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NEVES, F.M.B. Possibilidades Formativas do Esporte nas Aulas de Educação Física. 

Dissertação (Mestrado), PUC-SP, 2006 

 

Resumo 

 

A presente pesquisa tem como tema as possibilidades formativas do esporte nas aulas de 

Educação Física. O objeto de estudo baseia-se nas seguintes questões e seus possíveis 

desdobramentos: “O esporte pode contribuir à formação?” “Quais são as atitudes, os 

sentimentos e os valores possivelmente suscitados por meio do esporte, tendo em vista 

sua técnica, esforços corporais e regras?” Os objetivos são: identificar e analisar os 

possíveis sentimentos, atitudes e valores suscitados por meio do esporte, em relação aos 

aspectos já mencionados, interpretando-os quanto a suas possíveis influências sobre a 

formação dos alunos. A hipótese proposta é de que o esporte, como expressão de uma 

sociedade contraditória, pode atuar de modo ambíguo na formação dos alunos conforme, 

possivelmente, determinados modos de organização e participação dos alunos na prática 

esportiva. Os sujeitos da pesquisa constituem-se de alunas do Ensino Médio que se 

dedicam regularmente ao esporte nas aulas de Educação Física, treinos e campeonatos 

escolares, tendo sido realizada entrevista semi-estruturada. O referencial teórico baseia-

se em obras de autores da Teoria Crítica, principalmente nas idéias de T. W. Adorno, 

como também em estudos da área da Educação Física que tenham como tema o esporte 

no âmbito escolar. Os resultados da presente pesquisa indicam as seguintes tendências: 

valorização da técnica como um meio a alcançar determinados resultados, sendo estes, 

porém, sobrevalorizados, ressaltando-se, neste sentido, o aspecto pragmático da técnica; 

compreensão das regras como um meio a organizar as ações dos jogadores no momento 

do jogo, sendo passíveis de mudanças, tendo em vista maior possibilidade de que todos 

participem; manifestação de atitudes relacionadas ao reconhecimento da necessidade de 

respeitar os próprios limites como também a possibilidade de superá-los; manifestação 

de atitudes e sentimentos relacionados à indiferença e à consideração ao outro. 

 

Palavras-chaves: formação; esporte; teoria crítica. 
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 NEVES, F.M.B. Possibilities of sport in classes of Physical Education. Dissertação 
(Mestrado), PUC-SP, 2006 

 
          
Abstract 
 
 
This research deals with the formative possibilities of sport in classes of Physical 

Education. The object of study is based on the following questions and their possible 

implications: “Can sport contribute to the formation?”, “What are the attitudes, the 

feelings and the values possibly roused by sport with all its techniques, physical efforts 

and rules?” The goals of this study are to identify and to analyze the possible feelings, 

attitudes and values roused by sport and to interpret their possible influences in the 

student formation. The proposed hypothesis is that sport, as an expression of a 

contradictory society, functions ambiguously in the formation, according to particular 

conditions of organization and participation of the students in the sportive practice. The 

subjects of the research are students of Ensino Médio regularly engaged in sport practice 

in classes of Physical Education, trainings and school competitions. They were 

submitted to a semistructured interview. The theoretic reference is the Critical Theory, 

mainly T. W. Adorno’s ideas, as well as studies in the area of Physical Education which 

have as subject sport in the school context. The results of this research indicate the 

following tendencies: valorization of technique as a mean to reach defined goals, which 

are, however, overvalorized, underlining, in this sense, the pragmatic sense of technique; 

comprehension of rules as a way to organize the actions of the players in the moment of 

the game, changes being possible in order to allow all the students participate; 

manifestation of attitudes related to the recognition of the need to respect the own limits 

as well as the possibility to overcome them; manifestation of attitudes and feelings 

related to concern and unconcern to the other.       

 

 

Key-words: formation; sport; Critical Theory.  
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             Apresentação 

A Educação Física apresenta-se como uma disciplina com grande potencial de 

ação social, principalmente se considerarmos o esporte. Isso em função das próprias 

características de suas aulas, que aglutinam e oferecem atividades, em geral, de caráter 

coletivo, a grupos que freqüentemente são heterogêneos em relação às habilidades 

motoras, capacidades físicas e interesses.  

Tais características criam situações que também se observam na sociedade, 

quais sejam: evidenciam-se as divergências, as rivalidades marcadas pelos interesses 

antagônicos, a desobediência, a transgressão às regras, o desrespeito, assim também o 

respeito às regras e a consideração ao outro. Além das oportunidades serem, na maioria 

das vezes, distribuídas de forma injusta, uma vez que quem precisa mais tem menores 

chances de participar, exatamente como ocorre na sociedade em que vivemos. Isso faz 

da Educação Física um grande campo de possibilidades das práticas sociais. Afinal, para 

melhor se aproveitar a convivência em grupos, é preciso participar da elaboração das 

regras sociais, compreender e discutir o que é o respeito aos outros, a cooperação, a 

competição e suas condições necessárias como a igualdade real de condições, entre 

outras. 

Dentre as possibilidades formativas da Educação Física escolar, o presente 

estudo busca compreender o papel do esporte na formação dos alunos. O esporte pode 

contribuir na formação? O que se aprende por meio da prática esportiva? Quais são os 

sentimentos, valores e atitudes suscitadas em relação à técnica, aos esforços corporais, 

às regras e a consideração ao outro?  

Essas são questões que se apresentam como norteadoras, a partir da idéia de 

que o esporte, como conteúdo formativo escolar, precisa se orientar tanto pela 

“aprendizagem do esporte” como também pela possibilidade de se “aprender por meio 

do esporte”. 

No primeiro capítulo realizo uma reflexão sobre o sentido da Educação por 

meio das idéias de T. W. Adorno, tendo em vista compreender o papel da Educação 

Física no âmbito escolar e, assim, suas possíveis contribuições ao processo de formação, 

em especial quando se atém ao esporte como conteúdo. Neste capítulo analiso, ainda, os 

principais aspectos do esporte: o valor da técnica e das regras esportivas, dos esforços 

corporais e da consideração ao outro, buscando compreender os efeitos desses aspectos 

sobre a formação dos alunos que participam de tais atividades durante o processo 

formativo escolar. Neste sentido, há autores que compreendem o esporte, analisando-o 
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como uma manifestação destrutiva, violenta. Há outros que além de fazer a crítica a esse 

caráter do esporte, analisa-o, contudo, como um fenômeno social ambíguo, o qual pode 

suscitar tanto a agressão, quanto a consideração ao outro. Por meio desses autores, 

propõe-se pensar no esporte, como meio educacional a contribuir na apropriação de 

atitudes e sentimentos em relação a si e ao outro, os quais possam constituir-se como 

“sinais de resistência” frente a uma sociedade que apresenta condições objetivas 

propícias à uma convivência pacífica entre os indivíduos mas que contraditoriamente 

caracteriza-se também por relações sociais pautadas pela violência. À luz dessa reflexão, 

é explicitado os objetivos e as respectivas hipóteses norteadoras da presente pesquisa. 

No segundo capítulo, há considerações acerca do método utilizado na presente 

pesquisa, explicitando, então, os sujeitos, materiais e procedimentos adotados nesta.  

Faz parte do terceiro capítulo a análise e discussão das entrevistas realizadas, as 

quais, a partir do referencial teórico já explicitado, buscam complementar a reflexão 

sobre as possibilidades formativas do esporte nas aulas de Educação Física.  

Em outros termos: no cumprimento dos jogadores, na ajuda ao colega num 

momento difícil do jogo, na compreensão de que a técnica esportiva deve servir a 

facilitar as jogadas, as realizações humanas, na compreensão da necessidade da 

existência de regras, bem como na importância da modificação das mesmas em algumas 

situações, no reconhecimento do potencial e do limite de cada um, na reflexão do que 

somos capazes de fazer consigo e com o outro, tendo em vista determinados momentos 

em que podemos ser envolvidos por uma competição desmesurada. O objetivo central da 

presente pesquisa é verificar se nesses momentos podem se expressar um caráter, 

efetivamente, formativo do esporte. 
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Capítulo I 

1.1 Esporte e Educação  

É necessário, inicialmente, refletir sobre o conceito de “formação” e, por meio 

desse, compreender as tendências, objetivas e subjetivas, que fundamentam a formação 

social vigente no que se refere especificamente às relações humanas. Nesse sentido, para 

analisar “as possibilidades formativas do esporte nas aulas de Educação Física”, é 

importante considerar os limites sociais determinantes nesse processo, apontando, 

sobretudo, as possibilidades de identificar, a exemplo de Horkheimer & Adorno (1985, 

p.11), quando se remetem à sociedade: “os últimos vestígios de inocência em face dos 

costumes e das tendências do espírito da época.” Tendo em vista, então, analisar as 

tendências sociais que marcam as relações humanas na sociedade vigente, busca-se 

compreender como essas se expressam no esporte, e se por meio desse é possível pensar, 

talvez, em alguns “vestígios de resistência”: determinados sentimentos, atitudes, valores, 

princípios morais, necessários a resistir à frieza, que marca as relações sociais no mundo 

moderno. 

Nas idéias de Adorno sobre a Educação, podemos perceber o quão essencial se 

faz uma educação que tenha como primeiro plano compreender as relações entre os 

seres humanos no mundo moderno, pois essas relações causam estranhamento e 

incompreensão; há, possivelmente, nessas relações, algo de irracional. Trata-se de 

entender as possíveis relações entre os seres humanos, numa sociedade que apresenta 

tendências, objetivas e subjetivas, caracterizadas pelo que o autor aponta como sendo a 

barbárie: 

 

“Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que, estando na 
civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se 
encontrem atrasadas de um modo peculiarmente disforme em 
relação a sua própria civilização _e não apenas por não terem em 
sua arrasadora maioria experimentado a formação nos termos 
correspondentes ao conceito de civilização, mas também por se 
encontrarem tomadas por uma agressividade primitiva, um ódio 
primitivo ou, na terminologia culta, um impulso de destruição, que 
contribui para aumentar ainda mais o perigo de que toda esta 
civilização venha a explodir, aliás uma tendência imanente que a 
caracteriza. Considero tão urgente impedir isto que eu reordenaria 
todos os outros objetivos educacionais por esta prioridade.” 
(Adorno, 2000, p.155) 
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Faz-se necessário reorientar os objetivos educacionais, até mesmo os que dizem 

respeito aos apelos a uma “educação para a cidadania”, à “educação para a paz”, para o 

conformismo ou passividade; é preciso, sim, haver uma educação voltada a resistir à 

violência, pois essa fundamenta as relações humanas. Se há uma preocupação em 

“educar para a paz”, isto pode significar que as pessoas têm consciência de que está 

ausente, à medida que solicitam a necessidade de promovê-la; as pessoas não têm 

consciência, no entanto, do caráter desesperador de suas ações, e alcançar esta 

consciência é fundamental: 

 

“Dentre os conhecimentos proporcionados por Freud, efetivamente 
relacionados inclusive à cultura e à sociologia, um dos mais 
perspicazes parece-me ser aquele de que a civilização, por seu 
turno, origina e fortalece progressivamente o que é anticivilizatório 
(...) Se a barbárie encontra-se no próprio princípio civilizatório, 
então pretender se opor a isso tem algo de desesperador. A 
reflexão a respeito de como evitar a repetição de Auschwitz é 
obscurecida pelo fato de precisarmos nos conscientizar desse 
elemento desesperador, se não quisermos cair presas da retórica 
idealista.” (Adorno, 2000, p. 119-120) 

 

A educação deve considerar o que de fato existe, as condições objetivas que 

estruturam a barbárie, e contra elas tentar agir, reagir, promover estratégias de 

resistências; neste sentido, é possível derivar o universal do particular, pois, nos 

pequenos gestos, em simples atitudes, no que sentimos e fazemos em relação ao outro, 

pode se expressar tanto a adesão à barbárie, quanto as possibilidades de resistir a ela:  

 

“Com a educação contra a barbárie no fundo não pretendo nada 
além de que o último adolescente do campo se envergonhe quando, 
por exemplo, agride um colega com rudeza ou se comporta de um 
modo brutal com uma moça; quero que por meio do sistema 
educacional as pessoas comecem a ser inteiramente tomadas pela 
aversão à violência física.” (Adorno, 2000, p. 165) 

 

 É preciso que as pessoas possam resistir à violência; que desde a infância 

sejam formadas para se sensibilizar e estranhar atitudes irracionais, podendo haver desta 
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forma, condições subjetivas à não adesão, a resistir à violência. Nas atuais condições, 

não se trata de buscar justificativas, nem respostas, nas vítimas –porque elas são ou não 

são de um determinado jeito, por exemplo– mas sobretudo identificar os elementos que 

estruturam a consciência dos indivíduos que são capazes de promover “Auschwitz”. 

Esta consciência é determinada pelas condições objetivas, estruturais que, no entanto, 

não podem ser modificadas, se as pessoas não tiverem consciência delas, se não tiverem 

a capacidade de fazer a crítica e de resistir a esta: “O mero questionamento de como se 

ficou assim já encerraria um potencial esclarecedor.” (Adorno, 2000, p. 132), pois ao 

sermos capazes de questionar nossa própria constituição, haveremos que olhar para a 

objetividade que a suscitou. Este esclarecimento em potencial pode levar ao 

entendimento da objetividade de nossos sentimentos e, assim, desnaturalizando-os, 

poderá haver a capacidade de não concebê-los como uma realidade inalterável, 

contrariamente a isto, esta a “consciência coisificada”: 

 

“Uma consciência que se defende em relação a qualquer vir-a-ser, 
frente a qualquer apreensão do próprio condicionamento, impondo 
como sendo absoluto o que existe de um determinado modo. 
Acredito que o rompimento desse mecanismo impositivo seria 
recompensador.” (Adorno, 2000, p. 132) 

 

 Como nos tornamos assim? Da capacidade de realizar este questionamento, 

dependem algumas possibilidades de resistência à sociedade que o dificulta. A formação 

social possibilita aos indivíduos o questionamento? Trata-se de uma determinada 

relação, na qual os seres humanos são sujeitos, na medida em que podem conhecer e 

influenciar a sociedade, mas também são objetos, por serem determinados pela 

sociedade. Em outros termos: ao sermos capazes de olharmos para nós, compreendendo 

nossa formação, podemos ter consciência das condições sociais determinantes nesse 

processo, pois, numa realidade na qual não “deve haver nenhum mistério, tampouco o 

desejo de sua revelação”, é preciso ter consciência de nossa própria frieza, à medida 

que esta pode nos revelar muito sobre o que a suscitou, sobre a sua objetividade: as 

condições sociais que geram a barbárie.                       

Ao rumo que tomou a humanidade, Adorno (2000) analisa as características 

básicas que constituem as relações humanas, as quais são marcadas assustadoramente 
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pela “frieza”, pela “indiferença ao outro”, “indiferença à dor alheia”, “incapacidade de 

amar as pessoas”, “coisificação das pessoas”, “valorização excessiva da técnica”, que se 

dá pelo “desvanecimento das características que distinguem os seres humanos das 

coisas”, e ainda, de uma “incapacidade dos indivíduos de tomarem consciência disso”, 

assim, os indivíduos: 

 

“Inclinam-se a considerar a técnica como sendo algo em si mesma, 
um fim em si mesmo, uma força própria, esquecendo que ela é a 
extensão do braço dos homens. Os meios -e a técnica é um conceito 
de meios dirigidos à autoconservação da espécie humana- são 
fetichizados porque os fins -uma vida humana digna- encontram-se 
encobertos e desconectados da consciência das pessoas.” (Adorno, 
2000, p.132-133) 

 

 As pessoas, assim, perdem a consciência dos fins, estes estão encobertos. Os 

meios, técnicas, ações realizadas em vários contextos e situações, deixam de se 

constituir como “modos de realização humana”, tornam-se meras ações destituídas de 

encanto, sentido, vida, e então: “(...) a humanidade, em vez de entrar em um estado 

verdadeiramente humano, está se afundando em uma nova espécie de barbárie.” 

