entende-se que o esporte organizado tem seus movimentos espontâneos
significados de acordo com os limites de cada participante, e que as diferenças
entre habilidades/desabilidades se nutrem e preenchem lacunas existentes na
prática, proporcionando a formação de um grupo unido que jogacom as
diferenças do outro, denotando, assim, uma dimensão educacional para a
atividade.
Pode-se traduzir o esporte como lazer, saúde, qualidade de vida,
desenvolvimento comunitário, inclusão social. Contudo, ao conscientizarmos a
população para uma prática esportiva educacional, esta vai valorizar e
sistematizar a proposta, pois, consequentemente, eles serão acompanhados
de discursos que propagam valores positivos e humanizantes ligados à
atividade física. Nesse ponto, o esporte educacional amplia significativamente a
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probabilidade de satisfação durante a realização da atividade, difundindo as
instâncias de lazer, saúde, qualidade de vida, desenvolvimento comunitário e
inclusão em uma só prática. Assim, valoriza as escolhas e manifestações
corporais no ambiente onde é realizado, vislumbrando a participação de todos
e não apenas de um ou outro sujeito.
Uma prática esportiva educacional é caracterizada como meio e não
como um fim em si mesma, pois está ligada a interesses que vão além dos do
próprio praticante. Intercedo pela disseminação de um sentimento de
participação coletiva montante às técnicas de adestramento corporal, em que,
por vezes, a adaptação corre jusante à prática esportiva.
Intercedo por uma prática esportiva para todos, mas não tenho a
intenção de aprofundar-me na história ou discutir a importância do Movimento
Político ―Esporte Para Todos‖ (EPT)6 tendo em vista que já existem diversos
autores que se dedicaram a essa temática de uma forma louvável (PAZIN;
FREITAS; SILVA, 2010; FRAGA, 2005; OLIVEIRA, 2010; TUBINO, 2003;
LINHARES, 2006). Por isso, organizei ligeiramente uma apresentação deste
conceito. Esclarecendo que foi desenvolvida uma discussão direcionada ao
EPT, como forma de motivação no processo de sistematização do esporte
educacional.
O conceito EPT foi planejado, a primeira vez, pelo Conselho da Europa
em 1966, com a intenção de sistematizar o esporte, idealizando-o numa
perspectiva de educação permanente e de desenvolvimento sociocultural.
Nesse momento, o esporte constituía-se como um relevante fenômeno cultural
de tendência internacional (CARVALHO, 1998).
Em janeiro de 1977, com o objetivo de discutir alternativas para o
lançamento da campanha esportiva, o Movimento Brasileiro de Alfabetização
(MOBRAL) 7 organizou o Seminário Esporte Para Todos. O primeiro material
didático para treinamento de recursos humanos foi intitulado ―Documento
6

A sigla EPT será utilizada apenas quando se referir ao movimento político de Esporte para
Todos iniciado na década de 60.
7
O Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), como objetivo inicial, a alfabetização de
jovens e adultos. Porém, segundo Lamartine Pereira da Costa, constatou-se que a demanda
por novos cursos era uma reivindicação dos recém -alfabetizados. Estudos demonstraram que
o lazer (especificamente o futebol e outros esportes) fazia parte das necessidades das
pessoas. Daí, pela sua abrangência e eficiência, o MOBRAL poderia ser um projeto capaz de
organizar eficientemente as comunidades em torno das práticas de atividades físicas, pois
cobria todo o território nacional.
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Básico da Campanha Esporte Para Todos‖,editado pelo MEC em 1977 e
distribuído gratuitamente nas escolas. Através desse documento, ficou
estabelecido que o objetivo geral da campanha fosse ―o despertar da
consciência do povo brasileiro quanto ao lazer esportivo‖(PAZIN; FREITAS;
SILVA, 2010).
A Campanha EPT contou com a adesão de mais de 2.700 municípios e
utilizou a infraestrutura do MOBRAL, como órgão executor e divulgador da
prática das atividades físicas e esportivas no país, naquele momento. O
MOBRAL contava com a parceria do então Departamento de Educação Física
e Desporto (DED) para organizar e dirigir a campanha de implantação do
desporto de massa no Brasil (PAZIN; FREITAS; SILVA, 2010).
A campanha EPT contou com o apoio das secretarias de educação dos
Estados e de alguns municípios importantes; cerca de 9,7 milhões de pessoas
participaram nos eventos de massa; 10.458 voluntários esportivos foram
mobilizados pela rede MOBRAL para a organização de promoções e
competições, como as ruas de lazer e as colônias de férias (PAZIN; FREITAS;
SILVA, 2010).
As décadas de 1960 e 1970 foram muito importantes para a Educação
Física em termos internacionais e obtiveram reflexos significativos no Brasil,
considerando que, entre as referidas décadas, documentos como o Manifesto
Mundial do Esporte (1964), a Carta Europeia de EPT (1966), o Manifesto
Mundial de Educação Física (1971), a Carta Internacional de Educação Física
e Esporte (1978) e as Recomendações sobre Educação Física e Desporto aos
Estados Membros da UNESCO (1976), foram elaborados e consolidaram, entre
outras coisas, a ideia da atividade física como saúde (CARVALHO, 1998).
O EPT, enquanto movimento, surgiu na Noruega em 1967. Sua
preocupação inicial foi promover o esporte na perspectiva da educação
permanente e do desenvolvimento cultural. No Brasil, o EPT desembarca no
ano de 1973, em meio à ditadura militar e a partir da elaboração dos princípios
norteadores do EPT, sob os cuidados do professor Lamartine Pereira da Costa
(CARVALHO, 1998).
O esporte começa a ser entendido como instrumento mediador no
processo

educativo,

colaborando

para

um

discurso

que

vincula

as

contribuições do EPT com a formação do brasileiro e o desenvolvimento de seu
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país. Desta forma, o esporte para todos foi conduzido de uma maneira que
inspirasse valores positivos, objetivando regenerar corpo e mente da
população.
O movimento EPT soube trabalhar muito bem com a população
marginalizada. Note-se que a principal característica do EPT, reproduzida
exaustivamente nos manuais técnicos, era seu espírito de improvisação e sua
vontade de participar. O esporte era interpretado como entretenimento útil e
sadio para a população carente, reforçando, ainda, o sentimento de amor à
pátria, à disciplina, e a participação (PAZIN; FREITAS; SILVA, 2010)
Talvez, isso tudo seria uma tentativa de tornar as pessoas mais
―sociáveis‖, ou seja, proporcionar momentos de troca de experiências mútuas,
no intuito de aproximar as pessoas, considerando os sentimentos morais e
sociais que estavam em jogo.
Em seu início, o EPT visava disciplinar as grandes massas; creio que o
esporte educacional também gira em torno da disciplina, mas sem se esquecer
das singularidades de cada um, tendo em vista que, em apenas um grupo,
podemos conviver com muitas diferenças, as quais se manifestam de diversas
formas; por isso, essa maleabilidade do esporte educacional se mostra tão útil
e eficaz pra ampliar o rol de conhecimento motor e intelectual dos partícipes.
Nesse sentido, a proposta do EPT se destinava a sistematizar a educação em
espaços formais e não formais, buscando garantir a promoção da saúde e do
lazer.
Espero que, por meio do esporte educacional, tanto professores,
treinadores, como alunos, atletas ou qualquer pessoa que ainda esteja a
pensar em iniciar alguma prática esportiva, possam ter expectativas para
melhorar seu estilo de vida, aproveitando cada oportunidade para exercitar as
competências e habilidades adquiridas no processo de ensino e aprendizagem,
preparando-se para enfrentar as adversidades da vida.
Ao iniciar uma prática esportiva, o sujeito pode ter diversos motivos para
essa realização: melhorar condicionamento físico, emagrecer, fortalecimento
muscular, interação social, lazer, entre outros. Assim, confio dizer que o
esporte educacional consegue traçar caminhos para que os envolvidos
cheguem aos seus próprios desígnios, pois, se pautado numa prática
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pedagógica educacional, tem o poder de incluir, reintegrar e mudar
comportamentos.
Ressalto que o esporte educacional também pode ser desenvolvido de
maneira não formal e desinstitucionalizada, a partir da adaptação do espaço
físico, regras, materiais e principalmente das condições para os gestos
motores. Com esses pressupostos, conseguiremos formar um ser humano
mais forte, fortalecendo sua relação consigo mesmo e com o outro, associando
a sensação de autossuperação com a autoestima.
Ao advogar uma posição de que uma prática esportiva para todos pode
gerar resultados de um bom trabalho desenvolvido pelo esporte educacional,
deparo-me com a necessidade de apontar caminhos para se chegar a esses
fins. Caminhos que são traçados a partir do entendimento de que a recreação,
a ludicidade, a brincadeira, a disciplina entre outras manifestações positivas,
podem se tornar uma prática consciente no interior do esporte educacional,
reportando uma fusão entre prazer e esporte.
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5. Esporte Educacional: por uma pedagogia da prática esportiva