(Horkheimer & Adorno, idem, p.11)  

O sentido da Educação deve se orientar pela busca de meios que possibilitem 

conhecer os motivos que levam as pessoas a se conformarem por essas relações, a 

conhecer os mecanismos sociais, objetivos e subjetivos, que levam os homens à 

“barbárie”, à “destruição do outro”. Por isso é preciso pensar no papel da Educação, que 

só tem pleno sentido como educação para a auto-reflexão crítica, para a 

autodeterminação, para que não haja a “adesão cega ao coletivo”, à “submissão 

medíocre”. Em outras palavras: 

 

“É preciso reconhecer os mecanismos que tornam as pessoas 
capazes de cometer tais atos, é preciso revelar tais mecanismos a 
eles próprios, procurando impedir que se tornem novamente 
capazes de tais atos, na medida em que se desperta uma 
consciência geral acerca desses mecanismos.” (Adorno, 2000, 
p.121) 
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Promover o conhecimento das coisas, dos objetos, da sociedade, é importante, 

mas é primordial conhecer o que ainda está oculto: os seres humanos, os quais podem se 

tornar desconhecidos a nós mesmos, pois podemos não ter consciência do que somos 

capazes de sentir em relação a nós e ao outro, tendo em vista determinadas situações.  O 

primeiro passo seria que a educação possibilitasse o conhecimento do ser humano, 

talvez não tenhamos, de fato, consciência de nossa própria frieza, esta pode nos revelar o 

modo como se estrutura a sociedade, pois por esta a frieza é suscitada. Assim os 

sentimentos constituem-se na objetividade dos sujeitos, suas alegrias, tristezas e 

sofrimentos podem revelar o que as suscitaram - as condições objetivas:      

 

“Se a grande filosofia, representada por Leibniz e Hegel, 
descobrira também uma pretensão de verdade nas manifestações 
subjetivas e objetivas que ainda não são pensamentos (ou seja, em 
sentimentos, instituições, obras de arte), o irracionalismo, de seu 
lado, isola o sentimento, assim a religião e a arte, de tudo o que 
merece o nome de conhecimento, e nisso como em outras revela seu 
parentesco com o positivismo moderno, a escória do 
esclarecimento.” (Horkheimer & Adorno, 1985, p.89-90) 

 

  Os conhecimentos organizados e transmitidos nas disciplinas escolares 

pautam-se no conhecimento científico, e se este se elabora por uma ciência desprovida 

de consciência, é produzido um tipo de conhecimento parcial, pois que ignora os seres 

humanos em sua totalidade, sendo indiferente aos seus sentimentos, esses tornam-se 

“sem valor”, na realidade servil, e na ciência por essa edificada. Dessa forma a educação 

tradicional, converte-se numa educação para a “dureza consigo e com o próximo”, para 

o “máximo de capacidade de suportar a dor” _símbolo de um sadismo_ “à têmpera” 

(elogiada), a “virilidade”, a “indiferença à dor de si, e alheia”.  

O sacrifício, a disciplina, o rigor, a exigência consigo e com o próximo são 

requisitos importantes a alcançar determinados objetivos referentes a nossa vida: estudar 

e trabalhar, por exemplo. A formação requer exigência e rigor, em outros termos, a 

possibilidade  de haver a formação ocorre mediante o esforço e a disciplina, necessárias 

ao aprender e expressar um determinado conhecimento relevante à vida dos indivíduos. 

Neste sentido, a disciplina deve voltar-se a algum fim ligado a vida e não à regressão 
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dos seres humanos: indiferença ao sofrimento de si e do outro, insensibilidade: 

“Quem é severo consigo mesmo adquire o direito de ser severo 
também com os outros, vingando-se da dor cujas manifestações 
precisou reprimir.” (Adorno, 2000, p.128)  

 

 Quando o autor nos traz à lembrança o enfoque patogênico do corpo, em 

que ele e Horkheimer descreveram, na “Dialética do Esclarecimento”, é proposta uma 

reflexão sobre os efeitos da repressão sobre a esfera somática, os quais revertem-se no 

corpo, numa forma de violência, em que os movimentos, os pequenos gestos, podem ser 

reveladores do que está inconsciente. Nas palavras de Adorno (2000, p.126): “Em cada 

situação em que a consciência é mutilada, isto se reflete sobre o corpo e a esfera 

corporal de uma forma não livre e que é propícia à violência”  

 

“Tanto é necessário tornar consciente esse mecanismo quanto se 
impõe a promoção de uma educação que não premie a dor e a 
capacidade de suportá-la (...) a educação precisa levar a sério o 
que já de há muito é do conhecimento da filosofia: que o medo não 
deve ser reprimido. Quando o medo não é reprimido, quando nos 
permitirmos ter realmente tanto medo quanto esta realidade exige, 
então justamente por essa via desaparecerá provavelmente grande 
parte dos efeitos deletérios do medo inconsciente e reprimido.” 
(Adorno, 2000, p.128-129) 

 

   A formação que leva o indivíduo a se integrar, de forma violenta, de forma 

a reprimir suas dores, a um determinado padrão de comportamento, pode suscitar 

sentimentos de raiva, ressentimentos e vingança. Os sentimentos, as dores, quando 

reprimidas, não deixam de existir, apenas ficam inconscientes, podem não se manifestar 

por momentos, mas podem se expressar com toda força e violência que as fizeram 

aquietar. Se esses sentimentos puderem ser esclarecidos, conscientizados pelos 

indivíduos, há maior chance de que possam ser controlados, regrados, de acordo com 

determinados princípios éticos como, especialmente, “a consideração ao outro”, “sem a 

qual a civilização deixaria de existir.” ( Horkheimer & Adorno, 1985, p.84)  

Neste sentido, dentre as possibilidades apontadas por Adorno (2000), está o 

esporte :            
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“O esporte é ambíguo: por um lado, ele pode ter um efeito 
contrário à barbárie e ao sadismo, por intermédio do fair play, do 
cavalheirismo e do respeito pelo mais fraco. Por outro, em algumas 
de suas modalidades e procedimentos, ele pode promover a 
agressão, a brutalidade e o sadismo, principalmente no caso de 
espectadores, que pessoalmente não estão submetidos ao esforço e 
à disciplina do esporte; são aqueles que costumam gritar nos 
campos esportivos. É preciso analisar de uma maneira sistemática 
essa ambigüidade. Os resultados teriam que ser aplicados à vida 
esportiva na medida da influência da educação sobre a mesma.”  
(Adorno, 2000, p.127). 

 

A ambigüidade a que se refere o autor sugere que aquela pessoa que se 

submete aos esforços corporais contidos no esporte, que suporta as dores, o sacrifício, o 

sofrimento corporal, tornam-se ou expressam menos a violência do que aqueles que só 

assistem aos jogos. De um lado os que sofrem na pele, de um outro, os que assistem, 

vibram e cobram o máximo de desempenho _sacrifício pelo time. Se Adorno (2000), 

como vimos, critica a educação tradicional pelo seu caráter excessivamente repressor, o 

qual levaria os indivíduos à dureza consigo e com o outro, por meio da idéia acima, o 

autor também nos leva ao questionamento sobre a necessidade da disciplina, do rigor, da 

exigência e do dever para a formação voltada à identificação com o outro. Pode-se 

entender que se a “educação para a máxima capacidade de suportar a dor”, pode levar à 

indiferença à dor de si e do outro, esta possibilidade no esporte pode voltar-se a outros 

objetivos também. Os treinos, os jogos, são extenuantes, promovem a dor, aos poucos os 

músculos enrijecidos são passíveis de resistir à dor; essa resistência não seria em vão, 

serve ao jogar bem _correr mais, defender, fazer mais coisas e gastar menos energia. 

Esse condicionamento serve à capacidade de acionar determinados modos de jogar, 

determinada técnica, a qual possibilita alcançar determinados objetivos: fazer uma cesta 

ou um tipo de marcação necessária ao confronto que não seja violento, por exemplo. A 

submissão à disciplina, à técnica, às regras, aos esforços, insere-se num contexto ético, 

de respeito e consideração ao mais fraco. Assim, se o esporte pode levar à agressividade, 

também pode promover a consideração ao outro. Com o objetivo de promover a 

resistência a atitudes relacionadas à violência e de potencializar o aspecto positivo do 

esporte, é preciso então levar essa discussão à Educação, na qual o esporte se apresenta, 

especialmente, nas aulas de Educação Física.  
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É suscitado, deste modo, um estudo sobre esse caráter ambíguo do esporte, 

tendo a educação o papel de possibilitar a conscientização de que ele pode ocorrer de um 

modo ou de outro, promovendo atitudes de companheirismo ou de agressão, para que a 

própria prática esportiva seja reorientada, podendo tornar-se uma prática voltada para a 

resistência dos indivíduos à violência.  É necessário ter consciência do modo como 

ocorrem estas relações para analisá-las criticamente, e assim poder resistir à submissão a 

relações de dominação; não submeter o outro à humilhação, nem ser humilhado e 

conseqüentemente reorientar esta prática: promovendo a reflexão sobre o nosso 

comportamento frente à competição desmesurada, e isto pode significar aprender sobre 

nós, sobre o que somos capazes de sentir em determinados momentos, em relação a nós 

e ao outro: 

 

“Desbarbarizar, isto é, desacostumar as pessoas de se darem 
cotoveladas. Cotoveladas constituem sem dúvida uma expressão da 
barbárie (...) A idéia de fair play, momentos de uma consideração 
segundo a qual a motivação desregrada da competitividade encerra 
algo de desumano (...) ação das cotoveladas. A competição é um 
princípio no fundo contrário a uma educação humana (...) um ensino 
que se realiza em formas humanas de maneira alguma ultima o 
fortalecimento do instinto de competição. Quando muito é possível 
educar desta maneira esportistas, mas não pessoas desbarbarizadas. 
Contrariamente a isto, está a reflexão acerca das debilidades do que 
a gente mesmo faz; ou as exigências que colocamos para nós 
mesmos ou à objetivação daquilo que imaginávamos; trabalhar no 
sentido de superar representações infantis e infantilismos dos mais 
diferentes tipos. Diminuir o peso das formas muito primitivas e 
marcadas da competitividade na educação física, isto levaria a um 
predomínio do aspecto lúdico no esporte frente ao chamado 
desempenho máximo. Considero esta uma inflexão particularmente 
humana inclusive neste âmbito dos exercícios físicos, a qual, 
segundo penso, parece ser estritamente contrária a concepções 
vigentes de mundo.” (Adorno, 2000, p.161-162) 

 

   Nas condições estruturais vigentes, precisamos voltar nossas atenções a 

questões como: o que nos levou a isso, quais foram e são as condições objetivas e 

subjetivas que promovem a destruição do outro e de si? E assim, também, analisar 

criticamente as possibilidades de intervenção na estrutura social, e neste sentido o papel 

da Educação quanto à formação dos indivíduos. Em outras palavras, algo é essencial na 

formação humana: não devemos ser  obrigados a amar, mas deve-se respeitar a si 
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próprio e ao outro. São atitudes, comportamentos precisos em termos de “sobrevivência” 

e convivência entre os indivíduos, e devem ser ensinados, promovidos desde a infância. 

 

 

 

1.2 As Possibilidades Formativas do Esporte 

Por meio das idéias explicitadas, sobre o sentido que deve orientar a 

Educação, a presente pesquisa busca refletir sobre as possibilidades formativas do 

esporte ensinado nas aulas de Educação Física. Nesta questão, alguns desdobramentos 

tornam-se relevantes: qual é o papel do esporte na formação? Quais são os possíveis 

sentimentos, atitudes e valores suscitados por meio do esporte? É necessário, ainda, 

delimitar os aspectos do esporte a serem considerados, quanto aos seus possíveis efeitos 

sobre formação humana. Para isso, precisa-se entender as características básicas que 

estruturam o modo em que se realiza o esporte, especificamente no âmbito escolar: 

 
“O esporte é um sistema institucionalizado de práticas 
competitivas, predominantemente físicas, delimitadas, codificadas, 
regradas convencionalmente, cujo objetivo reconhecido é, sobre a 
base de uma comparação de performances, de proezas, de 
demonstrações físicas, designar o melhor concorrente (o campeão) 
ou registrar a melhor performance (o recorde).”  (Brohm, 1992, 
p.89, apud Casco 2003, p.12) 

 

 

Trata-se, assim, de uma atividade estruturada sob um princípio básico: a 

competição, pressupondo, ainda, a existência de um padrão a estruturar as ações dos 

sujeitos envolvidos, tendo em vista um conjunto de práticas corporais, que atende a 

determinadas técnicas e performances, regras e códigos determinados, ocorrendo e 

variando em maior ou menor grau, possivelmente, conforme o âmbito em que se 

inserem: 

 
 

“(...) existe, pois, uma multiplicidade de práticas que possuem 
coerência interna própria, mas que precisam ser estudadas do 
ponto de vista de suas diferenças. É o caso do esporte como prática 
escolar, de lazer, de rendimento. É importante que essas 
manifestações sejam investigadas na perspectiva de uma 
abordagem teórico-metodológica que leve em conta a ação dos 
atores sociais, reconhecendo-os como sujeitos de razão capazes de 
criar estratégias e de processar escolhas, sem perder de vista, ao 
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mesmo tempo, que essas escolhas não são ilimitadas, ocorrendo 
dentro de certos condicionamentos de tempos/espaços nos quais os 
sujeitos se encontram inseridos. Um desses importantes espaços de 
inserção do esporte é a escola.” (Faria, 2001, p. 01)   

 

        

Podemos, então, compreender o esporte como uma atividade, 

especificamente um jogo, em que os participantes podem elaborar estratégias de ação, 

sendo essas limitadas e orientadas por determinadas regras definidas e explícitas. O grau 

de exigência quanto ao cumprimento ou a possibilidade de alteração das regras, bem 

como a exigência a uma determinada  técnica ou rendimento pode variar, em maior ou 

menor grau, conforme o âmbito em que se insere: se ocorre como prática relacionada ao 

lazer, ao trabalho (“esporte profissional”) ou à Educação. 

Dessa maneira, pretende-se considerar na presente pesquisa os seguintes 

aspectos estruturantes do esporte: o valor e o significado atribuído à técnica, às regras, 

aos esforços corporais e a consideração ao outro. Em outros termos: Qual é o papel 

destes aspectos na formação dos alunos que participam do esporte no âmbito escolar? 

Por meio da técnica esportiva é possível desenvolver a reflexão e a consciência sobre a 

relação entre meios (técnica) e fins (resultados), ou a técnica é priorizada como fim em 

si mesmo? Por meio das regras esportivas é possível desenvolver a reflexão e a 

consciência sobre a necessidade dessas ao convívio social, ou a obediência, no sentido 

de passividade e conformismo, ou ainda, a dominação e a agressividade em relação ao 

outro? É possível, por meio do esporte, desenvolver atitudes e sentimentos 

relacionados à valorização da consideração ao outro, ou somente à indiferença? 

Trata-se de compreender as possibilidades formativas do esporte, e como 

possibilidades, torna-se fundamental analisá-las conforme expressões de uma sociedade 

contraditória, portanto, atentando às possíveis ambigüidades dos seus efeitos sobre a 

formação. 

A opção aqui adotada é estudar o esporte que se manifesta no âmbito 

escolar, precisamente os chamados jogos de equipe, como futebol, basquete, vôlei ou 

handebol, que se manifestam como conteúdo das aulas de Educação Física: 

 
 

“No plano da história da Educação Física, é possível destacar 
elementos históricos que levaram para as práticas pedagógicas a 
predominância de certos temas da cultura. Assim, em determinado 
momento, a Educação Física esteve associada à ginástica, 
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incorporando como tarefa a constituição de corpos fortes, 
disciplinados e úteis à nação. Com o passar do tempo, novos 
objetivos passaram a incorporar as práticas escolares e outros 
conteúdos passaram a compor a Educação Física. Contudo o 
conteúdo que vem se destacando, nos últimos 50 anos, como objeto 
de ensino dessa disciplina, é o esporte.”  (Faria, 2001, p.01) 

 

                 

Tendo, quanto ao tema, situado, brevemente, a definição de esporte, bem 

como delimitado a inserção deste como conteúdo das aulas de Educação Física, é 

preciso, ainda, especificar o que podemos entender sobre o esporte na relação com a 

Educação Física, tratando-se, neste sentido, das relações entre o esporte e o processo de 

formação dos sujeitos que dele participam: do seu significado no processo formativo 

escolar; das possíveis influências do esporte sobre a formação. Essa é uma questão que 

permeia, na área da Educação Física, os estudos sobre as relações entre esporte e 

educação, requerendo, certamente, a reflexão crítica acerca dos sentimentos, valores e 

atitudes suscitadas pelo esporte, como também, precisamente, o reconhecimento acerca 

das possibilidades de analisar “de que formas”, “por meio de quais  mecanismos”, ou, 

“como estes valores e atitudes podem atuar sobre os sujeitos, podendo influenciar em 

sua formação”.  

O esporte expressa, claramente, os valores da ordem social mais ampla; 

durante as atividades esportivas os alunos podem manifestar estes valores, de forma 

mais ou menos acentuada, tendo em vista já terem, em maior ou menor grau, se 

adaptado à estrutura social vigente. Mas a questão que aqui se apresenta é em que 

medida estes valores, sentimentos e atitudes, como disciplina, obediência, 

individualismo, competição, consideração e indiferença ao outro, podem se acentuar por 

meio da prática esportiva, a ponto de influenciarem a formação dos alunos, tendo em 

vista estes valores constituírem-se não só no esporte, mas nas demais práticas sociais. 

Enfim: “As ações manifestadas pelos sujeitos na prática esportiva, podem ser deslocadas 

para outros contextos da vida social”? Quer dizer: o aluno que se submete aos esforços 

corporais, à técnica, à disciplina às regras, à competição, que participa do esporte 

durante o seu processo formativo escolar _o qual constitui-se numa fase significativa da 

formação_ poderá ter sua formação influenciada por este? A sua formação poderá se 

caracterizar pela “disciplina”, pela “disposição ao sacrifício corporal”, pela 

“aprendizagem do competir: do ganhar e do perder”, pela “consideração ao mais frágil”? 

E se sim, o que isto pode significar, em relação à sua formação?  
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Coletivos de Autores (1992), representam até hoje os primeiros estudos na 

área da Educação Física, os quais contribuem, fundamentalmente, às reflexões sobre o 

tema, não só as iniciais, mas as recentes também. Portanto, minhas problematizações 

serão no sentido de tentar compreendê-las, tentando aprofundar a reflexão a partir dessas 

idéias. Nesta perspectiva, os estudos brasileiros, na área da Educação Física, que se 

iniciaram aproximadamente na década de 1980, sobre as relações entre esporte e 

educação, contribuem ao revelar o caráter ideológico do esporte, caracterizado deste 

modo, como uma prática correspondente à sociedade capitalista, reproduzindo, assim, os 

valores _naturalização da competição, esforço, disciplina, obediência ás regras_ 

necessários à manutenção de uma determinada ordem social, fundada basicamente na 

hierarquia de classes. São leituras sobre “o esporte associado à alienação, dominação 

de classes, exploração capitalista e reprodução compartimentalizada e orientada para o 

rendimento”. (Bracht,1992; Kuns,1994): 

 
 

“As análises do esporte, principalmente as de cunho marxistas, 
apontam o fato de que ele privilegia, também nas escolas, a classe 
dominante, incutindo valores, como vencer a todo custo, querer é 
poder, competição exacerbada e exclusão.”  (Faria, 2001, p.01) 

 
  

Certamente, estes estudos, como já mencionado, contribuíram 

significativamente ao fundamentar as reflexões posteriores, que se voltam 

assertivamente à crítica acerca do caráter ideológico do esporte. Neste debate, 

afirmações como: “a criança que pratica esporte respeita as regras do jogo capitalista” 

(Bracht, 1992), tornaram-se referenciais, assim como outras, um tanto quanto 

superficiais, à medida que não nos propõem a compreensão do modo como tal papel do 

esporte se constitui _ como os alunos podem tornar-se de um modo ou de outro, tendo 

em vista o papel do esporte, por exemplo: “o esporte é um meio a inculcar os valores 

hegemônicos da classe dominante sobre a classe dominada”, “o esporte serve a preparar 

os alunos ao trabalho, à medida que estes acostumam-se à disciplina e aos esforços 

físicos”, e ainda, “por meio do esporte é possível que os alunos tornem-se mais aptos à 

competição exigida na ordem social vigente, como também à obediência às regras” 

(Coletivo de Autores, 1992) _ podemos tentar saber se isto efetivamente ocorre, e se 

sim, por meio de quais mecanismos? 

Por meio desses estudos podemos compreender o modo como se estrutura o 
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esporte, mas pouco compreendemos, como já mencionado, sobre o efeito das 

características do esporte sobre a formação das pessoas. Quer dizer que ainda não 

compreendemos como as crianças quando em contato com a prática esportiva podem ou 

não, por exemplo, aprender a respeitar _ se é que todas agem assim_ “as regras do jogo 

capitalista”? “E o que significa este respeito às regras _seria o cumprimento advindo de 

uma obediência ou da reflexão e compreensão sobre a necessidade de haver as regras?_  

Assim, a partir das idéias desses autores, é preciso analisar algumas afirmações que 

aparecem de forma simples, algumas vezes “mecânicas”: “o esporte inculca os valores 

da classe dominante sobre a classe dominada”_Como? Por meio de quais mecanismos 

isto torna-se ou não possível?_“transplantação reflexa de determinados códigos do 

esporte na escola”_ Os alunos somente reproduzem, fielmente os valores e atitudes 

expressados no esporte? Como se daria este processo?  

 
 

“As pesquisas na área da Educação Física que se propuseram a 
analisar o esporte, muitas vezes o fizeram com um olhar centrado 
no plano da legislação escolar ou dos interesses macroestruturais, 
buscando interpretar o significado das forças externas que o 
influenciam na escola, o que não deixa de ter grande importância. 
Contudo, as múltiplas redes de significações e usos do esporte 
como prática escolar, tornam-se imprescindíveis considerar as 
especificidades que compõem essa instituição social.” (Faria, 2001, 
p.02) 

 

    

Como podemos saber, se as intenções norteadoras do modo em que se 

objetiva o esporte, têm efeito, de fato, sobre a formação dos alunos? Se a esta questão 

for possível indicar apontamentos, é preciso, no mínimo, considerar os diversos usos e 

significados atribuídos ao esporte na escola e, talvez, compreender as possibilidades 

ambíguas deste sobre o processo de formação, pois:  

 

“por práticas pedagógicas, pode ser entendido aquilo que se 
desenvolve nas formas mais estritas de organização escolar, aquilo 
que tem sido historicamente a marca do modelo escolar: seriação, 
fragmentação, racionalidade, homogeneização, especialização, 
controle, enfim, um conjunto de procedimentos que trazem a marca 
da modernidade. Assim entendida, a escola como um modelo ideal, 
qualquer disciplina escolar cumpriria sua função dentro de um 
esquema bastante similar: o aprender e o ensinar e  a própria 
formação humana_ se configurariam como um moto-contínuo 
refratário a qualquer atitude não prevista. Felizmente, a história 
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mostra que não foi e não tem sido assim. O imponderável também 
existe na experiência histórica e o projeto de escolarização que 
conhecemos na modernidade transcende em muito uma ênfase 
somente sobre o espaço e o tempo da aula.”  (Oliveira, 2003, 
p.158) 

 
             

   Na pesquisa de Farias (2001) sobre “os usos e significados do esporte no 

âmbito escolar”, pode-se perceber que os esportes não devem ser interpretados em 

função de certas dicotomias, pois não são um bloco monolítico da cultura, assim como 

não são os usos e significados manifestados pelos alunos nas aulas de Educação Física, 

recreios, entradas e saídas, exemplificados especialmente, pelos múltiplos usos e 

significados do futebol na escola: 

 

 

“O lugar comum de debate sobre os significados e usos do esporte 
na cultura escolar parece repousar em interpretações dicotômicas: 
ora como alienação e dominação, ora como espaço de 
conformação cultural, ora como espaço de produção de 
prazer/práticas lúdicas, ora como objeto de uma educação 
emancipatória. Talvez seja mais interessante considerar esses usos 
e significados como ambíguos, estruturados numa tecitura de 
dominação, alienação, prazer, ludicidade, emancipação.” (Farias, 
2001, p. 09)   

 

 

A autora refere-se a análises que determinam o esporte em pólos 

antagônicos _o esporte é isto ou aquilo, teria determinado efeito ou outro sobre a 

formação. Mas o esporte, como nos mostra em sua pesquisa, não seria uma coisa só, 

nem outra, mas ambas as coisas, simultaneamente, tratando-se de um fenômeno 

ambíguo. O fato de não ser possível absolutizar o significado do esporte no processo 

formativo escolar, não deve ser entendido como uma falha ou carência de sentido, pois o 

sentido do esporte pode ser,  justamente, o seu caráter ambíguo.  

Num estudo mais recente de Bracht (1997), sobre as análises sociológicas do 

esporte, o autor contribui à discussão sobre o caráter ambíguo do esporte:  

 
 

“Colocamos como tarefa, aprofundar a temática no sentido de 
buscar identificar sob quais condições, em que circunstâncias, a 
partir de quais condições uma ação interventora poderia fazer 
ressaltar o pólo emancipador ou potencial emancipatório do 
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esporte; ou que esporte precisaria ser criado para tal. Como 
articular um esporte racional (no sentido crítico da razão crítica), 
contra um esporte racionalizado, ou melhor contra um esporte 
dominado pela razão instrumental, também estaria nesta 
perspectiva.” (Bracht, 1997, p.119) 

   

 

Portanto, as discussões em torno das possibilidades formativas das aulas de 

Educação Física, especificamente quando se atem ao esporte como conteúdo, requerem 

pesquisas que busquem aprofundar a temática, no sentido de identificar sob quais 

condições e ações pode-se fazer ressaltar, sob a ambigüidade do esporte, seu sentido 

emancipatório, o qual poderia contribuir, de fato, à formação. O que podemos afirmar, é 

que a Educação Física, no trato com qualquer um dos seus conteúdos, deve objetivar 

estes como um meio, não apenas um fim. Tanto é importante aprender o conjunto de 

saberes, como a dança, os jogos, as brincadeiras, o esporte, em seu aspecto instrumental, 

quanto é primordial reconhecer por meio destes saberes: os sentimentos e as atitudes 

reveladas nestes momentos. Esta idéia baseia-se no conceito de corporalidade: 

 

“Ao conjunto de práticas corporais do homem, sua expressão 
criativa, seu reconhecimento consciente e sua possibilidade de 
comunicação e interação na busca da humanização das relações 
dos homens entre si e com a natureza estamos chamando de 
corporalidade. A corporalidade se consubstancia na prática social 
a partir das relações de linguagem, poder e trabalho, estruturantes 
da sociedade (...) Assim, considero a educação física um conjunto 
de saberes primordial para consignar um projeto de formação 
humana.” (Oliveira, 1998, p.131)  

 

 Desta maneira, é fundamental promover uma educação para a sensibilidade 

consigo e com o outro, a educação para a sensibilidade representa uma resistência frente 

à exigência técnica, vigente na sociedade, e conseqüentemente nas aulas de Educação 

Física, especificamente no esporte: 

 

 “O reconhecimento de alguns sintomas que acometem os 
indivíduos e que aparecem inconscientemente, no físico, pode 
ocorrer, quando a atenção estiver voltada para a expressão 
corporal como um fim normativo em si mesmo. Se a experiência 
formativa necessita de momentos de diferenciações para existir, é 
preciso o cultivo de experiências que permitam ao corpo, e a todo o 
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sofrimento nele contido, expressar-se”. (Rodrigues & Farias, 2001, 
p.05) 

 

 Segundo Rodrigues & Farias (idem, p.06), o esporte, os jogos populares, a 

dança, da forma como ocorrem nas aulas de Educação Física, cooperam a favor da 

assimilação cega ao sistema de trocas, no qual o outro não é mais que um mero meio. 

Nesse estado de coisas, a formação torna-se sinônimo de indiferenciação, cujo produto 

são indivíduos incapazes de lidar com o diferente. Com isto:  

 

“En tanto que se cancelan los momentos de diferenciación –
originariamente sociales- em que residía la formación, pues 
formación cultural y estar diferenciado son propiamente lo mismo, 
em lugar suyo prospera un sucedáneo. La perennizante sociedad 
del status absobe los restos de la formación y los transforma em 
emblemas de aquél.” (Adorno, 1972, p.159) 

 

Assim, as relações sociais que se manifestam no esporte norteiam-se, como 

as relações na sociedade mais ampla, pela razão instrumental, à medida que 

caracterizam-se pela valorização desmesurada de uma determinada técnica, pela 

“coisificação” das relações sociais, e pela alienação de si mesmo, quer dizer, pela 

insensibilidade e indiferença à dor, causada pelos  treinamentos na busca de um 

determinado rendimento. Deste modo, pode-se não se reconhecer ou sentir-se mais; a 

sensibilidade, a criatividade e espontaneidade são quase neutralizadas, tendo em vista a 

submissão a uma determinada técnica, a um padrão de jogo. Neste momento o 

técnico/professor requer jogadas “criativas”, “invenções mirabolantes”, que “fujam às 

regras”, que possam “surpreender” a equipe adversária, mas esquecem ou não percebem 

que, ao exemplo dos remadores de Ulisses da “Odisséia”, os jogadores remam, remam, 

sem ouvir “o canto das sereias”, seus ouvidos estão “encobertos”, não podem ouvir, a 

mera atividade, o fazer sem sentido, a valorização excessiva da técnica, pôde paralisá-

los, frente à imaginação e à fantasia, e assim, nas palavras de Horkheimer & Adorno 

(1985, p. 218): “permanecem um cadáver, por mais exercitado que seja”. Como então, 

pedir que sejam criativos? Se foram neutralizados nesta dimensão, encontram-se 

desamparados para a fantasia, a criação, a liberdade, a expressão livre, enfim, para a 

sensibilidade, para a diferenciação, para a experiência. 
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Essa racionalidade do esporte, em que não há lugar para o imprevisível, o 

espontâneo, a criação, a imaginação, a diferença, a sensibilidade, a reflexão, na qual as 

ações são milimetricamente detalhadas, treinadas, feitas, repetidas, demonstra a 

regressão ao comportamento condicionado, à própria idéia de repetição: 

 

“As equipes esportivas modernas, cuja cooperação está 
regulamentada de tal sorte que nenhum membro tenha dúvidas 
sobre seu papel e para cada um haja um suplente a postos (...) onde 
nenhum instante fica ocioso, nenhuma abertura no corpo é 
desdenhada, nenhuma função permanece inativa. No esporte, assim 
como em todos os ramos da cultura de massas, reina uma atividade 
intensa e funcional, de tal modo que só o expectador perfeitamente 
iniciado pode compreender a diferença das combinações.” 
(Horkheimer & Adorno, 1985, pág.87) 

 

 

Autores, como Eichberg (1979 apud Bracht, 1997) e Rigauer (1969, apud 

Bracht, 1997) entendem que alguns princípios que passaram a reger a sociedade 

capitalista industrial acabaram sendo incorporados pelo esporte, como foi o caso do 

“princípio do rendimento”, caracterizando-se basicamente pela: competição, rendimento 

físico-técnico, recorde, racionalização e cientifização do treinamento.   