As características plurais do esporte educacional podem combater o
sentimento de exclusão que grande parte da sociedade possui em relação à
prática esportiva. Acredito que a pedagogização dada ao esporte pelo
professor, técnico ou instrutor, é cabível tanto no campo do esporte de
excelência quanto no espaço de lazer ou escola, pois independentemente da
prática, quem a realiza são pessoas que precisam criar e fortalecer laços
sociais e se sentir pertencentes a um conjunto.
Se um atleta, aluno, professor, treinador ou qualquer pessoa da
sociedade em geral entender e ―experimentar‖ o benefício mental e físico que a
prática esportiva traz a sua vida, ele irá se educar para um estilo de vida que
engloba um processo de ensinar e aprender os significados de um esporte
heterogêneo

que

atende

as

expectativas

de

todos

e

respeita

as

individualidades de cada praticante. Esta ação é garantida, pois um ato
educacional envolve princípios comunicativos. Deste modo, a comunicação
entre as pessoas educadas para o esporte pode conscientizar e divulgar um
esporte mais ―social‖, e, desta maneira, caminhar para uma ―globalização‖ do
esporte.
Ora, se a Educação Física estuda o corpo humano em movimento, o
esporte pode ser um componente de uma proposta pedagógica que visa
estruturar a aprendizagem não apenas do movimento, mas também de
diversos outros aspectos ligados a ele. Este ato envolve, pois, o tratamento
educacional, uma vez que se baseia em questões culturais e sociais
fundamentais nas experiências e necessidades das pessoas que o praticam.
As possibilidades de pesquisas científicas sobre o esporte nas várias
áreas do conhecimento provocam um quadro indagativo sobre seu papel na
sociedade em geral. (TOLEDO, 2001), relata que com esse cenário, as
pesquisas sobre o esporte sob um olhar sociológico e pedagógico tiveram um
significativo crescimento na década de 1990.
A ampliação da prática e consumo do esporte pela sociedade direciona
uma tarefa para pensadores se aprofundarem principalmente em temáticas que
envolvem os significados e as experiências por meio da prática esportiva no
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contexto social (BRACHT, 2011; FERREIRA et al., 2013; SANTOS et al.,
2016).
Haja vista, que o esporte manifesta-se como alvo de estudo de diversas
ciências, pois possui um grande potencial de socializar indivíduos das mais
diferentes classes, religiões, gêneros, entre tantas outras diferenças presentes
na nossa sociedade. Por meio de uma partida de futebol na rua, televisão ou
no estádio, de um jogo de vôlei na escola, de um jogo de basquete na praça,
as pessoas se relacionam, fortalecem amizades, criam vínculos, mesmo sem
nunca terem se visto. A importância da prática esportiva em nossa sociedade
vai além dos benefícios na saúde física do ser humano.
O benefício da presença do esporte na vida de adolescentes, por
exemplo, é uma problemática que acompanha a história de pesquisadores há
décadas. O esporte contribui para as relações interpessoais; melhora a saúde
física e mental; favorece o desenvolvimento da qualidade de vida; enfim, seja
no âmbito cultural, biológico ou social, a lista dos benefícios é extensa(RIZZO;
FONSECA; SOUZA, 2014). No entanto, a análise dos impactos diretos do
esporte na vida de adolescentes pode colaborar efetivamente para a
desmistificação de valores positivos e negativos que, por vezes, são atribuídos
à prática esportiva.
No entanto, visualizo que os ideais mais presentes na prática esportiva,
nos

dias

atuais,

perfeccionismo,

ou

está
seja,

vinculada
o

ao

esporte

exibicionismo,
de

rendimento.

ao

ser

Tais

atlético,

premissas

proporcionam prestígio ao esporte, aliás, talvez seja o que mais ofereça
visibilidade; para tanto, alguns centros de práticas esportivas ‗se esquecem‘dos
valores do esporte educacional, esquecem de que, se necessário, este se
manifesta de variações e adaptações de práticas esportivas formalizadas, cujo
foco é a inclusão social, um aprendizado para toda a vida, percebendo o outro
como um ser humano integral, não apenas tentando enxergar atletas em
alunos, mas, sim, visualizar seus movimentos grávidos de significados e
proporcionar uma base de conhecimentos, para que esses alunos tenham livre
arbítrio em suas escolhas relativas à realização de práticas esportivas.
Destarte, é importante pensar que, visto pelo âmbito educacional, as
ações de ensino do esporte respeitam os fenômenos que circundam os sujeitos
e, desta forma, compreende aspectos culturais como elementos que
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consideram as subjetividades dos praticantes. Isso significa perceber que a
intervenção pedagógica do esporte não tem a intenção de controlar as pessoas
nem prepará-las para se tornarem corpos dóceis, obedientes, mas sim oferecer
possibilidades para corpos se tornarem aptos para desafios sempre maiores.
Com isso, para que qualquer atividade esportiva seja efetivada com
sucesso e participação de todos, independente do contexto em que se
encontram, os sujeitos devem se sentir desafiados na medida em que a
provocação se manifeste em ordem crescente. Ou seja, começar com níveis
fáceis e gradativamente aumentar o grau de dificuldade, pois, assim, este
sujeito sentirá o gosto do sucesso e se sentira motivado a repeti-lo.
Tudo indica que vivemos num período em que a importância do esporte
educacional vai muito além da proposta relacionada à saúde. Ele passa a ser
um movimento capaz de assegurar positividade nas ações de um sujeito para
com o outro, em momentos adversos à prática em uma quadra poliesportiva,
colocando-se numa condição de inclusão social. Ao mesmo tempo em que
capacita o sujeito para a aquisição de novas habilidades motoras, também
reforça a participação deste como agente transformador de seus próprios
limites físicos e mentais.
―É possível perceber o desenvolvimento das relações socioafetivas, a
comunicabilidade, a sociabilidade, ajustando socialmente esse homem ao meio
que vive‖ (BURITI, 2001, p. 49). Não importa se for uma competição, uma
brincadeira ou parte de uma aula. Mesmo sendo um esporte com tratamento
educacional, o praticante relacionar-se-á e competirá com outros participantes,
dividirá tristezas e alegrias.
O esporte, em nossa sociedade, manifesta-se de diferentes formas e em
diferentes espaços. O fenômeno esportivo e a forma que ele é praticado nos
dias

de

hoje

é

classificado

nas

seguintes

dimensões:

esporte-

educação,esporte-lazer e esporte de rendimento (TUBINO; COSTA, 1996).
Com as dimensões acima citadas, acredito que o esporte é capaz de
produzir a socialização de seus participantes e, consequentemente, por meio
dos interesses das pessoas exibirá valores positivos e também negativos na
sua prática. Defendo uma linha voltada para o esporte educacional, em que a
participação dos sujeitos não seja avaliada apenas com números, recordes,
classificação, riscos de eliminação. Nesse caso, o esporte acontece de forma
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respeitosa, com o intuito de educar-se para a qualidade de vida e manutenção
da saúde.
Na Europa e nos Estados Unidos, o esporte é reconhecido, não só como
uma atividade saudável para quem compete, mas, principalmente, porque o
esporte está sendo visto como uma oportunidade de engajamento das pessoas
na reflexão e na discussão sobre os valores e relações sociais (RUBIO, 2001).
É necessário resgatar a preocupação de promover uma prática esportiva
direcionada para os valores humanos; rejeitar qualquer ato que leve a uma
situação de desconstrução dos alunos como seres humanos é prioridade,
assim como o olhar voltado para a educação do sujeito.
Contudo, posso dizer que a inclusão social ligada à pratica esportiva é
ambígua, pois ao mesmo tempo em que políticas públicas a incentivam por
meio do esporte, com intuito de desenvolver competências para diminuir efeitos
da desigualdade social, também estimulam a escolha dos melhores ―alunos e
atletas‖.
Há tempos realizava a leitura de uma matéria sobre a história de vida8
de um menino de 7 anos que dizia se aposentar para o esporte, devido à
grande pressão exercida dentro dos clubes por onde passou e também pelo
pai, que desejava muito que ele se tornasse um jogador de futebol profissional.
O interessante deste fato foi que o menino afirmou que continuaria ―jogando
bola‖ na escola. Já que não é evitada, os cuidados com a especialização
precoce devem ser duplicados, pois esta se torna uma forma bastante útil para
excluir possibilidades.
Por ser uma das manifestações da cultura corporal humana mais
popular do planeta, o esporte se torna alvo de divergências teóricas,
principalmente quando relacionado com esporte educacional ou de rendimento.
A forma como o esporte chega ao sujeito pode reproduzir uma falsa ideia de
como essa manifestação ainda poderia estar situada em sua vida, pois a
maneira que o professor/treinador desenvolve sua aula/treino relativos à
determinada prática esportiva irá definir se os alunos serão ou não futuros
esportistas, como também a construção dos significados desses sujeitos sobre
o esporte.
8

http://sportv.globo.com/site/programas/sportv-reporter/noticia/2013/11/aposentadoria-decrianca-revela-pressao-sobre-promessas-do-esporte.html
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Preconizo a necessidade de que a palavra esporte seja compreendida
como sinônimo de felicidade, alegria, satisfação, encontro de algo, e não, de
perda e tristeza. Para isso, insisto na pedagogização do esporte. Fatores que
obscurecem a compreensão do esporte devem ser substituídos por
manifestações

diversificadas

que

favoreçam,

em

grande

medida,

o

desenvolvimento do esporte educacional enquanto um estilo de vida das
pessoas, levando-as para um olhar além do esporte institucionalizado.
Com o esporte educacional, pode-se trabalhar o relacionamento do
sujeito com os demais do seu time e do time adversário; trabalhar como reagir
após uma vitória ou uma derrota, ensinando o aluno a respeitar o sofrimento de
outros jogadores, bem como o direito do outro time de festejar sua vitória.
Refletir a importância do trabalho em grupo é essencial na prática esportiva
educacional, do pensar no coletivo, não somente em si. Trabalhar a dedicação
pela sua equipe, o respeito às regras, o jogo limpo, um universo dentro do
esporte que qualquer pessoa pode levar para sua vida fora da quadra, campo,
piscina etc., ou seja, considerar e significar o que ele aprendeu durante a
prática vivenciada.
As atividades esportivas são concebidas e intencionadas como
motivos e oportunidades para objetivos educativos situados
além do fortalecimento, da funcionalidade e expressividade do
corpo. O terreno esportivo é um espaço por excelência, de
formação, educação e desenvolvimento da personalidade, de
fortalecimento do Eu moral, cumprindo funções ao serviço de
uma elevada formação ética dos indivíduos e da saúde moral
da sociedade (BENTO, 2006, p. 53)