 Segundo Marcuse (1979, p.50): “sob o domínio do princípio do rendimento 

corpo e alma tornam-se instrumentos de rendimento do trabalho alienado”. O 

“princípio do desempenho” determina a “lei do mais forte”, do mais ágil, mais 

habilidoso, do mais alto, do mais esperto. As diferenças corporais, assim, são expostas 

hierarquicamente. O melhor é o “condicionado”, que se guia pelo funcionamento 

orgânico: “corre”, “respira”, “movimenta braços, pernas”, para se submeter a uma 

determinada técnica, que pode levar a algum fim, um gol, uma cesta, ou pode ser 

realizada por pura obediência a uma determinada eficiência técnica em si mesma, não 

havendo sentido. O considerado “melhor”, “forte”, é o ser humano “mais maquinal”, 

“mais robotizado”, “o campeão”: 

 

“O esporte é a poesia corporal da hierarquia, fundamentando-se 
na hierarquização de performances que são comparáveis à luz de 
medidas objetivas, estruturadas sob o modelo competitivo. A 
pedagogia esportiva apóia-se numa pirâmide de conquistas 
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corporais que objetivam, em última análise, a descoberta e o 
desenvolvimento do talento esportivo, aquele que poderá se tornar 
capaz de performances extraordinárias.” (Brohm, 1992 p.93, apud 
Casco, 2003, p.113)  

          

  Esta estrutura parece estar bem organizada, para que cada um saiba o seu 

lugar na hierarquia, parece haver uma espécie de “guerra consentida”, permitida, um 

“brigar”, um “violentar” de “faz-de-conta”, mas que, no entanto, pode deixar cicatrizes, 

no corpo e no espírito, é o que nos mostra Casco (2003, p.147), em sua obra “As 

cicatrizes no corpo: a pedagogia esportiva nas aulas de Educação Física”. Com o 

objetivo de compreender os elementos que conformam as expressões de violência no 

ambiente escolar, e a ocupação do esporte nesta dinâmica, o autor recorre à análise de 

relatos de experiências de adultos, sobre a prática esportiva em suas aulas de Educação 

Física, as quais confirmam a “formação de uma “hierarquia paralela” dentro das 

instituições escolares, na qual a habilidade corporal e a força física ocupam um lugar 

de destaque”: 

 

“Tais elementos parecem confirmar a afirmação de Adorno (1995), 
a primeira, oficial, diz respeito a performance intelectual, o saber é 
valorizado e torna-se instrumento de poder. A segunda, não oficial, 
afirma a valorização da “força física”, do “ser homem” e de todo 
um conjunto de valores, entre eles a habilidade corporal, que 
favorece a manutenção de ideários que ultrapassam a própria 
instituição escolar, e que atuam para a manutenção de relações 
sociais violentas. (Casco, 2003,  p.147) 

 

  Como uma “guerra consentida”, o esporte revela um arcaísmo, ele 

apresenta elementos relacionados à regressão dos seres humanos, é o que enfatiza 

Veblen, em suas considerações acerca dos fenômenos culturais, e dentre eles o esporte, 

como uma atividade bastante presente na modernidade: 

 

“Veblen há caraterizado tajantemente como explosiones de 
violencia, represon y espíritu de codicia todos los tipos de deporte, 
desde los juegos infantiles y las clases de gimnasia hasta las 
grandes ostentaciones deportivas que más tarde florecieron en los 
estados dictatoriales de ambos tipos. La pasión deportiva es, por 
tanto, para Veblen da naturaleza regressiva. Pero no hay nada tan 
moderno como ese arcaísmo: las organizaciones deportivas fueron 
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el modelo de las reuniones de masas totalitarias. Como excessos 
tolerados (...) Veblen adivina la afinidadad existent entre el exceso 
deportivo y la capa rectora que lo manipula (...) ele identifica el 
deporte como pseudoactividade, como canalización de energías 
que en otras direcciones podrían ser peligrosas, como actividad sin 
sentido condecorada con enganosas insignias de seriedad e 
importancia.” (Adorno, 1962, p.81) 

 

Segundo Veblen (apud Adorno, 1962, p.81), o esporte em todas as suas 

manifestações, caracteriza-se pela sua capacidade de promover a violência, não sendo 

casual sua presença nos estados ditatoriais. “A paixão desportiva é, portanto, para Veblen 

de natureza regressiva”. Tendo em vista a barbárie, não haveria algo tão moderno como 

esse arcaísmo. No esporte, a violência, os excessos, seriam tolerados, pois teriam o efeito 

de canalizar as energias destrutivas do ser humano, que em outras direções poderiam se 

tornar perigosas, neste sentido, pode servir de “desvio da atenção” às tensões sociais, 

contribuindo, assim, para a manutenção de uma determinada ordem social. Adorno (1962, 

p.81) complementa situando o caráter ambíguo do esporte, pois se a sociedade é 

contraditória, suas manifestações também são, e assim é o esporte, ambíguo: pode 

estimular a violência, como pode ensinar a suportar ou a defender-se da mesma; é uma 

atividade que requer atenção, mas também serve à distração; promove o cansaço e o prazer; 

talvez até o prazer de suportar a dor, a partir de um “elemento masoquista”; pode 

desenvolver, ou “recuperar” qualidades físicas, mas que, ainda assim, serão utilizadas em 

benefício das máquinas novamente. O esporte, assim, não só representaria uma violência 

primitiva, mas um meio poderoso à adaptação a uma nova forma em que se apresenta a 

sociedade, uma forma ainda mais ameaçadora, a barbárie.  

Enfim, em todas as suas manifestações, qualquer que seja o modo de sua 

organização, pertence o esporte ao “reino da não liberdade”:    

 

“Al mismo tiempo, el deporte responde al espírito de presa 
agresivo y prático. Pone sobre común denominador los 
antagónicos deseos de actividade útil y de pérdida de tiempo. Así se 
convierte en elemento de la estafa, en un make believe. Sin duda 
habría que completar el análises de Veblen. Pues no sólo es 
proprio del deporte el impulso de cometer violência, sino tembién 
el de sopostarla y defenderse de ella. La psicología racionalista de 
Veblen le impide ver el elemento de masoquismo presente en el 
deporte. Ese instinto configura al deporte no como mera reliquia de 
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alguna pasada forma de sociedad, sino al mismo tiempo – y acaso 
aún más acusadamente – como incipiente adaptación a una nueva 
forma amenazadora. Esto sea dicho frente al lamento de Veblen 
según el cual las institutions se retrasan respecto del espíritu de la 
industria, identificado por él, ciertamente, con la tecnologia, 
Podría decirse que el deporte moderno intenta devolver al cuerpo 
parte de las funciones que la ha arrebatado la máquina. Pero lo 
hace con el fin de educar más despiadadamente a los hombres para 
ponerlos al servicio de la máquina. Por ello pertenece el deporte 
moderno al reino de la ilibertad, cualquiera que sea el modo se lo 
organice.” (Adorno, 1962, p.81) 

  

O “reino da não liberdade” é a sociedade capitalista, o esporte, assim como 

as instituições de um modo geral, serve a este. Mas se, como nos apontam os autores 

acima, no esporte não há “vestígios de liberdade”, é preciso saber se nele há “vestígios 

de resistência”, tendo em vista seu caráter ambíguo. 

Como já mencionado, Adorno (2000) indica esta ambigüidade, a qual 

merece análise sistemática, da qual a Educação deve se apropriar. Oliveira (2000, p.16) 

critica a posição de Adorno, argumentando que: 

 

“toda prática de contendores baseia-se necessariamente no 
primado do melhor, estruturando inevitavelmente uma situação de 
domínio e sacrifício.” 

 

Em oposição à opinião de Oliveira, Ramos (2004) argumenta que a 

competição em si não seria maléfica à formação do indivíduo, o aspecto destrutivo da 

competição revelaria-se, pois, em correspondência aos princípios estruturantes do 

sistema social vigente, no qual os indivíduos ainda permanecem presos à “lei do mais 

forte”. Numa outra ordem social, “ganhar” ou “perder” poderia significar, apenas, mais 

um detalhe entre tantos existentes num jogo, por exemplo, e não uma questão séria, 

como torna-se nesta sociedade. 

Dessa maneira, Oliveira (2000) realiza a crítica à competição desmesurada, 

destrutiva, que fundamenta grande parte das manifestações esportivas, porém, ao 

discordar de Adorno (1995), sobre as possibilidades ambíguas do esporte para a 

formação, o autor parece não considerar que esse, não deixa de fazer uma análise do 

caráter destrutivo do esporte, isto não é negado de modo algum por Adorno (1995), 
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contudo, este também nota outras possibilidades, que precisam ser olhadas 

sistematicamente, cuidadosamente, tendo em vista potencializá-las. 

Neste sentido, em relação as regras esportivas, há que considerar 

contribuições como as de Bracht (1992), por exemplo, quando nos propõe que: “A 

criança que pratica esporte respeita as regras do jogo capitalista”, mas cabe, além 

disso, perceber o quanto essa idéia parece afirmar, determinante e abrangentemente, os 

papéis do esporte sobre a formação da criança, e nesse caso, algumas indagações, 

mostram-se necessárias: “Mas, todas as crianças que praticam esporte respeitam as 

regras do “jogo capitalista”?  “Por meio do esporte se pode, de fato, desenvolver o 

respeito a tais regras, ou a outras?” “As crianças, neste sentido, podem tornar-se mais ou 

menos obedientes, disciplinadas, competitivas?” E, então: “Por meio de quais 

mecanismos _subjetivos e objetivos_ este processo se daria, ou não?” O autor faz uma 

crítica ao esporte, no sentido de que este levaria, por meio do hábito de respeitar as 

regras esportivas, ao conformismo e à passividade. No entanto, poderíamos questionar o 

seguinte: “que relações há, precisamente entre as regras esportivas e as regras do sistema 

capitalista?” Talvez não seja a regra em si, mas o hábito de obedecê-las, mas se assim 

for, podemos ainda questionar: “e as crianças que não aprendem, de alguma forma a 

cumprir regras, elas não respeitarão, não serão conformadas à sociedade capitalista?” “A 

não obediência às regras seria um fator a favor de mudanças sociais?”  

A idéia de Bracht (1992), assim, revela que: 

 

“(...) todas as regras existentes na sociedade são funcionais para a 
reprodução da dominação do capital e da ordem social vigente, 
todas as regras que regem os esportes e as atividades de educação 
física compartilham dessa propriedade e, portanto, os esportes e 
seu ensino (em clubes, academias e escolas) desenvolvem 
competências adequadas ao funcionamento do capitalismo”. ( 
Lovisolo, 1997, p. 84) 

 

Mas a negação, a não apropriação das regras,  não representa, 

necessariamente, a possibilidade de crítica e resistência. Aliás, por meio das idéias de 

Sass, (1992, p.219), vemos que a apropriação das regras nessa sociedade pode servir ao 

controle do indivíduo, mas também a possibilidade de realizar a crítica a esta. Conforme 

as idéias de Mead sobre a importância dos jogos com regras na formação da criança, 

Sass (1992) aponta que as regras não determinam mas sim norteiam as ações do 
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indivíduo no jogo: 

 

“Determinação não significa, para o autor, supor o comportamento 
individual como uma marionete a saber dos fios manuseados por 
forças ocultas transcendentais mas significa somente a tendência 
comportamental delimitada pelas regras de ação e a reciprocidade 
conscientemente admitida pelos indivíduos”. (p.219) 

 

Além de regulamentar as relações entre os jogadores, por meio das regras, 

aliás, só por meio delas, é que pode haver o jogo, havendo, inclusive, inventividade, 

criatividade e genialidade: 

“As genialidades de Pelé, Mané Garrincha e tantos outros craques 
do saudoso futebol brasileiro, são manifestações originais, 
respeitadas as regras do futebol, e não produtos de seus desrespeitos 
a tais regras, ou apesar delas.”(Sass, 1992, p.220) 

 

No esporte, assim como na sociedade de um modo geral, agimos conforme 

determinadas regras, as quais possibilitam a normatização do nosso comportamento em 

relação ao outro. Tais regras não são casuais e não são apenas funcionais ao sistema 

capitalista, elas dão um sentido racional ao “convívio social”, permitindo haver a 

consideração ao outro. Trata-se da necessidade de estabelecer nas relações humanas, o 

que é permitido e o que deve ser proibido: 

 

“(...) para entrarmos no jogo temos que respeitar as regras do 
esporte, com juiz ou sem ele, e o desrespeito leva ao conflito que, 
não raro acaba com o jogo (...) A regra das regras dos esportes diz, 
no plano do dever ser ou como ideal regulatório, que devemos 
considerar o oponente como adversário que aliás, pode estar em 
nosso time na próxima rodada. Esta regra diferencia o esporte dos 
combates ou das guerras. Na guerra enfrentamos inimigos e 
ganhar significa destruir.” (Lovisolo, 1997, p.96) 

      

Uma formação nos termos correspondentes ao conceito de civilização requer 

relações sociais fundamentadas no respeito-mútuo, na consideração ao outro: 

 

“(...) caso desaparecesse _escreve Kant, seguindo aqui a lição de 
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Haller _ uma dessas grandes forças éticas, o amor recíproco e o 
respeito, “então o nada (da imoralidade) se abriria como um 
abismo para tragar como uma gota d`água o reino inteiro dos seres 
(morais)”. Mas, segundo Kant, as forças éticas, são de fato 
impulsos e comportamentos não menos neutros do que as forças 
aéticas, nas quais se convertem tão logo deixem de se orientar para 
aquela possibilidade oculta, buscando reconcialiação com o 
poder.” (Horkheimer & Adorno, 1985, p.85) 

 

    No esporte, o respeito ao adversário, a consideração ao outro, não 

corresponde ao amor, nos termos apontados por Kant, mas pode representar a 

consciência de que, mesmo em situações conflituosas, não se deve nem se tem o direito 

de agredir ou odiar alguém, em nome de interesses competitivos desmesurados. 

Respeitar as regras, estabelecer normas que conduzam à um código de conduta é 

fundamental para que o jogo ocorra sem violência. A transgressão às regras nem sempre 

significa “criatividade”, “liberdade”, especialmente num mundo em que esta tende à 

“anarquia organizada”, e o importante é “agir contra as regras”. Em outros termos: 

 

“(...) a submissão de tudo aquilo que é natural ao sujeito 
autocrático culmina exatamente no domínio de uma natureza e uma 
objetividade cegas. Essa tendência aplaina todas as antinomias do 
pensamento burguês, em especial a antinomia do rigor moral e da 
absoluta amoralidade.” (Horkheimer & Adorno, 1985, p. 16) 

           

 O respeito às regras, a disciplina, a atenção, o equilíbrio emocional, a 

calma, a autodeterminação, são necessárias também ao agir racional. Deste modo, o 

rigor moral, requer estas virtudes, as quais correspondem à “apatia”. Esta, no entanto, 

pode se converter, na formação social vigente, na passividade e na frieza das pessoas, na 

“apatia moral”: 

 

“A virtude, diz Kant, “na medida em que está fundada na liberdade 
interior, também contem para os homens um mandamento 
afirmativo, que é o de submeter todos os seus poderes e inclinações 
ao seu redor (da razão), por conseguinte o mandamento do 
domínio de si mesmo, que se acrescenta à proibições de deixar-se 
dominar por suas emoções e inclinações (o dever da apatia): 
porque, se a razão não toma em mãos as rédeas do governo, 
aquelas agem sobre os homens como se fossem seus amos”. A 
“apatia (considerada como fortaleza) é um pressuposto 
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indispensável da virtude”, diz kant, distinguindo essa “apatia 
moral” (um pouco a maneira de Sade) da insensibilidade no 
sentido da indiferença à estímulos sensíveis.” (Horkheimer & 
Adorno, 1985, p.93) 

 

Os conflitos que surgem entre os alunos na prática esportiva, os sentimentos 

e as atitudes suscitadas por meio desta, podem corresponder a uma Educação contra a 

barbárie, à medida que o professor possa conversar com os alunos sobre o que sentiram 

em relação a si e ao outro, podendo contribuir à formação da consciência sobre os 

sentimentos e as atitudes destes. Atitudes de estranhamento à violência, até mesmo de 

arrependimento, remorsos e compaixão, diante de alguém que se prejudica de alguma 

forma durante a prática esportiva _quando cai, se machuca, se sente excluído, perde o 

jogo, etc_ mostram-se relevantes para as relações humanas, especificamente, em nossa 

formação social.  

Outra questão a ser ressaltada, diz respeito ao valor da técnica no esporte. 

Esta seria uma forma de se movimentar no jogo, uma forma elaborada, que corresponde 

a nossa natureza transformada com vistas a beneficiar as ações. Quer dizer, para 

alcançar um determinado objetivo no jogo, criou-se modos de movimentar-se de acordo 

com determinados princípios _agilidade, velocidade, eficiência_ os fundamentos e suas 

técnicas são justificados de acordo com a possibilidade de realizar um maior número de 

ações no jogo, com um gasto menor de energia humana. Claramente, este “princípio de 

rendimento” relaciona-se com a forma de trabalho na sociedade vigente _ pautado na 

maximização do tempo_ e merece críticas ao tratar o ser humano em feição de uma 

máquina. Talvez possa-se supor, ainda, que: 

 

“É em virtude desse contexto de dominação do corpo que podemos 
supor a resistência subjetiva do atleta surgindo das formas mais 
surpreendentes: no tropeço do maratonista na reta de chegada, no 
escorregão do tenista no matchpoint, no pênalti para fora num jogo 
da copa. Em tais atos a perfeição técnica imposta à máquina 
corporal é superada pelo sintoma, armadilha pulsional do corpo 
dominado que retorna contra aquilo que o domina.” (Vaz, 2000, 
p.76) 

 

Se o jogador, após um escorregão, ou um tropeço, puder refletir sobre os 

motivos que o levaram ao vacilo, este poderá revelar que uma determinada técnica não é 
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apropriada ao indivíduo, já que este tenta mas, por algum motivo, não consegue alcançá-

la, tratando-se, assim, da reflexão sobre uma reação inconsciente a algo que pode lhe 

fazer sofrer. Na ausência desta possível reflexão, e em oposição à idéia acima, pode-se 

supor que o indivíduo não está resistindo a uma provável dominação, pois a resistência 

pressupõe a consciência de algo que seria destrutivo ao indivíduo e, neste sentido, o 

vacilo em si não parece ser uma forma de resistência, nem mesmo inconsciente, mas 

sim, algo que ocorreu por distração, um deslize, o cansaço, e não por uma forma 

deliberada de resistência.  

Admitindo-se, também, o caráter racional da técnica, pode-se supor que um 

determinado tipo de movimento pode prevenir uma possível lesão corporal. Assim, tanto 

a busca excessiva por um determinado rendimento técnico, quanto a ausência da técnica, 

pode trazer sofrimento ao ser humano.  

Em outros termos, a técnica no esporte também serve a princípios 

verdadeiramente racionais: um determinado modo de “defesa” ou de “ataque” possibilita 

um menor contato corporal, ou se este pode ocorrer, deve pressupor a não violência. Os 

“grandes jogadores” não precisam ficar “correndo pra lá e pra cá”, não utilizam a força, 

e sim a técnica. Como já mencionado, jogadores tidos como craques, não negam as 

regras, nem a técnica, mas se apropriam destas, de modo a aperfeiçoá-las, a partir daí 

tornam-se capazes de ir além da técnica estabelecida, inventando, criando “jogadas 

geniais”.  Deste modo, estas podem significar a vitória do pensamento sobre a força; é a 

natureza humana, em termos de movimento, a serviço de sua realização. Quando, por 

exemplo, no basquete ou futebol, o jogador é capaz de dar um “giro” ou “fintar” um 

adversário, ele foi capaz de “escapar” por sua astúcia expressada pela técnica, neste 

momento, esta representa a supremacia do pensamento em relação á força, ou melhor, 

um equilíbrio, uma harmonia entre estes elementos; o jogador para escapar ao 

adversário, aprende a fazer a “finta”, para que não precise empurrar. Outro exemplo 

relacionado ao basquete, refere-se a um tipo de arremesso, “a bandeja”, na qual o 

jogador correndo, driblando, deve dar dois passos e saltar para realizar a cesta, dois 

passos propiciam uma maior impulsão, facilitando a cesta. Enfim, a técnica, no esporte, 

como na sociedade, é uma elaboração para facilitar e não dificultar as realizações 

humanas. O problema é quando à técnica é dado um valor excessivo, quando ela está 

desvinculada de seus fins, tomando o lugar desses, como já mencionado, “quando os 

homens esquecem que ela é a extensão de seus braços”. Assim, nas aulas de Educação 
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Física, na aprendizagem dos gestos esportivos, deve haver a reflexão sobre o significado 

e a importância da técnica, tendo em vista a harmonia entre meios e fins: 

 

“O valor da técnica posto a serviço de ganhar o jogo, pode ir de 
encontro com os valores estéticos e éticos. Uma ética muito estrita 
pode fazer desinteressante o jogo. As inconciliações entre as 
disposições e valores com os quais nos motivamos e orientamos 
para jogar, e também com os quais julgamos o jogo criam um 
amplo campo de debates, e podem gerar regras que procurem 
conciliar transitoriamente os valores inconciliáveis. Conciliar 
transitoriamente significa encontrar regras que medianamente 
satisfaçam vários valores.” (Lovisolo, 1997, p.91) 

 

O ensino da técnica deve ser acompanhado pela reflexão sobre esta, não 

apenas pela realização do “gesto em si”. A aprendizagem dos gestos técnicos tornam-se 

importantes para que o aluno possa participar, minimamente, do jogo. Este 

conhecimento é muitas vezes negado, tendo em vista uma crítica sobre o ensino do 

“gesto esportivo em si”, o que propiciaria um certo “condicionamento”, “adestramento” 

corporal _um gesto desprovido de reflexão. Esta crítica procede, mas não deve ser 

levada ao extremo como é o caso de Oliveira (2003, p.162), que certamente contribui a 

pensarmos nas possibilidades formativas do esporte, enquanto conteúdo das aulas de 

Educação Física, no entanto, ao negar a importância da aprendizagem da técnica, não 

realiza a discussão sobre as possibilidades formativas que poderiam se dar por meio 

desta. Nas palavras do autor: 

 

“Afinal, por que a escola precisa ensinar alguém a “marcar” quem 
quer que seja? A “marcar” um colega? Historicamente, entendo 
essa lógica; considero sua permanência um empobrecimento 
absurdo das possibilidades de formação humana.” (p.102) 

 

A escola, certamente, não tem que ensinar os alunos a “marcar”, mas a 

questão é que  aprender a marcar, aprender o modo, a técnica de “defesa” e sua reflexão 

sobre ela, permite que o aluno participe do jogo de um modo verdadeiramente racional, 

pois está aprendendo a jogar de acordo com certos princípios “pacíficos” que orientam a 

prática esportiva. E se o aluno não aprender a “marcar”? Como será sua participação no 

esporte? Poderá utilizar mais da força, empurrar para “marcar” o colega, por exemplo. A 
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aprendizagem da técnica pode envolver, ou melhor, precisa envolver seus princípios 

éticos, estéticos e funcionais ao jogo: 

 

“A dinâmica das tradições esportivas levam a pensar que 
constituem um excelente campo de reflexão sobre as práticas 
sociais, seus condicionamentos, interações, conflitos e soluções 
transitórias. Habitualmente os participantes de uma tradição 
esportiva discutem as questões provocadas pela não conciliação 
dos valores, sobretudo a partir de jogos ou disputas passadas, 
embora também existam discussões baseadas em suposições sobre 
vantagens e desvantagens entre outras. Por vezes podem pretender 
solucionar as inconciliações estabelecendo um valor superior que 
submete, e mesmo exclui, os outros valores. Assim parece ocorrer 
quando tudo vale para ganhar o jogo. Estas estratégias parecem 
ter uma durabilidade relativamente curta e logo os valores 
submetidos ou excluídos, os éticos e os estéticos, revoltam-se e 
voltam a cena exigindo novas conciliações. O dopping é um caso 
por demais conhecido, podemos encontrar reações semelhantes nos 
esportes coletivos. O atrativo atual do basquete americano parece 
derivar sua força de uma excelente conciliação entre demandas 
técnicas, éticas e estéticas.” (Lovisolo, 1997, p.102) 

 

A Educação Física, assim, apresenta-se como uma disciplina com grande 

potencial de ação social, principalmente se considerarmos o esporte como conteúdo. Isso 

em função das próprias características de suas aulas, que aglutinam e oferecem 

atividades, em geral, de caráter coletivo, a grupos que frequentemente são heterogêneos 

em relação às habilidades motoras, capacidades físicas e interesses. Tais características 

criam situações que também se observam na sociedade, quais sejam: evidenciam-se as 

divergências, as rivalidades marcadas pelos interesses antagônicos, a desobediência, a 

transgressão às regras, o desrespeito, assim também o respeito às regras e a consideração 

ao outro. Além das oportunidades serem, na maioria das vezes, distribuídas de forma 

injusta, uma vez que quem precisa mais tem menores chances de participar, exatamente 

como ocorre na sociedade em que vivemos. Isso faz da Educação Física um grande 

campo de possibilidades das práticas sociais.  

Um dos aspectos do esporte a ser destacado, ainda, refere-se ao princípio da 

competição. Este determina a identificação de quem, ou de qual grupo, equipe, cumpre 

com as exigências, requisitos presentes no esporte. Neste, não basta “cumprir”, pois a 

vitória pertencerá a uma só equipe; esta precisa cumprir e tentar impedir que a outra 

consiga, precisa superar a si e ao outro. Manifesta-se a caracterização de “quem se 
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comportaria conforme o fraco”, e quem “conseguiria tornar-se o forte”. O forte é aquele 

que mais se sacrifica para tornar-se vencedor; sacrifício e conservação estão imbricados 

neste processo: 

 

“A competição, em última instância, é uma das formas 
naturalizadas socialmente impostas dessa dialética, posto a serviço 
da dominação de si para superação do outro (...)” (Ramos, 2004,p 
.151) 

 
 

O vencedor é o que mais se entrega ao sacrifício, eis a contradição: ter que 

sacrificar-se, entregar-se aos esforços exigidos no esporte, em nome de um ideal, ser 

campeão, ser forte e não fraco. Seria importante saber como esta dicotomia se expressa, 

em termos de sentimentos, pois ao final do jogo, os alunos perdem ou ganham a partida, 

e isto não necessariamente deve ser interpretado como se os alunos fossem ou se 

sentissem “perdedores” ou “ganhadores”. Sentimentos como frustração, tristeza, 

decepção, raiva, podem, possivelmente, ser suscitados por parte de quem perde o jogo, e 

alegria, entusiasmo, por parte de quem ganha, mas haveria uma relação entre estes 

sentimentos, quanto à contribuição a uma possível adaptação à hierarquia social? Em 

outras palavras: perder no esporte pode significar conformação à derrota, à passividade? 

Pode-se, no entanto, supor que: 

 

“Mais verdadeiro é o corpo do vencido, pois esse tem que 
reconhecer seus limites e, ao fazê-lo, resgata sua humanidade e, ao 
menos por instantes, é capaz de refletir a experiência de sua 
coisificação.” (Vaz, 2000, p.76). 

 
 

O que talvez possa ser afirmado é a possível naturalização da “lei do mais 

forte” promovida pela prática esportiva, pois esta apenas incentiva a competição sem 

realizar possíveis reflexões acerca dos fatores sociais envolvidos nesta questão: a 

competição está presente na sociedade também? A “lei do mais forte” existe de fato? E o 

que isso pode significar na sociedade e em nossa vida? No esporte, perde-se elogios, 

aplausos, medalhas... e na sociedade? Poderia ser diferente? Como? 

 

“Numa coletividade cooperativa, vencer não traz outras 
conseqüências a não ser a fruição lúdica e ser derrotado não pode 
ser tão ameaçador quanto a exclusão, que hoje significa. Ser 
melhor ou pior, numa competição, é um fato que hoje reflete, de 
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modo particular, uma totalidade constituída de dominantes e 
dominados. Numa sociedade sem dominação, ser o melhor ou o 
pior numa prática esportiva constitui uma diferença, apenas, e não 
um veredicto que naturaliza sobre o particular uma condição cuja 
origem não depende apenas de condições biológicas, mas também 
econômicas: ninguém chega a campeão apenas por seu corpo, se 
não encontrar condições tecnológicas, farmacológicas e comerciais 
adequadas.” (Ramos, 2004, p.153) 

 

 

O prêmio no esporte escolar seria “simbólico”, contrariamente à realidade 

social que serve de modelo ao esporte. Quer dizer, a sociedade capitalista alcançou 

condições materiais abundantes a servir a vida humana, porém, distribui-os de modo 

extremamente desigual, para alguns grupos as possibilidades de apropriação desses 

recursos são ínfimas. Estes grupos se vêem obrigados, pela necessidade de 

sobrevivência, a disputarem condições de trabalho que permitam-lhes obtê-los. A 

competição passa a ser um princípio norteador da vida dos indivíduos, tendo em vista o 

sistema social não ter superado, ainda, a “lei do mais forte”. 

 

“Se o entendimento, formado segundo a norma da 
autoconservação, percebe uma lei da vida, esta é a lei do mais 
forte. Mesmo que o formalismo da razão a impeça de proporcionar 
à humanidade um modelo necessário, ela tem sobre a ideologia 
mentirosa a vantagem da factualidade.” (Horkheimer & Adorno, 
1985, p.96) 

 
 

Segundo os autores acima, vê-se que diante da força da natureza, o homem é 

um ser, fisicamente fraco. Mas também é forte, diante da possibilidade _ não da 

destruição_ de dominação da natureza, de modo a utilizá-la na elaboração de condições 

dignas de vida _ proteção e segurança quanto às ameaças da natureza, como também a 

busca da felicidade e liberdade. Para que os homens tornem-se “uma espécie de 

material, como o é a natureza inteira para a sociedade”, (p.86), há que “formá-lo”, quer 

dizer, “deformá-lo”, pois disso depende a sociedade, na qual  o “ser é intuído sob o 

aspecto da manipulação e da administração”, (p.83). Há, deste modo, pessoas 

“formadas” para mandar, assumir o papel dos “fortes”, e do mesmo modo, há aqueles 

“destinados” a obedecer, sofrer, são os “fracos”, tornaram-se fracos. Da destruição das 

distinções entre os indivíduos, do nivelamento e sistematização _o ser humano, que se 

converte no membro de uma massa submetida à “ordem dos iguais”_ surge a 
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“naturalização da lei do mais forte”, pois ser o “forte” ou o “fraco” deve ser algo natural, 

da “hierarquia da natureza”, já que a sociedade garante uma suposta igualdade. 