Destarte, entendo o esporte educacional como um precioso instrumento
mediador da aprendizagem, garantindo possibilidades de uma formação
pautada na equidade, cooperação, responsabilidade, autonomia e inclusão.
O esporte educacional exige conhecimento de regulamentos básicos,
competências de habilidades motoras, aptidões físicas e cognitivas que
possam desenvolver a moralidade intrínseca em cada sujeito, ou seja, por meio
da autonomia moral, através das regras, o sujeito deve ou deveria subtrair
valores positivos sem a total influência de mecanismos externos (BENTO,
2006).
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Nesse direcionamento, uma prática esportiva para todos pode ser
ofertada numa perspectiva educacional, em que o árbitro se transforma em
professor/treinador/instrutor, e os atletas e alunos tem o mesmo direito que as
consideradas ―pessoas comuns‖9; e o maior objetivo está centrado no prazer
de jogar; o esporte institucionalizado se torna mutante, ou seja, manifesta-se
através de símbolos, e não existem ―perdedores‖, pois se valores positivos são
inerentes a prática, não podemos dizer que alguém seja considerado
―perdedor‖.

9

Aqui esse termo é empregado para se referir a pessoas que normalmente não tem acesso a
prática esportiva em nenhuma instância. Não tem nenhum efeito de classificação ou de
desprovimento.
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6. Esporte com Tratamento Educacional: possibilidade para emancipação
humana plena

Parto do princípio de que prática esportiva deve/deveria ser para todos,
e não ser entendida nem vivenciada de maneira singular. O esporte é uma
realidade mutável, ou seja, mesmo em modalidades individuais, pessoas
coexistem em busca de um objetivo em comum. (STIGGER, 2001) já defendia
um esporte multicultural e heterogêneo. Ideia semelhante partiu de (TONDIN;
NETO; WITTIZORECKI, 2014) ao analisar a prática pedagógica de educadores
sociais num programa de esporte e lazer, permitindo argumentar que existem
limitações de um conteúdo específico na formação desses profissionais. Por
isso propõe um trabalho pedagógico voltado para as singularidades do
programa esportivo e que atenda às diferenças dos sujeitos.
Experiências pautadas no esporte educacional proporcionam bem-estar
aos seus participantes, e que a obrigatoriedade de participar da prática
esportiva não oportuniza tal efeito. Desde as aulas na escola, nos projetos
sociais ou em qualquer ambiente institucional ou livre, o esporte se mostra
importante na construção de valores, do caráter e do respeito às
individualidades de todos.
Se o professor não percebe tal importância no ensino de esporte para
crianças e adolescentes, eles podem ser responsáveis por tornar a prática
esportiva traumática para as pessoas que possuem algum problema de
convívio social ou mesmo criar algum empecilho futuro na relação entre
homem e esporte. Os professores têm a responsabilidade de fazer com que, na
prática esportiva, o aluno sinta-se acolhido junto ao seu grupo. Tanto
professores de Educação Física quanto treinadores devem trabalhar com
questões relacionadas ao convívio em grupo, respeito às regras, resolução de
atritos e desentendimentos durante jogos e atividades coletivas, limites próprios
do sujeito e dos outros, solidariedade, trabalho em grupo, desafios, disputas,
entre outros aspectos.
São vários os resultados positivos que as práticas esportivas podem
trazer principalmente aos adolescentes e às crianças, tais como o aumento da
autoestima, motivação, melhoria dos resultados estudantis, possibilidades de
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afastamento do tabagismo, álcool e drogas. Interessante ressaltar que crianças
participam destas atividades por motivações intrínsecas (prazer, divertimento) e
não por escolha ou pressão dos pais (MAHONEY; ECCLES, 2006).
Essa redação me permite insistir em ilustrar os riscos a que pessoas são
submetidas ao adentrarem em práticas esportivas homogeneizadas, as quais
podem variar, ocasionando desde um simples descontentamento com a
atividade física realizada até uma grave lesão ocasionada pelo desrespeito aos
limites do próprio corpo, sendo que a segunda pode afastar o indivíduo por
tempo indeterminado de uma prática que o insere num determinado meio
social.
A preocupação sobre o planejamento e experiências das práticas
esportivas para crianças e adolescentes é alvo de diversos estudos (ARAÚJO;
DIAZ, 2015; CASTRO; SOUZA, 2015; RAMOS et al., 2014; RIZZO et al.,
2016a), pois, por muito tempo, o esporte foi uma atividade caracterizada
apenas para a excelência e para a vitória a qualquer custo. Hoje temos a
possibilidade de abrir as portas e direcionarmo-nos para novos caminhos
oferecidos pelo esporte. Em outras palavras isso significa que podemos
adicionar um sentido educacional pautado em valores como respeito, prazer e
aprendizado na prática esportiva, que visa apenas a excelência e mecanização
dos movimentos. ―Desta maneira, o esporte passaria a desempenhar uma ou
várias funções na sociedade e seria um elemento de reprodução desta
realidade. [...] Assim, o esporte é identificado como elemento da cultura [...]‖
(STIGGER, 2002, p. 24).
Gostaria de consolidar o esporte com tratamento educacional como uma
prática inerente aos currículos dos profissionais do desporto, pois ele é cabível
em qualquer espaço e pode significar a construção de ações mais igualitárias e
humanas. Principalmente o diálogo entre esporte

e educação pode

restabelecer a prática da atividade física saudável na vida de muitas pessoas.
Neste aspecto, pode-se dizer que pondero uma humanização do esporte e que
a educação pode ser um caminho que leve a essa realização.
Seguindo

esse

modelo

de

esporte

voltado

para

educação,

conseguiremos direcionar alunos e atletas para uma emancipação humana e
plena, transformando-os em sujeitos que superam valores negativos que
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também caminham em paralelo com o esporte, tais como a exclusão, a
violência, entre outros.
No esporte educacional, as mentalidades valorizam ideais por meio da
solidariedade humana, por isso foram vários os ensejos citados que motivam
as crianças e os adolescentes a continuar praticando esportes, dentre eles a
amizade, benefícios à saúde, prazer, o gosto pelos esportes, metas ainda a
alcançar, entre outros. Isso permite-me dizer que o esporte pode ser um
produto da educação que tem a responsabilidade de formar um cidadão
emancipado, capaz de se posicionar criticamente em relação a quaisquer
adversidades frente a agentes transmissores de valores negativos.
Não tenho a intenção de iniciar uma descrição dos elementos de cultura
no âmbito esportivo, até mesmo porque isso demandaria um novo estudo, mas
é interessante destacar a percepção de que a ―cultura esportiva‖, predominante
nos dias atuais, ainda está direcionada para o desporto voltado para o esporte
de rendimento. Devido a isso, sinto a necessidade de quebrar paradigmas e
demonstrar que o esporte educacional é acessível a todos.

Apesar de o esporte estar hoje presente no cotidiano de muitas
pessoas, que o inserem nas suas vidas enquanto prática de
lazer; intelectuais têm negligenciado o estudo das atividades
esportivas que tem esta perspectiva e, na sua maior parte, o
tem investigado, prioritariamente, com interesse em grandes
eventos esportivos (STIGGER, 2002, p. 3).