Suposta igualdade, pois que oculta as relações de poder entre os indivíduos, 

as quais  na escola, expressam-se por uma dupla hierarquia: 

 

“ (...) a hierarquia oficial, conforme o intelecto, o desempenho, as 
notas, e a hierarquia não-oficial, em que a força física, o “ser 
homem” e todo um conjunto de aptidões prático-físicas não 
honradas pela hierarquia oficial desempenham um papel (...) A 
pesquisa pedagógica deveria dedicar especial atenção à hierarquia 
latente na escola.” (Adorno, 1995, p.111) 

 

A existência de uma dupla hierarquia na instituição escolar é pressuposto 

para o estudo de Mazzante (2005), o qual busca compreender a competição no processo 

formativo escolar. A autora verifica que não há diferenças significativas quanto à 

tendência ao comportamento competitivo entre pares no universo escolar, considerando 

como variáveis, a faixa-etária, o sexo e o desempenho dos alunos em ambas as 

hierarquias: 

 

“A tendência ao comportamento, segundo a investigação realizada, 
não apresenta variações determinadas quer em relação ao sexo do 
sujeito, quer em relação ao nível de desempenho, quer em relação 
à categoria hierárquica à qual se refere: significa, portanto, que a 
tendência ao comportamento competitivo é igual entre meninos e 
meninas, nos diferentes níveis de desempenho, tanto relacionado às 
aptidões prático-físicas quanto cognitivas. Uma variável, porém, 
apresenta-se em relação á faixa-etária: em relação às aptidões 
cognitivas, a tendência a competir não se correlaciona com a idade 
dos sujeitos; mas, quando relativa às aptidões prático físicas, na 
medida em que aumenta a faixa-etária, aumenta também a 
tendência ao comportamento competitivo.” (Mazzante, 2005, p. 
147) 

 

Assim, segundo esta pesquisa, pode-se dizer que em relação às aptidões 

prático- físicas, os alunos tornam-se, ao longo de sua formação, cada vez mais 

competitivos. Neste caso, poderíamos supor que aqueles alunos que participam de tais 

atividades, de modo regular _aulas de Educação Física, treinos e campeonatos 

escolares_ podem apresentar atitudes mais competitivas em relação a outros alunos? Tal 
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comportamento se estenderia, além do universo esportivo? E o que isso significaria, 

tendo em vista o comportamento entre pares? Para Mazzante (2005), o comportamento 

competitivo revelar-se-ia pela busca da superação de si e do outro, tendo em vista, 

alcançar determinadas posições na hierarquia escolar, no caso posições passíveis de 

privilégios. Mas será que também não poderíamos supor que, por outro lado, por meio 

do “competir”, nos esportes, nos jogos, pode-se também aprender a respeitar o outro, 

aliás, os jogos só ocorrem se os jogadores respeitarem a determinados princípios éticos. 

Além da tendência ao comportamento competitivo, Mazzante (2005), pôde 

verificar, que: 

“(...) embora a cultura aponte a competição como recurso legítimo 
para a autoconservação, muitos não cedem a ela, preferindo ainda 
optar por comportamentos solidários como solução das situações 
corriqueiras do universo escolar. De algum modo, foi 
surpreendente perceber a possibilidade do comportamento 
solidário como representação contrária àquilo pretendido pelo 
mundo administrado: há uma chance de afirmar que a 
perversidade é apenas uma resultante da dinâmica que define o 
convívio social, e não seu destino.” (p.103-104) 

 

Contudo, poderíamos questionar, se a indiferença à competição pode ser 

entendida, necessariamente, como um sinal de solidariedade; se “não competir”, 

significa, necessariamente, um sinal de resistência, frente à competição desmesurada; se 

além da solidariedade, do altruísmo, a indiferença ao comportamento competitivo não 

poderia manifestar-se por medo, receio, de se arriscar em algo; a questão maior, que 

aqui se apresenta, é sobre a possibilidade de orientar a formação num sentido de não 

promover somente a indiferença à competição, mas sobretudo, a sensibilidade a ela, 

tendo em vista, a reflexão e a crítica sobre os nossos comportamentos numa determinada 

situação competitiva. Em outros termos, trata-se de refletir sobre a possibilidade ou não 

de formar os alunos para um mundo competitivo de forma crítica. 

Neste contexto, resta compreender o modo em que, ou como se expressam 

as contradições sociais no esporte, e por este meio fazer a crítica a tais contradições, isto 

pode significar um momento de conscientização, de relativa resistência, representando  

um momento de ruptura com a racionalidade vigente: 

 

“(...) resta à educação a possibilidade de desenvolver a crítica à 
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sociedade vigente, visando a uma humanidade não naturalizada. 
Para isso, é importante uma educação do corpo que possa levar à 
reflexão do que fazemos com ele e o desenvolvimento de técnicas 
que permitam que sua sensibilidade seja aprimorada, ressaltando 
menos as funções do corpo e mais sua capacidade de prazer 
expressivo e conciliatório (...) é preciso aprofundar a crítica 
quanto a domesticação do corpo, que o prepara para a violência, e 
fortalecer aquelas práticas que pretendem desenvolver a 
sensibilidade corporal, quer para o prazer, para o conhecimento, 
em suma, para a experiência.” (Crochík, 1999, p.20) 

 

É possível, então, refletirmos sobre estas questões também no interior da 

Educação Física, como possibilidade de se realizar enquanto momento voltado à 

dimensão corpórea, como dimensão criativa e reflexiva: ao papel dos esportes enquanto 

uma prática social que priorize a técnica, ao invés de se debruçar sobre as expressões 

corporais e movimentos diferenciados, ligados às características peculiares dos 

indivíduos; que promova valores ligados à “educação para dureza”, premiando a dor 

física, ou possa reconhecer os limites corporais dos indivíduos; que privilegie as 

relações de competições exacerbadas, anulação do outro, ou a participação amistosa 

reconhecendo as diferenças físicas ou de habilidades, de modo a não hierarquizá-las, que 

promova a reflexão sobre a disciplina, não a sua aceitação cega, igualmente a 

participação e não a integração forçada. Tratam-se de possíveis ambigüidades a serem 

reveladas, reconhecidas e potencializadas. 

    Reconhecer o esporte é conhecê-lo novamente sob uma outra perspectiva, 

por meio então de uma análise sistemática dos seus efeitos sobre a formação. Em outros 

termos, há que haver uma reflexão menos determinista, e que sobretudo “dê voz ao 

objeto”, neste caso o esporte, possibilitando assim,  compreender os comportamentos, 

atitudes e valores relacionados à prática esportiva –tanto dos praticantes, quanto dos 

expectadores– na relação com as determinações sociais, considerando, assim, as 

ambigüidades destas:  

“ (...) a escola, admitida como uma complexa instituição social 
moderna, é determinada pela sociedade em que se inscreve e, por 
isso mesmo, retem contradições, ambigüidades (...) em decorrência, 
para se enfrentar os problemas da educação escolar, especialmente 
aqueles relacionados com a formação do aluno, do professor e de 
todos que direta ou indiretamente da escola fazem parte, é 
necessária ciência –se se tratar não apenas de reproduzir 
exigências da sociedade atual, mas ao contrário, de a ela resistir e 
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apontar para a sua transformação que garanta a liberdade, a 
igualdade e a autonomia do indivíduo, e então, uma teoria crítica 
inexoravelmente se impõe a par das ciências especializadas (...) 
Por certo, poder-se-ia arrolar um elenco de temas específicos que 
mereceriam maior atenção dos educadores e que poderiam receber 
importante contribuição da psicologia social: desde as 
conseqüências para os alunos das atividades de grupo ou 
individuais às interações sociais entre a extraclasse, até as funções 
que podem ser exercidas pela arte, ciência e esportes individuais e 
coletivos.” (Sass, 2000, p. 63)  

       

  O esporte pode “ter efeito antibarbárico e anti-sádico”, isto significa, a 

possibilidade de promover o “estranhamento”, a vergonha, a resistência atitudes 

relacionadas à violência –seja física: chutes, cotoveladas, empurrões, ou verbais, xingos, 

“palavrões”. Esta atitude se desenvolveria por meio de determinadas atitudes na prática 

esportiva como: “fair play”, “cavalheirismo” e “consideração com o mais fraco”, esses, 

segundo o autor, poderiam contribuir ao não fortalecimento do instinto de competição, à 

reflexão e intervenção sobre uma motivação exacerbada, sem limites, na competição. 

Por outro lado, haveria determinadas modalidades e procedimentos que poderiam 

suscitar agressão, crueldade e sadismo, e o mais intrigante, estes se revelariam 

principalmente “em pessoas que não se submetem aos esforços e à disciplina do esporte, 

mas que são meros expectadores”. Como manifestação de uma sociedade contraditória, 

o esporte é ambíguo, ou seja, não é somente uma coisa nem outra, são ambas, 

simultaneamente.  

 

1.3 Objetivos 

Conforme o objeto de estudo da presente pesquisa, e seus possíveis 

desdobramentos, os objetivos propostos são os seguintes:  

 

Objetivo Geral: compreender as possibilidades formativas do esporte. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Identificar e analisar o significado e o valor atribuído por alunos do 

Ensino Médio à técnica esportiva; 
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2. Identificar e analisar o significado e o valor atribuído por alunos do 

Ensino Médio aos esforços corporais requeridos na prática esportiva; 

 

3. Identificar e analisar o significado e o valor atribuído por alunos do 

Ensino Médio às regras esportivas; 

 

4. Identificar e analisar os possíveis sentimentos e atitudes suscitadas em 

relação ao outro no momento da prática esportiva. 

 

 

1.4 Hipóteses 

De acordo com os objetivos propostos no presente estudo, pôde-se elaborar 

as seguintes hipóteses: 

 

Hipótese relacionada ao objetivo específico 1: os alunos tentam alcançar 

um determinado modo de realizar um gesto motor requerido no esporte, os 

alunos estabelecem uma relação entre meios e fins. Tendo em vista alcançar 

um determinado objetivo no jogo, os alunos percebem que podem jogar de 

modo diferente do que é ensinado pelo professor, desde que consigam 

alcançar os objetivos estabelecidos, esses sim parecem ser “intocáveis”. 

 

Hipótese relacionada ao objetivo específico 2: os alunos valorizam a idéia 

de “reconhecer e respeitar os próprios limites”, mas “superar os limites” 

parece ser mais relevante, e assim, mesmo se sentindo cansados,  continuam 

se esforçando, tendo em vista alcançar “o interesse maior”, que se 

concretizaria pela conquista da vitória no jogo, ou a busca por uma 

colocação no time escolar, ou o prazer de estar jogando. Além disso, os 

alunos estabelecem uma relação entre os esforços requeridos no esporte e 

outras situações de sua vida, especialmente, referindo-se à vida escolar, 

como um todo, ou ao trabalho, e também ao lazer. 

 

Hipótese relacionada ao objetivo específico 3: os alunos identificam as 

regras, porém, de modo apenas descritivo, não demonstrando ter consciência 

da sua importância para o convívio social; supõem que as regras existem 
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para “fazer o jogo acontecer”, seriam apenas funcionais; seriam aceitas e não 

questionadas, os alunos aceitam-nas, do modo como são estabelecidas, pois 

a concebem como “leis”, não admitindo possibilidades de mudanças. Ainda, 

os alunos estabelecem uma relação entre as regras requeridas no esporte e 

outras situações de sua vida, especialmente, referindo-se a vida escolar, 

como um todo, ou ao trabalho, ao ambiente familiar, e também ao lazer. 

 

Hipótese relacionada ao objetivo específico 4: os sentimentos e atitudes 

que norteiam as relações sociais na prática esportiva relacionam-se tanto à 

indiferença como à identificação ao outro. Os alunos, assim, valorizam 

atitudes tanto de consideração como de indiferença ao outro. 
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Capítulo II 

 

Considerações sobre os Procedimentos Metodológicos 

 

1. 1 Método 

Sujeitos 

Os sujeitos que participaram da pesquisa são adolescentes, alunos do Ensino 

Médio, na faixa-etária entre 15 e 16 anos. O grupo constitui-se por 5 alunas, que 

dedicam-se regularmente ao esporte na escola  _ nas aulas de Educação Física, nos 

treinos e no campeonato escolar_ desde a 5ª série. A distribuição entre idade e série das 

alunas se dá do seguinte modo: uma aluna possui 15 anos e cursa o 1º ano do Ensino 

Médio; duas alunas possuem 15 anos e cursam o 2º ano do Ensino Médio; uma aluna 

possui 16 anos e cursa o 1º ano do Ensino Médio; uma aluna possui 16 anos e cursa o 2º 

ano do Ensino Médio. A escola, na qual foi realizada a pesquisa, localiza-se num 

Município na Grande São Paulo, e pertence à Rede Estadual de Ensino. 

     

 1.2 Materiais 

O material da pesquisa é um roteiro para entrevistas1, inserido em anexo, e 

um gravador.     

Para elaboração do roteiro para a entrevista, seguiu-se os seguintes critérios: 

Conforme os objetivos específicos apresentados na presente pesquisa, pôde-

se elaborar questões pertinentes a determinados temas, quais sejam:  

1. Significados e valores atribuídos pelos alunos à técnica esportiva; 

2. Significados e valores atribuídos pelos alunos aos esforços requeridos na 
prática esportiva; 

3. Significados e valores atribuídos pelos alunos às regras esportivas; 

4. Significados e valores atribuídos em relação ao outro; 

5. Atitudes e valores que os alunos consideram ter aprendido por meio do 

                                                 
1 O questionário encontra-se em anexo ao final do presente trabalho. 
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esporte e que influenciam seu comportamento em outras situações; 

As questões se relacionam a situações pertinentes ao universo escolar, mais 

precisamente às aulas de Educação Física, treinos e campeonatos; as situações se 

referem ao momento da prática esportiva como também aos momentos antecessores e 

posteriores a essa. 

      

1.3 Procedimentos 

Coleta de dados 

A escolha da escola está de acordo com o propósito da pesquisa, qual seja, 

compreender as possíveis influências do esporte sobre o processo formativo escolar, 

trata-se, então, de uma escola em que o professor de Educação Física lecionasse no 

mínimo quatro anos consecutivos na unidade _tempo de duração do Ensino 

Fundamental II, 5ª a 8ª série_ Outro critério foi o fato deste professor desenvolver na 

escola atividades relacionadas ao esporte: tanto em campeonatos, treinos, como também 

nas aulas de Educação Física; esta opção deve-se à necessidade de que o professor 

conheça e saiba indicar determinados alunos para participar da entrevista, estes alunos 

devem ter participado das atividades esportivas durante o processo formativo escolar, 

neste caso, da 5ª. a 8ª série do Ensino Fundamental. 

Foi realizada entrevista semi-estruturada2, e tendo em vista obter maior 

aproximação com a situação da qual adviriam as questões para a entrevista, esta foi 

realizada logo após a prática esportiva ocorrida nos treinos ou nas aula de Educação 

Física. Cada aluna foi entrevistada individualmente, em local reservado pelo professor 

de Educação Física, trata-se de uma sala de reunião entre os professores, a qual não 

estava sendo utilizada. Antecipadamente busquei saber os dias das aulas e treinos, 

combinei com o professor minha ida a cinco treinos, os quais assistia da arquibancada da 

quadra, ao final de cada treino uma aluna era entrevistada em local já explicítado. 

Para promover uma relação, o mais próxima possível, de descontração e 

confiabilidade entre entrevistador e entrevistado, algumas questões foram feitas, com o 

intuito de dar início e mediar a entrevista. 