Não negligencio a importância dos grandes eventos esportivos, mas,
para muitas pessoas, isso não é uma realidade vivida. No âmago do esporte
educacional, o saber jogar é visto de uma forma diferente, se comparado com
eventos esportivos que visam excelência em seus atletas. Até mesmo porque
saber jogar ou não o voleibol, futebol, basquetebol, handebol ou qualquer
prática esportiva, não implica na exclusão dos amantes do esporte, já que para
o grupo se manter forte e ativo, é preciso de mais de um integrante. Enquanto
o esporte educacional pregar ideias cooperativistas, o rompimento da lógica, de
apenas os melhores em quadra, persistirá, pois suas estratégias jogam com as
diferenças.
Se antes o esporte era uma atividade quase exclusivamente orientada e
estruturada para o alto rendimento e à competição organizada para a afirmação
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dos estereótipos da juventude forte e saudável, da virilidade e masculinidade,
nos dias atuais o esporte precisa ser uma prática aberta a todas as pessoas
com diferentes idades, condição física e social. O esporte se expandiu e
conquistou novas terras, ou seja, a vocação original, da excelência e do alto
rendimento, adicionou a instrumentalização ao serviço das mais distintas
finalidades: saúde, recreação e lazer, aptidão, estética, reabilitação e inclusão
(BENTO, 2006).
Não importa se o sujeito vai jogar futebol ou ―jogar bola‖ 10, desde que
entenda que o ato de chutar, correr, driblar, gingar com o corpo são ações que
poderão ser necessárias para algum momento de sua vida, e mais, se estas
práticas desencadeiam relações sociais harmoniosas e propagam valores
positivos como solidariedade no ato de ―chutar a bola para o outro‖,
conseguiremos desenvolver sentimentos que decorrem da cooperação e
trabalho em equipe.
―A prática esportiva exige que o praticante aprenda a lidar com
sentimentos diversos e mesmo contraditórios. Ele precisa desenvolver a
capacidade de controlar a ambição de superar desafios e o desejo de vitória,
com possibilidade de derrota‖ (WERTHEIN, 2004).
A tentativa indiscriminada de inserir crianças e adolescentes em alguma
modalidade esportiva, sem critérios de ―seleção‖ para o melhor método de
ensino e aprendizagem, pode gerar altos índices de estresse 11. Mesmo
apontando a definição de estresse, utilizada para esse estudo, acredito na
importância em apresentar uma visão controversa:

O estresse que costuma ser visto como grande vilão de nossas
vidas, nada mais é que a pressão imposta a cada um de nós
no dia-a-dia. Em si, ele é altamente positivo. É a mola que nos
impele a fazer o que é necessário e nos coloca no melhor de
nosso desempenho nos momentos em que somos exigidos.
Esse estresse é natural ao organismo. É ele que nos faz agir
diante de determinada situação, derramando estimulantes em
nossa corrente sanguínea. Esse processo de fabricação de
hormônios estimulantes, que nos deixa de repente eufóricos ou
capazes de não sentir dores em uma hora de risco, é altamente
benéfico (COBRA, 2003, p. 72).

10

Expressão utilizada para reconhecer um futebol desprovido das regras institucionalizadas.
Aqui o termo de estresse possui como juízo a aflição e adversidade, comportando sensação
de angústia e transtorno.
11
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Não intenciono afirmar que a visão do autor está equivocada, apenas
que tem uma direção oposta ao meu modo de pensar o estresse dentro do
esporte educacional. Concordo que o esporte é gerador de muitas emoções e
seus benefícios são vários, no entanto o alto índice de estresse apresenta ser
sinônimo de valores negativos no esporte educacional 12.
Manifestações

como

cooperação,

solidariedade,

responsabilidade

demonstram comportamentos positivos oriundos da prática esportiva, mas
ainda persistem fatores negativos como a segregação e competição
exacerbada, os quais fazem aumentar o descontentamento de crianças e
adolescentes com a prática esportiva.
Diante disso, argumento que o esporte tratado pedagogicamente pode
desenvolver autonomia suficiente para os praticantes de esporte na escola ou
no centro esportivo, para que estes consigam fazer leituras da prática esportiva
como meio de ascensão social, socialização e integração.
Respeito o direito das pessoas de ir e vir, como de gostar ou não de
esportes, mas, infelizmente, grande parte dos sujeitos que possuem essa
visão, podem ter conhecido apenas a prática do esporte para quase todos,uma
prática segregada. Nesses casos, o esporte educacional tem possibilidades de
superar uma série de imposições que foram colocadas em forma de atividade
física de maneira indiscriminada e desrespeitando limites. Destarte, o mérito é
do aluno/atleta que participa, coopera, se diverte e se transforma social e
culturalmente.

12

Ler: RIZZO, D. T. S. et al. Educação Física Escolar e esporte: significações de alunos e
atletas. Pensar a Prática, v. 19, n. 2, 30 jun. 2016
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7. Aproximações e Distanciamentos entre Esporte Educacional e Esporte
de Excelência

A vivência de algum esporte deve direcionar o desenvolvimento de
atitudes e de hábitos saudáveis, no intuito de melhorar a saúde e qualidade de
vida do sujeito que o pratica. A proposta do esporte educacional visa, em
suma, um esporte para todos, pois requer planejamento correspondente às
propostas e objetivos educacionais. A intencionalidade para vivenciar o
respeito às diferenças é um aspectos que distancia a ideia de que o esporte é
para ―quase todos‖. É nesse viés que o esporte educacional se diferencia das
outras dimensões do esporte, pois não visa selecionar os mais hábeis e não
remete a uma prática excludente.
Nessa perspectiva, o esporte passa a agir não apenas como uma
ferramenta de contribuição para o desenvolvimento motor, mas também como
veículo de transformação social. Por meio de ações pedagógicas que
englobem conteúdos nas dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais,
a prática esportiva educacional constitui-se na participação efetiva e prazerosa
de um maior número de alunos.
Nesse âmbito, o esporte educacional não se restringe aos dotados de
habilidades motoras específicas em alguma modalidade, muito menos tem o
intuito de selecionar os que poderão/iam ser ―esportistas de excelência‖. Ele é
um fenômeno capaz de estabelecer a ordem e acessibilidade a todos,
independente de níveis de habilidades do sujeito que são, de alguma forma,
previamente identificados.
Compreendo que o planejamento voltado para o esporte educacional
deve garantir experiências significativas aos sujeitos envolvidos, pois desta
maneira sempre atingiremos níveis de excelência para a participação de todos.
Sabe-se que o movimento crítico do esporte, em escolas, surgiu a partir
da década de 80 com a racionalização da educação física. Aqui, desejo
estender essa discussão para ambientes dentro e fora dos muros escolares,
pois centros de práticas esportivas devem assumir uma postura esportiva
crítica e condizente para pessoas de todas as idades. A aprendizagem
esportiva, apenas com fundamentos técnicos e mecânicos, deve ser encarada
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como alienante, pois desvaloriza a autonomia do movimento defendida nesse
estudo.
A massificação da prática esportiva tanto no contexto formal de ensino
quanto fora dele, tem sido sugerida como uma forma eficaz para transformar o
Brasil numa potência no esporte de alto rendimento. Por isso o ensino do
esporte requer a aprendizagem de habilidades básicas que garantam a
inserção do sujeito na cultura corporal do movimento. Nesse sentido, estudos
apontam que existe um esforço entre os profissionais do campo esportivo,
principalmente os profissionais ligados ao esporte com tratamento educacional
para que a prática esportiva não seja apenas uma reprodução do esporte de
excelência (GO TANI et al., 2013; TENÓRIO et al., 2015).
A intervenção pedagógica do esporte possui competência para modificar
o modo das pessoas enxergarem determinadas modalidades esportivas,
especialmente aquelas que algum dia foram abaladas mental e fisicamente por
profissionais que utilizaram apenas técnicas e táticas mecanicistas e não
valorizaram as individualidades de cada sujeito.
O esporte não deve ser praticado apenas no tempo livre das pessoas,
mas sim fazer parte do dia a dia, assim como dormir, acordar, estudar,
trabalhar, e realizar tantas outras tarefas do cotidiano. Para que isso aconteça,
os interlocutores do esporte (professores/treinadores/instrutores) precisam
fazer os sujeitos acreditarem que a proposta educacional, inerente ao esporte,
irá corresponder as suas expectativas.
A crença de que o esporte pode ser um instrumento de inclusão social
deve permanecer sempre viva, com intuito de mobilizar a percepção que os
céticos ainda têm a esse respeito, demonstrando que, pedagogicamente, uma
prática esportiva possibilita vários caminhos de mobilidade social entre os
jovens.
Programas centrados no esporte, que não levam em consideração os
fatores aqui apresentados, tendem a uma falta de adesão entre seus
partícipes. Essas pessoas apenas permanecem nas atividades esportivas se
suas expectativas forem correspondidas de acordo com suas potencialidades.
Existe a necessidade do ―treinamento‖ desportivo sob a ótica humanista,
interagindo a tecnologia do treinamento e as necessidades sociopsicológicas
(FREITAS et al., 2011). Destaco de modo geral: como falar de inclusão no
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esporte, se apenas os mais hábeis jogam? Como defender a inserção de todos
no esporte, se mais vale um troféu numa mesa que a satisfação e cooperação
entre todos? Como estimar por um esporte para todos, quando em uma rápida
observação de campo percebem-se centros de práticas esportivas exigindo
resultados de alto nível de crianças com cinco e seis anos de idade?
Estes são problemas que, talvez, não conseguiremos resolver com este
estudo, contudo, vê-se necessária de maior reflexão sobre a forma em que o
esporte está sendo configurado na vida das pessoas, principalmente na de
crianças e de adolescentes.
Estudos reconhecem a positividade dos esportes no meio social
(educação política e autocontrole, entre outros valores)(GAYA, 2009;
STIGGER; LOVISOLO, 2009; VAZ, 2009). O esporte educacional, em qualquer
espaço físico, institucional ou não, pode contribuir para o gosto pela atividade
física regular durante toda a vida do sujeito. A estratégia para desenvolver
habilidades sociais e cognitivas, que parecem ser abandonadas no esporte
voltado para excelência, é a chama que incendeia a prática esportiva
educacional, pois desenvolve competências que assumem a positividade nos
comportamentos das pessoas.
Longe de reducionismos para a prática esportiva, concordo com a teoria
multidisciplinar das emoções que Elias e Dunning (1995) propõem, contribuindo
para a criação de uma teoria mais universal do esporte. Nessa conjuntura, os
autores afirmam que o esporte proporciona tensões, no entanto, são
agradáveis ao ponto de serem necessárias e favorecerem para a manutenção
da saúde mental dos sujeitos envolvidos, ―[...] sua função não é simplesmente,
como muitas vezes se pensa, uma libertação das tensões, mas a renovação
dessa medida de tensão que é um elemento essencial para a saúde mental‖
(ELIAS; DUNNING, 1995, p. 137).
Essa afirmação contraria a maioria das analises e significações dadas
ao esporte ao longo da historicidade, pois até então, era considerado uma
manifestação que com um papel libertador de tensões, ao contrário disso, os
autores pensam o esporte como facilitador de um tipo de tensão única,
considerada por eles agradável e excitante, fundamental para o bem estar.
Muitos sociólogos esqueceram o esporte, acreditando que poucos
conseguiram se distanciar dos valores dominantes das sociedades ocidentais,
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dificultando o entendimento do significado social do esporte, as vantagens e
meios de exploração da estrutura social e comportamental que ele pode
oferecer (ELIAS; DUNNING, 1995).
Temos que considerar que a competição existe desde os primórdios da
história humana, desde a busca pelo alimento, a conquista de um território. No
esporte, seja individual ou em grupo, a competição também está presente, a
diferença é que se manifesta de forma institucionalizada.
Nos dias atuais, como também em épocas passadas, o ser humano
sente a necessidade de sentir fortes emoções, estas podem se manifestar de
maneira individualizada ou a partir de necessidades elementares do outro,
como a fome, a sede e o sexo. Acredita-se que estes são fenômenos muitos
complexos e menos biológicos do que se pensa (ELIAS; DUNNING, 1995).
Nesse sentido, as perspectivas de formação esportiva com cunho
educacional não privilegiam uma prática direcionada apenas para o caminho da
profissionalização. Possuem o intuito preparar os alunos para adquirir
competências necessárias para lidar com os problemas da vida, com a
superação de barreiras sociais. Os discursos ideológicos de programas ou
políticas públicas pautadas na inserção social através do esporte parecem não
conseguir a permanência de crianças e adolescentes em suas atividades,
causando uma rotatividade de crianças e também na vigência desses mesmos
programas.
É de se esperar tal rotatividade de crianças e adolescentes em
programas centrados no esporte que possuem atividades orientadas para
profissionalização, pois, em algum momento, os praticantes irão perceber que
suas desabilidades não são aceitas para o perfil de pessoa que o esporte de
alto nível requer, e que sua naturalidade nos movimentos nem sempre vai
condizer com o que é requisitado por professores e treinadores.
Assim se origina mais um problema no campo esportivo, pois neste
entremeio de iniciação de uma prática esportiva profissional até o seu
abandono, gera altos níveis de estresse, o que favorece a criação de barreiras
para um recomeço no futuro em qualquer outra modalidade esportiva. Nesse
ponto, posso dizer que o esporte educacional se destaca como um reparador,
pelo qual é possível elaborar estratégias pedagógicas para resgatar o aluno e
fazer com que ele novamente realize atividade física esportiva.
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Não nego que o esporte de excelência proporciona várias possibilidades
de emoções diferenciadas, sou particularmente apreciadores do futebol, por
exemplo, e tenho apreço especial por um time de futebol, vivencio as
excitações de um gol convertido e a conquista de um título. Tenho opiniões e
experiências vividas e cultivadas acerca do esporte, mas, muitas pessoas,
estão num processo de formação inicial e, para que esse desenvolvimento seja
respeitado e bem organizado, o esporte educacional, particularmente, permite
o direcionamento dessas excitações, exclusivamente para experiências
emocionais positivas.
Estudos apontam a necessidade de maior reflexão pedagógica para a
prática esportiva (ASSIS, 2001; KUNZ, 2006; OLIVEIRA, 2010). Talvez,
deveríamos nos preocupar em compreender o esporte, não em explicar. É
nesse sentido, que defendo