                                                 
2 As entrevistas foram transcritas na íntegra e encontram-se em anexo. 
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Quanto à escolha dos alunos para a entrevista, inicialmente havia pensado 

em pedir que o professor indicasse os alunos, tendo em vista este saber quais os alunos 

que mostravam-se mais próximos aos critérios aqui estabelecidos. Esta forma de escolha 

não se mostrou adequada, pois o professor indicou os alunos conforme outros critérios, 

que não os da presente pesquisa. Dentre os alunos do grupo já delimitado, o professor 

mostrava preferência por determinados alunos ao comentar, por exemplo: 

_Chamarei tal aluno, pois ele saberá responder o que você quer; 

_Tal aluno não saberá falar direito, e também é meio bagunceiro; 

Enfim, o professor parecia querer indicar alguns alunos, considerados por 

ele como disciplinados, educados, “bonzinhos”. 

Tivemos a idéia, então, de pedir ao professor que indicasse vários alunos, de 

preferência um número que excedesse o delimitado nesta pesquisa. Após isso, foram 

sorteados cinco alunos a serem entrevistados. 

Anteriormente às entrevistas, averiguou-se a adequação do questionário aos 

propósitos da presente pesquisa; foi realizada, então, uma entrevista com uma aluna da 

escola selecionada. Um dia antes, entrei em contato com o professor, este dissera não 

saber se haveria alunos propícios, pois estávamos no início do mês de dezembro e não 

haveria mais aula. Apesar disso, haveria alguns alunos habituados a jogar, sempre que a 

quadra encontrava-se disponível. Assim, ao chegar na escola, percebi que havia um 

grupo de 5 ou 6 alunos jogando basquete, em meia quadra. Fui à sala dos professores e 

encontrei o professor de Educação Física, o qual foi à quadra verificar se dentre os 

alunos que jogavam havia algum que se relacionava aos critérios já explicitados. 

Apresentou-me uma aluna de 16 anos, aluna do 1º ano do Ensino Médio, a qual participa 

das atividades esportivas, em aulas, treinos e campeonatos, desde a 5ª série. O professor 

já havia reservado uma sala para a realização da entrevista. Acredito que por ser final de 

ano, as dependências da escola estavam desocupadas, fato que tornou esse procedimento 

mais fácil. 
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Capítulo III 

Análise e Discussão das Entrevistas 

1.1 Significados e valores atribuídos pelos alunos à técnica esportiva 

A técnica, segundo as alunas, seria um tipo de movimento, uma habilidade 

presente e necessária na prática esportiva, tratando-se, neste sentido, de um padrão de 

movimento que, no entanto, não é rígido, imutável, podendo variar conforme as 

possibilidades de cada uma. Assim, quando o professor ensina um modo de arremessar3, 

de marcar ou driblar, por exemplo, as alunas, num primeiro momento tentam fazer igual 

ou parecido com o modo demonstrado pelo professor, mas, pela dificuldade na 

realização desta atividade, recorrem a um tipo de movimento, o qual se aproxime de 

suas próprias maneiras: 

Assim, nas palavras das alunas: 

 

Eu faço do jeito que eu sei... porque se eu for tentar fazer igual ao 
que o professor tá ensinando eu não vou conseguir fazer. (Bruna)4 
 
Vai do jeito que eu conseguir, porque eu também não sou muito 
prática nesse negócio que o professor faz... eu tento, se eu não 
consigo, eu tento fazer do jeito que seja mais fácil pra mim. (Helen) 
 
Tento fazer, mas se eu não consigo, tento fazer do meu jeito... o 
professor briga, mas é desse jeito que eu consigo fazer. (Roberta) 
 
Ah, eu procuro sim, principalmente mão esquerda pra arremessar, 
aí de vez em quando a gente desvia, assim por fora do que ele 
mandou, aí depois a gente continua... aí vou arremessando, aí 
quando ele chega perto: “_Vamos, tenta!'; incentiva, aí nós vamos 
lá e eu vou tentando, se eu ver que não consigo muito, aí só treino, 
vou tentando. (Valéria) 
 

 

Há, por parte das alunas, uma tentativa de harmonizar o modo como cada 

uma consegue realizar determinada habilidade e o objetivo principal: jogar bem, fazer a 

cesta: 

 

Oh, eu já tentei muitas vezes, só que aí eu mesmo falo pra ele: 
“_Ah professor eu vou acabar prejudicando lá no campeonato, 

                                                 
3 Tendo em vista a opção das alunas, o esporte aqui referido é o basquetebol, assim, quando mencionar-se alguma 

habilidade, como arremesso, drible, marcação, estará sendo considerado essa modalidade esportiva. 
4 Para preservar a identidade das alunas utilizou-se pseudônimos. 
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porque se eu for ficar tentando lá no jogo arremessar do jeito que o 
senhor mandou, aí já era, não tem ponto, não tem nada, então só 
no treino que eu tento, no jogo eu não arrisco. (Valéria) 

 

O treino parece se caracterizar, então, por ser um ambiente de tentativas a se 

adaptar a uma determinada técnica, um modo de jogar que, contraditoriamente, na 

inflexibilidade e “seriedade” do jogo no campeonato, pode variar, conforme as 

habilidades individuais. Neste sentido o jogo, o campeonato, parece guardar uma 

ambigüidade na qual “arriscar seria seguir a técnica proposta pelo professor” e “jogar 

sério” seria jogar conforme as possibilidades de cada jogador. É o que percebe-se 

também nos comentários de Aline: 

 

É, foi um jeito de arremessar... o professor no jogo disse: “_Calma 
Roberta, calma... (porque eu estava desesperada) aí era tão 
emocionante... aí ele disse: “_Calma Roberta, calma, faz do jeito 
que eu te ensinei.” “_Professor, eu não consigo, eu vou fazer do 
meu jeito... vai ser do meu jeito ou não vai ser”. (Roberta) 

 

As alunas compreendem a técnica como um padrão de movimento ensinado 

pelo professor, esse padrão possibilitaria o “jogar bem”, porém, tendo em vista o 

reconhecimento da grande dificuldade em realizar determinado tipo de movimento, as 

alunas buscam alternativas, modos individuais de realizá-lo, tendo em vista, alcançar o 

objetivo do jogo, seja um drible ou uma cesta, por exemplo, de acordo com as 

possibilidades de cada uma. Neste sentido, há a tentativa de harmonizar meios (técnica) 

e fins (marcar os pontos). A técnica, assim, é valorizada pelo reconhecimento de que 

deve servir a determinados fins, no caso, os objetivos do esporte: marcar os pontos, 

ganhar o jogo. 

Conforme as idéias de Adorno (2000), a técnica deve necessariamente 

vincular-se aos fins, que são a sua razão de ser. A técnica no esporte deve atrelar-se a 

um determinado objetivo, seja fazer uma cesta, obter uma marcação eficiente tanto em 

dificultar as ações dos adversários como em diminuir as chances de ocorrências de um 

confronto corporal violento, por exemplo. De acordo com a idéia do autor, as alunas 

tentam promover a harmonia entre meios e fins, à medida que, tendo como referencial o 

modelo proposto pelo professor, criam possibilidades, movimentos alternativos à 

realização dos objetivos presentes no esporte. Por outro lado, parece haver a 

sobrevalorização do aspecto funcional da técnica, no qual os jogadores poderiam “fazer 
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de qualquer modo”, desde que atingissem os resultados. Dessa maneira, revela-se menos 

uma tentativa de harmonização entre meios e fins e mais um pragmatismo, o qual marca 

a Educação e promove um ensino desvinculado do aspecto reflexivo, servindo, apenas, a 

atender as exigências sociais mais imediatas. Deste modo perde-se a possibilidade de 

apropriação da técnica como um meio à realização das jogadas, tendo em vista, 

sobretudo, a possibilidade de criação de determinados modos de realizar certas 

habilidades, conforme as habilidades individuais, visando, ainda, outros objetivos: 

divertimento, prazer e não, somente, os “pontos”. 

Coerentemente com a idéia de que o jeito melhor de jogar está de acordo 

com as habilidades individuais, para Roberta não há um movimento considerado certo 

nem errado, mas sim, diferente: 

 

Acho que é diferente... eu acho que é o jeito da pessoa fazer aquele 
passe, e o que é ensinado, vai do jeito da pessoa, o jeito dela fazer, 
desenvolver. (Roberta) 

 
 

Há a valorização tanto do aspecto estético como também funcional da 

técnica, assim, as alunas tentam se aproximar, na medida do possível, do gesto técnico 

padronizado, mantendo, conforme suas possibilidades, a eficiência da técnica, o 

resultado:  

 
São importantes também... tanto o aprendizado, o jeito de você 
fazer... alguém perguntar assim: você aprendeu sozinha, alguém te 
ensinou? Tem como falar né? (Roberta) 

 

Deste modo, há por vezes, a valorização estética da técnica, quando 

considera-se o modo como o professor faz, mostra e ensina determinado movimento do 

jogo, mas, sobretudo há a valorização do aspecto funcional da técnica, quando 

considera-se como mais importante realizar determinado movimento conforme as 

possibilidades de cada um, mediante a conquista dos objetivos propiciados por este 

movimento, por determinada técnica. 

Apesar de acharem que o mais adequado é cada uma realizar as habilidades 

conforme as suas possibilidades, as alunas, com exceção de uma, acreditam que no 

esporte há um tipo de movimento que seria certo e outro errado. Neste caso o certo seria 

o ensinado pelo professor: 
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Tem o certo e o errado... o certo é o que o professor ensina. 
(Helen) 

 
O jeito certo é o que o professor ensina, porque tem uns alunos que 
fazem do seu jeito.(Bruna) 
 
O jeito certo seria o que é ensinado pelo professor. (Adriana) 
 

O modo considerado certo seria garantido pela autoridade docente, porém, 

falta às alunas a reflexão de que um determinado modo de arremessar é certo não 

somente pelo fato do professor ter ensinado, mas, fundamentalmente, por tratar-se de um 

movimento elaborado para possibilitar a realização das ações dos jogadores no momento 

do jogo, outro modo de arremessar, por exemplo, poderia dificultar tal ação. 

Apenas uma aluna, ao explicar o porquê de determinado movimento ao 

arremessar, demonstrou consciência mais completa sobre a técnica, no sentido de que 

esta não seria casual, servindo a facilitar as ações dos jogadores: 

 

Tem o certo, né?! Que tipo “quebra a munheca”, já para 
direcionar certinho, até a gente tá bem pertinho, nós procuramos 
usar, agora quando é muito longe vai aquele... Por que às vezes até 
a gente mesmo quando tá lá de perto, a gente joga a bola, 
praticamente, “ah, Deus nos acuda”, já era. (Valéria) 

 
A aluna em questão é bastante envolvida com o esporte, no caso o basquete, 

este lhe é familiar, conhecido, outras alunas apenas classificaram o que seria certo e o 

que seria errado. O jogar bem e com consciência parece envolver a tentativa de conhecer 

e respeitar o quanto puder as regras e princípios técnicos e não a negação destes. Um 

determinado modo de arremessar não seria casual, por exemplo, “quebrar a munheca”, 

possibilitaria maior direcionamento e precisão no arremesso. Contudo, as alunas 

parecem valorizar a técnica como um meio a alcançar os objetivos propostos no jogo, 

porém, somente uma aluna mostrou ter a consciência mais completa da necessidade de 

uma determinada técnica, por exemplo, no ato do arremesso, o que talvez não seja 

casual, pois esta consciência advém de uma relação de aceitação e familiaridade com a 

técnica, não de negação, mas de respeito a certos princípios. 

Ressaltando a idéia de Sass (1992), podemos perceber que os bons jogadores 

não são aqueles que tentam burlar as regras, mas são os que as compreendem como um 

de organizar suas ações no jogo, deste modo, tornam-se capazes de jogar a partir da 

apropriação e não da negação das regras. Em relação à técnica, nota-se que os bons 
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jogadores não são, necessariamente, os que se submetem irrefletidamente a um 

determinado modelo de movimento, contrariamente, o bom jogador é o que compreende 

a necessidade, o porquê de determinado movimento; a apropriação da técnica, desta 

maneira, não seria arbitrária mas adviria da reflexão de que só se é possível jogar a partir 

da técnica e não apesar dela. 

A partir dessa discussão e análise, verifica-se a confirmação da hipótese 

relacionada ao objetivo específico 1 da presente pesquisa, pois nota-se que as alunas 

tentam alcançar um determinado modo de realizar um movimento requerido no esporte, 

estabelecendo, assim, uma relação entre meios e fins. Por outro lado há uma tendência 

em sobrevalorizar os resultados em detrimento de um determinado modo de realizar um 

movimento esportivo e, portanto, o predomínio de um pragmatismo e não de uma 

relação harmoniosa entre meios (técnica) e fins (resultados). 

 

 

1.2 Significados e valores atribuídos aos esforços requeridos na prática 

esportiva 

Algumas alunas valorizam a idéia de “ultrapassar e vencer os limites e 

obstáculos propostos pelo esporte”, já outras valorizam idéias relacionadas ao 

“reconhecimento dos próprios limites”. 

Sobre tais idéias o primeiro grupo justifica da seguinte maneira sua opinião: 

 
A gente tem um objetivo de ser melhor do que a gente pode ser... a 
gente tentar ser o maior possível, pela nossa parte. (Helen) 

 

Ainda:  

 
Porque não é que a gente tem que sempre ser melhor em tudo, mas 
a gente consegue uma coisa, sabe que conseguiu. No esporte eu 
posso conseguir melhor, a não ser quando a gente chega no limite 
mesmo é impossível chegar ao melhor, mas eu acho que o melhor é 
sempre ir além, porque às vezes a gente ta jogando e fala: 
“_Nossa, você joga super bem!” e chega outro dia: “_Não, eu não 
jogo bem, eu tenho que tentar ainda mais e mais.” (Valéria) 

 

Superar os próprios limites pode, neste caso, relacionar-se a uma Educação 

para a dureza, que de acordo com Adorno (2000), serve a tornar o aluno indiferente aos 

seus sentimentos, às suas dores. Por outro lado há a possibilidade de reconhecimento de 

que se pode, conforme as possibilidades individuais, ir além desses limites, por meio, 
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então da disciplina, do esforço, o qual podem voltar-se às realizações humanas, “jogar”, 

por exemplo. 

A motivação parece ser a busca por jogar melhor, em ser melhor, não 

necessariamente do que alguém, mas do que já se é. Não parece tratar-se de um 

sacrifício ou esforço exacerbado ou desmesurado, mas sim a busca de ser o “melhor 

possível”, o melhor de acordo com as possibilidades individuais, ou como diz a aluna: 

“quando a gente chega no limite é impossível chegar no melhor”. Há, assim, tanto o 

reconhecimento, como a tentativa de superar os próprios limites. 

Outra aluna justificou sua escolha, da seguinte forma: 
 

Porque você às vezes... você superar o que você tem medo de fazer, 
essas coisas. (Bruna) 

 

Segundo a aluna, o esporte pode promover situações, nas quais o medo é 

suscitado: medo de errar e as colegas de equipe criticarem ou a torcida xingar, medo, 

vergonha de passar por situações humilhantes. A aluna tem consciência de que sente 

medo em alguns momentos da prática esportiva, mas esse medo não a paralisa. 