a manifestação do esporte educacional

enfaticamente para crianças e adolescentes, como instância capaz de
proporcionar-lhes a compreensão que o esporte em si mostrará vários
caminhos a serem seguidos na vida adulta, na verdade, o ―educacional‖ abre
um leque de possibilidades para a compreensão de outras manifestações, seja
para lazer, excelência, saúde, etc.
O que não consegue se enxergar são as contradições
inerentes à prática esportiva, é lógico que o esporte não é o
responsável pela saúde da população. Ao estado cabe essa
tarefa. Mas a prática de atividades físicas participa do
processo, sem dúvida. Mas de qual forma? Treinando meninos
desde os dez anos para irem a Europa e ficarem ricos jogando
bola? Quantos brasileiros atingem esse ponto? E mais. A que
custo esses garotos ficam mais fortes para melhor
desempenhar suas atividades atléticas? Músculos, articulações
e tendões destroçados, tudo em nome do lucro, que é a lógica
do capitalismo. É bom lembrar que os atletas que jogam no
Brasil passam pelo mesmo processo. Isso dá saúde? Não, mas
alimenta projetos que buscam talentos. As escolas e
escolinhas esportivas são as maiores vítimas. Ou melhor, as
crianças são as maiores vítimas (OLIVEIRA, 2010, p. 23).

Todos os interrogantes que o autor lança serão os mais prejudicados
com suas respostas, e, como vimos, pais, amigos, professores e outros são
responsáveis pelas escolhas desses sujeitos. Para melhor ilustrar essa fala,
tentarei responder as questões apresentadas por Oliveira (2010). Nesse caso,
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o ponto ao qual o autor se refere é o esporte de excelência. Tenho a impressão
de que uma pequena parcela de crianças e adolescentes atinge esse ponto, e,
nesse entremeio, ficam muitos sonhos e corpos destruídos, e, muitas vezes,
em razão da ganância de terceiros.
"Um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente
ausência de enfermidades‖ 13, essa é a definição de saúde da "Organização
Mundial de Saúde" (OMS), desta forma, após a descrição do processo de
esportivização,Oliveira ( 2010) questiona: Isso é Saúde?
Respondo, com muita clareza, que isso não é saúde física nem mental.A
prática esportiva deve fazer parte da vida de crianças e adolescentes, motivada
pelos pais ou responsáveis, e deve ser significada por profissionais
comprometidos com o bem-estar de todos. Nesse aspecto deparo-me com dois
métodos de ensinamentos de esportes para crianças, um rígido e outro mais
flexível. Diria que o segundo é pautado no esporte educacional, que utiliza
instrumentos pedagógicos para seu ensino, e princípios didáticos se
sobressaem ao de excelência. Em certos momentos, até busca movimentos
que parecem com o esporte de excelência, mas suas ferramentas
educacionais, de cunho lúdico, preconizam, primeiramente, o prazer durante a
prática de ensino para a socialização entre os sujeitos.
Neste momento, abordo a compreensão do fenômeno social esportivo
na percepção do Sociólogo Pierre Bourdieu (1990):
Para que uma sociologia do esporte possa se constituir, é
preciso primeiro perceber que não se pode analisar um esporte
particular independentemente do conjunto das práticas
esportivas; é preciso pensar o espaço das práticas esportivas
como um sistema no qual cada elemento recebe seu valor
distintivo (BOURDIEU, 1990).

O sociólogo coloca em cena o campo esportivo e, nessa interpretação, o
esporte não é reduzido apenas às práticas de uma modalidade ou outra, mas
como um fenômeno social integrado na sociedade.
A partir desse entendimento, percebe-se que as pessoas influenciam e
podem ser influenciadas pelo esporte; em outras palavras, o esporte não deve

13

Disponível em: <http://www.tuasaude.com/organizacao-mundial-de-saude-oms/>
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ser analisado de maneira singular. Neste trabalho, já foi exposta a importância
de considerar o esporte como plural, pois, no contexto sociocultural, valores
podem ser transmitidos com atitudes durante a prática esportiva.
O simples ato de uma criança jogar/tocar/passar uma bola para a outra
demonstra, de uma forma bastante simples, um ato cooperativo, que vai contra
a ideologia egoísta de ter um objeto apenas para somente para si. Nesse
aspecto, a ação de dividir e de compreender que precisa do outro aumentam
ações de cooperação entre o grupo.
Para entender as manifestações de um esporte, independente da
modalidade, de acordo com Bourdieu(1990), é preciso reconhecer a posição
que ele ocupa no espaço dos esportes, é imprescindível a análise sociológica
da distribuição dos praticantes, segundo sua posição no espaço social.
Reflitamos na análise sociológica dos praticantes que o autor cita acima,
não esqueçamos de que pensamos sobre pessoas/aprendizes. Sendo assim,
segmentos padronizados não servirão para todos, se necessária uma
heterogeneização entre todas as práticas esportivas, o professor assim deve
fazer, haja vista, que deve existir uma relação da prática com os corpos a quem
ela favorece.
Além disso, sugiro que parássemos de procurar relações diretas e
objetivas entre os esportes, cada qual possui sua carga de significados e, se
pautado no âmbito educacional, rompe com paradigmas homogêneos e se
torna agente ativo com outros campos positivos para vida do praticante.
[...] esse espaço dos esportes não é um universo fechado
sobre si mesmo. Ele está inserido num universo de práticas e
consumos, eles próprios estruturados e constituídos como
sistema. Há boas razões para se tratar as práticas esportivas
como um espaço relativamente autônomo, mas não se deve
esquecer que esse espaço é o lugar de forças que não se
aplicam só a ele (BOURDIEU, 1990, p. 210).

Essa fala do autor faz lembrar de práticas que, por vezes, tornaram-se
autônomas, mas passageiras, e, aqui, é interessante ressaltar como o esporte
de excelência aparece como disseminador da modalidade esportiva em
especial. Por exemplo, o período em que no Tênis, estava um brasileiro em 1°
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Lugar no ranking mundial14, essa modalidade firmou presença em muitos
centros esportivos e escolas; professores de Educação Física se esforçavam
para adaptar materiais para que seus alunos vivenciassem essa prática tão
exposta na mídia.
Pensemos, também, que, nos dias atuais, discussões sobre a presença
de lutas na escola é alavancada por esportistas brasileiros de excelência, os
quais se destacaram em torneios de nível internacional. Essa manifestação
esportiva direcionada a crianças deve/deveria ter cunho educacional, pois
valores esportivos devem ser muito bem separados da agressão a outros
corpos.
Esses dois exemplos, citados acima (Tênis e Lutas), demonstram como
o esporte está inserido nas práticas e consumos da sociedade e como isso
reflete em todo sistema social, que, apesar de serem práticas autônomas,
podem ser infinitamente desconstruídas para o âmbito educacional.
A sociedade em geral está cada vez mais sedentária; Bourdieu(1990)
ainda relata que cada vez mais praticantes de esportes amadores estão se
afastando de suas modalidades para se tornarem apenas telespectadores.
Nesse sentido, o consumo do campo esportivo se volta para o mercado
econômico, pois nutre a mídia, o mercado de jogos virtuais, grandes marcas,
alguns atletas, enquanto quase todos apenas assistem. Nesse caso, fica clara
a distinção do esporte de excelência e esporte educacional, pois, o segundo,
objetiva reverter a situação apresentada, demonstrando, também, as
características inclusivas no mundo esportivo.
Entendo a necessidade de se tentar explicar o esporte na sua essência,
mas, aqui, encontro-me com uma problemática: que ―essência‖ seria melhor
para se definir o esporte? Talvez não caiba a nós, julgar tal interrogante, mas,
sim, aos sujeitos que se utilizam do esporte para seus próprios fins. Da Costa
(1987) traz o conceito sobre o esporte de alto nível sob a denominação de
esporte de excelência:
O esporte de excelência é uma expressão na qual predominam
aspectos parciais do comportamento corporal e motor,
objetiváveis e mensuráveis. Expressão corporal e motora em
14

Por volta do ano 2000 Gustavo Kuerten, o ―Guga‖,ficou 43 semanas como 1º do mundo no
Tênis como modalidade esportiva individual.
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que se evidencia um fluxo contínuo de ações com
comportamentos ordenados e estáveis, aos quais se aplicam
os propósitos fundamentais de padronização, sincronização e
maximização.

Para o autor, os comportamentos dos sujeitos que praticam o esporte de
excelência se manifestam de maneira objetiva. Nesse ponto, justifico a
importância do esporte educacional se justapor a esse fenômeno e apresentar
uma proposta que identifica e valoriza as subjetividades das pessoas. Nesse
viés, existe a valorização da pluralidade dos sentidos humanos na realização
da prática.
O esporte tem sido manifestação da cultura corporal humana desde os
primórdios, com ou sem institucionalização. Desse modo, seria equivocado
assumir apenas uma ou outra maneira de se vivenciar práticas esportivas.
Gaya(2009) também divide a ideia contrária a uma padronização do conceito
de esporte, o autor apresenta, pelo menos, quatro maneiras de expressão do
esporte: esporte de excelência, o escolar, o de lazer e o de reabilitação e
reeducação. O esporte é um fenômeno construído historicamente, ―[...] é uma
construção histórico-social humana em constante transformação e fruto de
múltiplas determinações‖ (BRACHT, 2001, p. 16).
O envolvimento do esporte com o indivíduo e a sociedade dá-lhe
responsabilidades que extrapolam o ‗fazer ginástica‘ ou ‗jogar futebol‘. O
mediador dessa prática não pode, diante dessa missão, aprofundar-se
unicamente em seus conhecimentos técnicos (OLIVEIRA, 2010).
Compreendo a importância do domínio da técnica, mas ela deve ser
direcionada em benefício de todos, não apenas a dos mais hábeis em alguma
modalidade esportiva. Professores e treinadores sabem que, por muitas vezes,
os alunos/atletas se espelham em sua figura, por isso, enfatizo a importância
de uma abordagem crítica e didática no esporte, para que seus efeitos sejam
resultados de práticas críticas e construtivas. E, dessa forma, os envolvidos
saibam diferenciar esses conceitos e diferentes formas de manifestação
esportiva.
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8. Educação Física Escolar: esporte e corpo em movimento

Em particular na EFE, o cuidado do professor na escolha dos conteúdos
para os alunos pode originar uma ruptura do esporte hegemônico,
demonstrando que cada qual tem sua importância. Gaya(2009) também
acredita que o esporte de excelência tem sua contribuição para o contexto
educacional. A partir desse pensamento do autor, acredito que o esporte de
excelência pode ser visto como apenas uma referência para o professor, no
sentido de mostrar outras possibilidades que possam favorecer para uma
reinvenção da prática esportiva.
A pretensão de um agrupamento cada vez maior para realização de uma
prática esportiva foi uma preocupação presente no contexto desta reflexão.
Não desejo candidatar posturas rotuladas na atualidade como ―o esporte afasta
das drogas‖ ou ―o esporte diminui a violência‖, por exemplo, pois o esporte em
si é um fenômeno livre, e que em diversos contextos socioculturais lhe são
atribuídas funções que vão ao encontro a essas afirmativas.
Existem estratégias pensadas para favorecer um ambiente harmonioso
para a realização de qualquer prática esportiva, no qual é aproveitado qualquer
espaço livre e população que ali está presente, e os benefícios desta ação vão
do lazer à melhora da saúde e qualidade de vida. Isso dissemina a ideia de que
o esporte deve inspirar o desejo da população de ser ativa, contagiando as
mais variadas classes sociais, pois, aos olhares do esporte educacional, tanto
o pobre como o rico são atores do mesmo cenário que visa a liberdade do
corpo e do movimento.
Um dos principais motivos do praticante querer continuar a realizar a
práticas esportivas é a busca pela continuidade do prazer e do aprendizado,
mesmo que de forma ―indeterminada‖. Pode-se utilizar como exemplo o fato de
uma criança ser estimulada a correr, saltar e se equilibrar durante um jogo de
iniciação esportiva ao basquetebol. Essas são ações corporais que serão de
extrema relevância para toda a vida, mesmo se afinadas em um ―jogo‖.
No caso de crianças e adolescentes, devemos compreender que eles
próprios escolherão o momento para decidir se vão continuar ―jogando bola‖ ou
irão jogar futebol, voleibol, etc. A autonomia desta escolha deve ser estimulada
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por meio de discursos que enalteçam as vantagens das práticas esportivas
realizadas com liberdade nos movimentos que, de fato, promovam uma
transformação concreta na vida do praticante.
O esporte de excelência na infância recebeu duras críticas que alegam
prejuízos no desenvolvimento físico, emocional e social pelas altas cargas de
treino, cobranças e afastamento da escola (KUNZ, 1994; OLIVEIRA, 2010).
Porém, estudos também indicam que o esporte de excelência não influenciou
negativamente a vida escolar de atletas juvenis, ao contrário, por meio da
prática esportiva o grupo se mantinha unido para realização das tarefas
escolares(FREITAS; STIGGER, 2016; GAYA, 2009).
Pensemos nas dimensões do conteúdo apresentadas por Darido e
Rangel (2005) baseadas em Coll et al.(2000): dimensão conceitual (o que se
deve saber), procedimental (o que se deve saber fazer) e atitudinal (como se
deve ser), com mais intensidade, analisemos a última dimensão. Para que o
esporte seja uma prática educacional, as atitudes do professor devem ser
substancialmente características de uma aula inclusiva, em que inúmeras
possibilidades de recrear as práticas sejam possíveis, e que uma das principais
regras é a satisfação coletiva. Dessa maneira, para o professor ―saber ser‖,
deve estar ciente que, para que num futuro próximo ou distante, a pessoa
continue praticando esporte, ela depende essencialmente da utilização das
dimensões conceituais para se preparar com conhecimentos significativos,
respeitar todos os procedimentos para a realidade social e cultural do grupo em
que se insere.
As condições negativas do trabalho do professor e treinador podem
gerar sinais que levam à exclusão do sujeito da prática esportiva, sinais que
podem ser descritos pela monotonia, falta de atenção/interesse gerada pela
falta de planejamento ou motivação. De fato, podemos afirmar se esporte
educacional

diminuiria

as

deficiências

disciplinares,

mas

acredito

na

importância de professores e treinadores manterem-se atentos às inovações
acerca dos benefícios de uma prática esportiva pautada com tratamento
educacional, pois, de alguma maneira, ela serviria como um suporte na solução
de problemas de qualquer natureza.
Educar e educar-se para o esporte é um processo intermediado por
múltiplos saberes e práticas que vão muito além da simples vivência dos

ESPORTE PARA TODOS OU QUASE TODOS? Considerações sobre a prática esportiva educacional

62
movimentos específicos de cada modalidade. Para que isso ocorra, é preciso
querer se educar para e pelo esporte educacional. Ao educar-se parao esporte
educacional, uma proposta sensível ao corpo se torna emergente, e é
necessário um desdobramento de vários paradigmas inerentes à prática
esportiva historicamente institucionalizada. A partir de um amoldamento do
esporte formal que se inicia um procedimento de se educar pelo esporte, serão
ampliadas

múltiplas

formas

de

socialização,

favorecendo

ao

sujeito

transparecer seus movimentos mais íntimos e profundos.
O esporte educacional traz, em seu conjunto de práticas, alguns
discursos que agregam muitos valores positivos na vida dos atores sociais, os
quais encenam nesse enredo, compartilhando interesses também voltados à
saúde e bem estar da comunidade, além da atenção retratada ao respeito com
o outro e consigo mesmo.
O processo de ensino/aprendizagem de qualquer jogo requer que alguns
objetivos sejam alcançados, como participar ativamente em todas as situações
e procurar êxito pessoal e grupal, aceitar o apoio dos outros, apresentar
iniciativas, assumir compromissos e responsabilidades, combinar decisões e
tarefas em grupo e conhecer e interpretar os fatores de saúde e risco
associados à prática da atividade física (ARANHA; COELHO, 2008; IAOCHITE;
FILHO, 2016)
A seletividade é uma das maiores malesas que o esporte de excelência,
inserido no contexto educacional, pode causar, não por apenas selecionar os
mais hábeis, mas, principalmente, por estar relacionado às divisões sociais
dentro do grupo. Nesse contexto, mesmo alunos que não apresentam
habilidades tão afinadas em determinada prática esportiva, têm o poder de
excluir socialmente outros, e esta exclusão pode vir acompanhada de rótulos
que podem contribuir para criação de agressões físicas e, principalmente,
morais durante as aulas.
Alguns alunos podem se denominar como ―os melhores‖, classificados
no pronome ―Nós‖ e ―Eles‖; e o pronome que envolve os ―outros‖ são os que
ainda serão classificados a partir de uma hierarquização realizada pelos alunos
na categoria do pronome ―Nós‖ (RIZZO, 2013).
Um grupo de alunos pautados em princípios do esporte educacional não
seleciona os mais habilidosos numa prática esportiva para uma única equipe,
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eles mesclam as equipes, mostrando bom senso em suas escolhas e ações.
Afinal, percebem que todos são diferentes e possuem habilidades distintas e
específicas. Nesse campo, eles têm a possibilidade de escolher quem será ou
não membro de uma equipe, mas isso não é sinônimo de demarcar uma
fronteira do que fica de fora e o que fica dentro, pois todos devem compartilhar
experiências no processo de escolha e participação.
Aqui percebe-se a diferença entre escolher uma equipe e selecionar um
time, pois, o segundo visa à seletividade dos mais hábeis em uma única equipe
(esporte de excelência), favorecendo para realização de um jogo desigual; a
primeira direciona-se com um princípio da equidade, em que todos terão as
mesmas oportunidades (esporte educacional).
Na Educação Física ainda é muito forte a perpetuação da ideia de um
corpo forte, que supera as habilidades individuais dos outros, um corpo
marcado por ser hábil; daí a necessidade da atenção do professor para lidar
com situações desta natureza (RIZZO, 2013).
Para desconstruir ideais individualistas dos alunos, precisamos pregar a
cooperação entre as habilidades de cada um, explorando e articulando os
conhecimentos de cada ator envolvido, pois todos os corpos devem se sentir
ativos no processo percepção e aquisição de novas habilidades motoras.
É nesse viés que o corpo é um espaço de conflitos, no qual se manifesta
de maneira transformadora. Ele não a única forma de manifestação, mas pode
ser o catalisador ou o berço das mutações pelas quais o sujeito individual
passa ao longo da vida. Ou seja, deve-se fazer uma leitura mais minuciosa das
expressões corporais dos alunos, buscando entender as marcas de cada
indivíduo, onde o social ganha voz (RIZZO, 2013).
A visão mecanicista que impera nas análises sobre a influência
do esporte sobre a Educação Física escolar, entendendo-a
meramente
como
decorrência
das
determinações
macroestruturais, impede uma reflexão sobre a constituição
desta prática social (esporte) como forma cultural construída
pelos homens que foi sendo assimilada e valorizada pela
sociedade, tornando-se um elemento fundamental da cultura
(corporal) e que, por isso, passa a ser apropriada, incorporada
pela escola como um conhecimento a ser transmitido. Não há
análises do esporte como produção cultural que permitam
extrair daí decorrências possíveis para sua inclusão como
conteúdo de um componente curricular. Há apenas análises
que revelam o caráter exclusivamente utilitário que levou essa
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prática social a adentrar o currículo (CAPARROZ, 1997, p.
140).

―Pedagogizar o esporte tornou-se um problema para o sistema esportivo,
porque coloca nessa prática elementos que acabam entrando em confronto
com os princípios, com a lógica que orienta as ações no âmbito do esporte‖
(BRACHT, 2011, p. 82). É, nesse sentido, que Bracht(2011) acredita que para
o sistema esportivo interessava que no âmbito educacional, ao incorporar o
esporte, o fizesse de maneira que desenvolvesse em uma forma mais próxima
possível de como ele acontece no próprio sistema esportivo.
Se a prática esportiva educacional se manifestasse de forma similar ao
esporte de excelência, iria se transformar no que já chamo de ―armazém de
atletas‖, trazendo consequências para os que não buscam excelência nas
práticas esportivas. Gaya(2009) vai ao encontro com essa ideia, e os estudos
apresentados pelo autor defendem a reprodução do esporte de excelência para
crianças e adolescentes.
O esporte de excelência não deixa de proporcionar a seus praticantes
mais jovens aspectos de alto sentido formativo e educacional (GAYA, 2009).
Na fala a seguir, percebem-se as intenções do autor com o esporte de
excelência:
Não devemos esquecer, também, que esses jovens,
diferentemente da maioria de seus colegas da mesma idade e
de nível econômico mais baixo, convivem em grupo com
interesses comuns, compartilham ambientes sociais diversos.
Viajam juntos, conhecem amigos novos em cada novo torneio,
inclusive muitas vezes se hospedam em casa desses novos
amigos, conhecem novas cidades, etc. (GAYA, 2009, p. 65).

Nesse ponto, não discordo de Gaya. Fazer novas amizades, conhecer
novos lugares, viajar, enfim, são pontos que, de fato, o esporte de excelência
pode oferecer. Mas como já abordei, o esporte não tem sentido único e, talvez,
as facetas negativas que estão por trás dessas realizações, sejam maiores que
as positivas, pois, para algumas crianças e adolescentes chegarem até esse
ponto de concretização e reprodução do esporte de excelência, muitos outros
tiveram que pagar um preço muito alto, que, às vezes está intimamente
relacionado à exclusão e opressão.
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Contanto, o autor ainda esclarece uma ideia que caminha em sentido
contrário ao meu pensamento:
E, é importante que se diga, diferentemente do que muitos
apregoam normalmente, nossas crianças e nossos jovens não
são submetidos a cargas excessivas de treino. Pelo contrário,
nossos estudos com participantes dos Jogos da Juventude e
atletas jovens em várias modalidades esportivas sugerem que
seus níveis de aptidão física referenciados à saúde são
satisfatórios, enquanto a maioria dos estudantes que apenas
pratica a educação física escolar se encontra em condições
precárias (GAYA, 2009, p. 65).

Essas diferenças de pensamentos sobre as possibilidades de atuação
do esporte mostram a complexidade do fenômeno. Contudo, defendo que o
esporte de excelência não é o mais indicado para crianças, pois estas
primeiramente precisam entender o(s) significado(s) do(s) esporte(s) e,
posteriormente, poderão escolher o que fará com seu conhecimento sobre
ele(s).
Falar de esporte e relacionar ao termo social pode parecer redundante,
mas não é, pois toda prática esportiva envolve interação social. Ao falar de um
esporte social, acredita-se na existência de um esporte não excludente, que
envolva várias pessoas num processo coletivo, por uma nova ética no esporte
(TURINO, 2004, p. 68).

O esporte em si não é inclusivo ou social. Pelo contrário, a
ideia do amadorismo tão presente no início das práticas
esportivas foi, sobretudo, uma tentativa de distinção de classe,
evitando que trabalhadores manuais se envolvessem com os
jogos desportivizados; ou seja, a regra esportiva previa a
exclusão social. Do mesmo modo, a sobrevalorização do alto
rendimento, com a busca das performances exageradas, do
culto aos vitoriosos e as vitórias a qualquer custo, pregando o
triunfo do indivíduo sobre a sociedade, são características
muito presentes na prática esportiva e refletem a ideologia
predominante (TURINO, 2004, p. 68).

As vitórias a qualquer custo podem vir carregadas de valores negativos,
pois não tem limites para tal objetivo ser alcançado. Na verdade, muitos valores
são dados a determinadas práticas esportivas a partir da realidade de quem as
pratica.
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A ideia equivocada de que o esporte combate a violência surgiu na
Inglaterra, e o esporte cumpriu seu papel pacificador. Entretanto, essa
pacificação foi muito mais o resultado de um desejo coletivo do que o esporte
em si (TURINO, 2004).
Percebe-se que o esporte com fins em si mesmo tem possibilidades
nulas de atingir níveis consideráveis de inclusão social, não estimo uma teoria
controversa à competição esportiva, visto que há possibilidades de realizar
competições controladas e direcionadas. Nesse sentido o respeito à vida é um
elemento fundamental para superação de qualquer obstáculo, especialmente
relacionado a crianças e adolescentes advindos de classes marginalizadas.
Por isso reforço: o esporte não é, ele continua sendo! Devido ao fato do
esporte se manifestar de acordo com os interesses de seus idealizadores. Por
vezes, esses interesses são incorporados à práticas elitistas e segregadoras.
Nesse viés, surge mais uma vez a pergunta: esporte é para todos?
Rugby,

handebol,

hóquei,

futebol,

badmington,

voleibol,

tênis,

lutas,

basquetebol, enfim, independente da modalidade esportiva, se estiver pautada
com

o

tratamento

educacional

e

dotada

de

estratégia

pedagógica,

conseguiremos superar o pensamento positivista de que o movimento do ser
humano é predominantemente de influência biológica. Alcançaremos e
vivenciaremos, assim, a concepção de que o movimento é reflexo do
desenvolvimento histórico e cultural da sociedade, ou seja, o movimento
compõe e é composto pela cultura e pelas relações sociais.
Tais pressupostos se convertem na necessidade de uma pedagogização
do esporte, em elementos que proporcionem reais condições de inserção para
a prática esportiva, e, com o tratamento educacional, conseguiremos valorizar
a cooperação, dinamizar a competição, privilegiar as ações dos professores,
diminuir valores negativos, conscientizar pessoas para uma prática esportiva
para a diversidade e, então, ascender uma ―cultura esportiva‖ na vida das
pessoas. Enfim, por meio da intervenção pedagógica dos valores positivos do
esporte educacional, em qualquer instância, a prática esportiva pode tornar-se
uma possibilidade de reordenação e reorganização do esporte em sua forma
mais ampla e garantir a formação de um ser humano autônomo, democrático e
participante.
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Considerações Finais
Durante toda a reflexão tentei explorar as múltiplas potencialidades que
a concepção de esporte pode representar na vida das pessoas, em especial de
crianças e adolescentes. Deve ficar claro que as reflexões aqui apresentadas
não objetivaram fixar uma conclusão, mas buscar o entendimento e
compreensão de um fenômeno esportivo dentre várias outras formas de
apreensões, nesse caso, o esporte educacional.
Na apresentação desta obra me comprometi em escrever o texto de uma
forma simples e fugir de alguns ―modismos‖ da academia. Partindo desse
pressuposto, tentarei com alguns exemplos vividos deixar claro como o esporte
com o tratamento educacional pode influenciar outras dimensões do esporte, e
desta forma, exceder os benefícios dos aspectos motores e também ensinar
valores éticos, sociais e morais. Pois, acredito que a sistematização de sua
prática com tratamento educacional oferece possibilidades para constituição de
um caminho capaz de formar atletas e alunos autônomos, que além de ativos,
tornam-se pessoas humanamente emancipadas.
Em uma viagem a Marrakech (cidade do centro-sudoeste de Marrocos
no Continente Africano), atraído pelas descrições de natureza desértica
oferecida para esta região deparei-me com uma situação interessante. Nas
vilas a caminho do deserto do Saara percebi uma grande quantia de campos
de futebol, contudo, o pano de fundo da paisagem fazia jus à estrutura do
campo. Pedras e areias substituíam o gramado verde, as balizas eram
normalmente construídas de pedaços de madeira, as linhas limítrofes eram
marcadas com pedras ao redor do campo de futebol. Durante uma manhã, a
temperatura já chegava a cerca de 45 graus, parei num desses campos de
futebol e pude constatar o envolvimento de crianças com a prática esportiva
desenvolvida futebolística, não usavam chuteiras, mas sim, chinelos de couro
do artesanato marroquino. Com uma rápida conversa com um morador local
que representava a figura de um treinador daquele grupo de crianças fui
agraciado em saber que aquele humilde campo de futebol era ponto de
encontro de crianças e adultos todos os dias da semana, principalmente
durante o entardecer, e que eram um povo que amavam o futebol assim como
os brasileiros.
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Numa outra oportunidade, enquanto assistia um treino da equipe de
futebol Paris Saint-Germain (PSG) no oeste de Paris-França, um jogador
brasileiro ouviu-me ovacionando-o e ao final do treino foi até mim e convidoume para prestigiar o jogo que teriam já no próximo final de semana no Estádio
Parcdes Princes. Fiquei tentado com o convite, mas devido as minhas
atividades acadêmicas não pude aproveitar essa oportunidade que qualquer
amante do futebol ou esporte em geral valorizaria muito. Mas foi uma
experiência incrível poder constatar que um atleta brasileiro faz tanto sucesso
meio a ilustres presenças do esporte europeu.
Já no Brasil, numa tarde ensolarada na Praia de Amaralina, em
Salvador-Bahia, observei um grupo de cinco crianças com aproximadamente
dez anos de idade cada. Durante grande parte daquela tarde elas utilizavam
pedaços de isopor (restos de material de construção) como pranchas de
surfe15, numa tentativa de imitar os movimentos de outros surfistas que
mostravam suas habilidades nas ondas do mar. E assim caiu a noite, com as
cinco crianças ―brincando‖ de surfar.
Enquanto professor, durante minhas aulas de Educação Física na escola
tive a oportunidade de conhecer um aluno com múltiplas deficiências. Não tinha
movimentos voluntários nos membros superiores e inferiores. Contudo, tinha
uma ―paixão‖ incontrolável por esportes, se caracteriza com aquele tipo de
aluno que conta os segundos nos dedos para início das aulas de Educação
Física. Em nosso último encontro, ele já finalizava o 3° Ano do Ensino Médio,
dizia atuar como auxiliar técnico de uma equipe de futsal feminino no bairro
onde morava. Preparava-se e sonhava em cursar o ensino superior na
faculdade de Educação Física. Em suas falas ficava claro que o esporte era o
vetor semântico que o impulsionava.
Percebe-se

na

ordem

desses

quatro

exemplos

o

esporte

se

manifestando em várias dimensões, primeiramente com viés inclusivo e
adaptado para determinada realidade social (campos de futebol em
Marrakech); para excelência (atleta brasileiro do PSG); em seguida para a

15

Esporte de aventura praticado na superfície da água com um surfista deslizando em pé na
prancha de surfe.
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recreação e lazer (crianças surfistas na praia); e por fim, o esporte com
característica reabilitacional na escola.
Na verdade, aqui, poderia registrar vários outros exemplos para as
diferentes dimensões do esporte, o que apenas nos direciona a refletir sobre a
complexidade desse fenômeno. Contanto, não consigo pensar no ensino de
nenhuma prática esportiva que conduza um aluno ou atleta para a autonomia
de seus movimentos, independentemente da dimensão esportiva de pano de
fundo, isento do tratamento educacional apresentado nessa reflexão. Por isso
acredito que o esporte educacional transcende todas as dimensões do esporte
e influencia as capacidades humanas para ações mais fraternas e
democráticas.
E por fim, com experiências enquanto professor de Educação Física na
escola e treinador em centro de formação de atletas tive a oportunidade de
conhecer crianças e adolescentes que sonhavam em ser atletas reconhecidos
internacionalmente, outros que apenas gostavam de ―jogar bola‖. Conheci pais
que na figura de seus filhos almejavam um atleta de excelência, quando em
alguns casos os próprios filhos possuíam metas bem diferentes com a prática
esportiva.
E, nesse enredo, co-existem pessoas como Eu, que não se arrisca a
limitar os benefícios ou malefícios do esporte na vida das pessoas. Nesse
momento, minha maior contribuição consiste em afirmar que os programas
centrados em uma prática esportiva educacional, seja na escola ou centros
esportivos, possuem maior índice de satisfação de seus frequentadores. Haja
vista que, são os profissionais responsáveis por transmitir os valores da prática
esportiva que são em grande medida, os protagonistas pelas transformações
sociais que o esporte pode possibilitar. Não pretendo esgotar o assunto nem
procurar oferecer explicações deterministas para esse fenômeno. De algum
modo, aqui foram apresentados testemunhos de um processo ainda em curso,
tão incerto quanto qualquer outro.
Seria gratificante afirmar no final desta reflexão que nos dias atuais o
esporte é para todos, para tanto, talvez assim reduziria o éthos do ser humano
a singularidade do meu pensamento, principalmente pelas pessoas procurarem
atividades esportivas com objetivos diversificados. Mas, Sim! O esporte pode
ser para todos!
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