Contrariamente a isso, a aluna não deixou de jogar, e nos remete, ainda, à necessidade 

de superar o medo; na superação há a consciência e a possibilidade de expressar os 

sentimentos, atitude coerente com a idéia de Adorno (2000), na qual a Educação deve 

voltar-se ao conhecimento do ser humano, à reflexão sobre o que podemos sentir, em 

relação a si e ao outro, em determinados momentos; a Educação, enfim, deve possibilitar 

que o aluno desenvolva a consciência e possa expressar o medo que a realidade, 

efetivamente, pode promover. Neste sentido, por meio da fala da aluna, é possível 

vislumbrar uma perspectiva formativa por meio do esporte escolar, essa perspectiva 

indica que pode haver nas aulas de Educação Física, momentos propícios à reflexão, nos 

quais os alunos possam relembrar, comentar as situações conflituosas, ocorridas no jogo, 

expressando o que sentiram e como agiram. 

Para a aluna é importante ultrapassar e vencer os limites e obstáculos, os 

quais, para ela, são associados ao medo que tinha de jogar: 

 
Antigamente eu tinha medo de jogar... agora eu não tenho mais... 
sei lá... eu tinha medo de perder e alguém ficar com raiva de mim... 
só que agora todo mundo é amigo, se perder, perde junto. (Natália) 

 

Essas alunas ao se sentirem cansadas num jogo, treino ou aula, raramente 

pedem para sair: 
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Eu tento superar, eu não paro não. (Helen) 
 
Eu nunca pedi pra sair, eu odeio fazer isso, eu posso estar cansada, 
mas eu continuo, porque no banco vai ser pior... não tem como.  
(Valéria) 

 

Mesmo cansadas continuam, continuam pela busca da superação dos 

próprios limites, tendo em vista alcançar determinado objetivo no jogo. Outra 

justificativa seria o reconhecimento explícito de que “se é melhor” do que outras 

jogadoras, e que talvez outra aluna não conseguisse ajudar como elas. 

Outras alunas já parecem ser menos resistentes ao cansaço, provavelmente 

por jogarem menos tempo em comparação a outras, as quais tornaram-se mais 

resistentes, estando assim mais preparadas para agüentar o sacrifício corporal. 

Das alunas que consideram mais importante “reconhecer e respeitar os 

próprios limites”, algumas não souberam justificar a sua escolha, dizendo apenas que: 

 

Eu peço pra parar... ai, não sei... porque ultrapassar os limites é 
ruim... É, eu peço pra parar, porque no jogo a gente se cansa, 
assim, as pernas, os braços.(Adriana) 

 

Ainda: 

 

Ah, porque a gente tem que respeitar nossos limites.(Roberta) 
 
 

A justificativa das alunas para a valorização da idéia de “reconhecer e 

respeitar os próprios limites”, mostra-se, ainda, superficial, pois, por que tal atitude seria 

importante? Melhor dizendo, como essa atitude se expressaria no jogo? Nas palavras da 

aluna: 

 

Eu falo para o professor, aí ele dá uns cinco minutos, aí descansa e 
depois continua tudo... eu peço para o professor me substituir... no 
jogo são duas armadoras, eu e a Vanessa, aí a Vanessa joga 
primeiro. Quando ela está cansada, o professor troca a gente. Aí 
quando eu to cansada e não consigo mais jogar aí peço para o 
professor me trocar. Aí fica a Vanessa e a Fabiana. Ele exige, mas 
também é compreensível. (Roberta) 
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A preocupação em respeitar os próprios limites parece ser tanto em relação à 

pessoa, como também ao andamento do jogo, o qual requer jogadores, de preferência, 

descansados. Aliás, parece ser essa a idéia ressaltada, especificamente nas idéias de 

troca, substituição, sendo o jogador um meio, um instrumento ao bom andamento da 

partida. Por outro lado, quando a jogadora avisa que está muito cansada e precisa sair, 

está realmente atendendo a suas necessidades e não, necessariamente, pensando num 

andamento eficiente do jogo. 

Contudo, verifica-se que “reconhecer e respeitar os próprios limites”, é uma 

idéia valorizada, tanto por motivos pessoais _atender às próprias necessidades_ como 

pela preocupação em não obter determinado rendimento na partida.  

Para a aluna acima, não se pode somente exigir, nem apenas, compreender, 

mas ambas atitudes, mostram-se importantes. 

É importante ressaltar, como vimos, que há jogadoras que ao se sentirem 

cansadas, continuam jogando, se esforçando ao máximo, fato que poderia ocorrer por 

vários motivos:  

 

Ah! têm vários motivos: vai... ela não quer sair pra mostrar que ela 
é melhor que todas, vamos dizer assim... a outra pode ser que ela 
não quer sair mesmo, ela quer que os outros fiquem no banco... 
pode ser que aquela pessoa que fica no banco que entra no lugar 
dela não jogue, aí ela fica no jogo para outro não entrar... ela quer 
ser tudo... tinha uma menina assim, ela não queria sair, só que aí 
todo mundo conversava com ela... aí ela chegava a uma conclusão, 
todo mundo tem que jogar. (Roberta) 

 

Dentre as posições, Roberta joga de armadora, e na hierarquia entre os mais 

e os menos habilidosos, ela é reserva de Vanessa. Seria interessante ouvir esta aluna 

também, ouvir uma aluna que ocupe uma posição de destaque na hierarquia. Será que o 

fato de alguém ocupar uma posição inferior numa hierarquia, seria uma situação na qual 

poderia haver maior consciência do que acontece, em termos de exclusão, humilhação 

em situações ocorridas durante o jogo? Ou como nos indica Vaz (2000, p.76), podemos, 

nesses momentos, supor a resistência subjetiva do atleta surgindo das formas mais 

surpreendentes, neste caso, por meio da reflexão sobre a experiência de sua 

coisificação? 
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Como mencionado acima, há alguns motivos que, possivelmente, 

justificariam atitudes como estas, quais sejam: 

Mostrar que é melhor de todas; 

Não se importar que as outras fiquem no banco; 

Não dar chances para alguém que ainda não saiba jogar bem; 

 Preocupação em perder o jogo; 

Querer aprender mais. 

Os motivos que justificam tal atitude estariam relacionados ao 

“individualismo” (pensar apenas em si próprio) e a “falta de consideração ao outro” (não 

se importar se o outro não participar). Mas, como já mencionado por Adorno (2000), o 

esporte é ambíguo e, portanto, as alunas posicionam-se, claramente, contra tais atitudes, 

pois para elas, é preciso conversar, entrar num acordo, pois: 

 

Todo mundo tem que jogar. (Roberta) 

 

A aluna apresenta consciência das relações de poder entre elas no momento 

do jogo: identifica as atitudes correspondentes aos “superiores” e “inferiores” na 

hierarquia. Nesta, parece não ocupar posição de destaque, mas não naturaliza tal 

posição, realizando uma certa crítica ao comportamento das alunas que adotam um 

comportamento mais individualista. Neste sentido, parece não se confirmar suposições, 

e às vezes, afirmações de alguns autores de que aquele aluno que no esporte ocupa uma 

posição inferior na hierarquia conforma-se pela subordinação, resignação, naturalizando 

essas relações. Parece não ser o caso dessa aluna, pois esta revela uma certa consciência 

e realiza uma certa crítica a tal situação 

Conforme Horkheimer & Adorno (1985), é possível existir nesses momentos 

“vestígios de resistência” e, assim, nos pequenos gestos, nas atitudes, aparentemente 

neutras, no particular, pode expressar-se o universal e, neste sentido, talvez, possamos 

levantar algumas questões, como: a posição que a aluna ocupa contribui a promover tal 

consciência? Dos momentos difíceis, conflituosos e sofridos, especificamente no 

esporte, pode-se supor uma possibilidade formativa, reflexão sobre a própria posição, 

coisificação? 
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Contudo, à luz dessa análise e discussão, verifica-se que a hipótese 

relacionada ao objetivo específico 2 da presente pesquisa, parece ser parcialmente 

confirmada a medida que não há o predomínio entre “atitudes relacionadas ao 

reconhecimento e respeito aos próprios limites” e “atitudes relaciondas a superação dos 

próprios limites”, há, assim, uma tendência para ambas as atitudes. Os motivos que 

justificam as atitudes relacionadas à superação dos próprios limites, vão além da busca 

pela vitória, por uma colocação no time escolar e o prazer de estar jogando, as alunas se 

esforçam e se dedicam, tendo em vista, ainda, a busca pela adniração de outras pessoas e 

a superação de possíveis medos surgidos na prática esportiva. 

 

 

1.3 Os significados e valores atribuídos pelos alunos às regras esportivas 

É preciso, inicialmente, verificar se as alunas têm consciência de que há um 

convívio social no esporte, de que como elas, outros também precisam estar presentes 

para que a jogo possa ocorrer. Neste sentido, à primeira questão: “Você pode praticar o 

esporte sozinha”?, nota-se certo estranhamento, por parte das alunas, as quais não 

encontram resposta à questão, isto pode ser interpretado das seguintes maneiras: o 

silêncio diante da questão pode indicar a não percepção da importância do outro numa 

atividade, fundamentalmente coletiva, por outro lado, o estranhamento causado por algo 

que realmente não se pode fazer _ “jogar sozinho”: 

 

Como assim? (Roberta) 

Sozinha!? Não, acho que não. (Adriana) 

 

       Como? Haveria um modo em que seja possível jogar sozinho? O 

silêncio e o questionamento podem expressar o reconhecimento da importância do outro 

na atividade. Igualmente, há alunas que não compreenderam o significado do que seja 

“esporte coletivo”. Este fato não indica, necessariamente, a falta de consciência sobre o 

caráter social do esporte, pode tratar-se da não compreensão do termo “coletivo”, uma 

questão de vocabulário. A partir de exemplos, dados por mim, de como se pode jogar 

sozinho, verifica-se a percepção de que certas habilidades (arremessar, driblar) 
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permitem o “jogar sozinho”, já outras, como o passe, por exemplo, não, neste há que 

haver o outro:  

 

Ah, treinar algumas habilidades acho que dá sim, mas é bom ter 
algumas pessoas pra você treinar junto com elas. (Valéria) 

O passe não dá para treinar sozinha. (Helen) 

Coletivo é... acho que joga com outras pessoas e individual é 
aquele que joga sozinho? (Adriana) 

Coletivo, não dá para fazer sozinho, tem que ter alguém. (Bruna) 

 

         O termo “jogar sozinho” pode representar também a possibilidade do 

jogador se sobressair, criar, inventar, ter espaço para mostrar o seu jogo: 

 

Depende de qual esporte, por exemplo, se fosse no futebol, tem 
como a pessoa jogar sozinha, mas jogando todo mundo junto, mas 
ele fazendo o dele, tem como, agora no basquete, eu acho que não 
(Roberta) 

 

Há, então, o reconhecimento da necessidade de haver a participação de 

várias pessoas para que o jogo possa ocorrer. Assim também da necessidade de que os 

jogadores cumpram determinadas regras básicas: 

 

Tem que seguir algumas regras, né? (Roberta) 

Tem que ser assim do jeito que o professor faz... fala, porque assim 
se você jogar do jeito que você quer, você não joga nada, aí não dá 
certo. (Adriana) 

Existem as regras... (Bruna) 

Tem umas pessoas que pensam que podem jogar conforme bem 
entender...: “_Eu vou fazer meu jogo, vocês, já que não querem, 
não tô nem aí”, sem passe não tem jogo, contra-ataque?! é 
impossível você ganhar sozinho, então tem que seguir alguma 
regra. (Valéria)  

 

Assim, parece que as regras são entendidas como um meio de regulamentar 

“o que pode” e “o que não pode” ser feito no jogo. O proibido e o permitido, segundo as 

alunas, devem existir para organizar as ações dos jogadores e assim o jogo poder 
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transcorrer sem “bagunças” ou “confusões”. Valoriza-se, então, a organização como um 

princípio necessário a nortear as ações dos jogadores.  

Cumprir as regras estaria associado a obedecer o professor, o que, segundo 

as alunas possibilitaria o “jogar bem” e o “jogar na parceria”, há, contudo, pessoas que 

não aceitam essa idéia: 

 

Tem gente que não aceita, mas faz, ou faz, ou sai do jogo. (Roberta) 

 

Neste caso, as posições autoritárias revelam-se tanto pelas alunas que 

querem jogar, conforme bem entender, como por aquelas que exigem a todo custo que 

as outras, cumpram as regras. Neste sentido, por meio das idéias de Adorno (2000) 

podemos entender que aquele que é duro consigo mesmo adquire o direito de sê-lo com 

o outro, assim, as alunas que cumprem as regras pela obrigatoriedade e não pela 

compreensão, esforçam-se e se submetem com o mesmo sacrifício com o que exigem do 

outro que também cumpram e, dessa maneira, “ou faz ou sai do jogo”. 

Sobre a possibilidade das alunas expressarem algum juízo de valor diante de 

determinadas regras, percebe-se que: 

 

Tem algumas regras que exigem muito da gente... Não lembro, mas 
exige, você tá lá no jogo, tem aquela regra, mas você não segue, 
você não se adaptou àquela regra. (Roberta) 

 

A aluna tem consciência da importância das regras à ocorrência do jogo, da 

mesma forma, haveria regras, as quais exigem muito do jogador. A exigência parece 

referir-se ao fato de haver certas regras difíceis de serem lembradas no momento do 

jogo, pois existem as regras básicas, mas outras parecem “sufocar” o jogo, parecem ser 

feitas, menos para dar sentido às ações dos jogadores, do que para sufocá-las, limitá-las. 

 

Tem vezes que a gente tá lá naquela empolgação, a gente esquece 
daquela regra, muitas vezes no campeonato de basquete, eu esqueci 
algumas regras, o professor lembrava, mas não tinha como, aí, era 
falta. (Roberta) 
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As alunas apresentam consciência parcial de que as regras são elaboradas, 

não inventadas ou postas “magicamente”; na questão sobre quem inventou as regras, as 

alunas responderam: “Não sei”, tal resposta não nega a possibilidade de que “alguém 

pode ter inventado”, caso, que poderia ocorrer se as alunas respondessem: “ninguém” ou 

“elas existem” ou “sempre existiram”.  

 

Não sei... já tive essa curiosidade, quem foi que inventou... (Helen) 

Eu já fiz um trabalho... mas não lembro... (Valéria) 

 

A resposta da aluna admite que há alguém, mas que não se sabe quem seria 

esse alguém. Por outro lado, a idéia de que “alguém”, “uma pessoa” possa ter 

“inventado” alguma regra, parece retirar a possibilidade de se pensar que as regras são 

expressões das regras existentes na sociedade, e não “fruto da invenção de alguém”: 

 

Ah eu esqueci... sabia porque já fiz um trabalho no caderno... 
(Bruna) 

Isso eu não sei responder, eu também tenho curiosidade, toda vez 
eu fico pensando, mas não consigo achar uma resposta...(Roberta) 

 

Mas o professor contribui ao entendimento dessa questão? O professor 

aproveita esse momento como uma possibilidade formativa? As dúvidas das alunas 

revelam uma possibilidade de reflexão sobre o assunto, um potencial formativo, resta 

saber se há espaço na aula para isso.  

 

Toda vez que lembro eu já nem to mais perto dele (professor), ele já 
foi embora, e... acho que foge (a idéia)... Eu não sei, na hora dá um 
branco, eu não consigo lembrar. (Roberta) 

 

O esporte, assim, parece promover tal questionamento e podá-lo, 

simultaneamente. 

Há uma consciência da historicidade das regras, a idéia de que o basquete, 

por exemplo, não foi jogado sempre de uma mesma maneira: 
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Até um tempo atrás mesmo que “bola presa”, no ato do jogo era 
disputado no alto, agora não... então isso já mudou... Seilá, acho 
que procuram o melhor, né? Nunca pensei sobre isso... (Valéria) 

As regras foram mudando... (Bruna) 

Eu acho que foi mudando... (Helen) 

 

Há certa consciência de que as regras não são estáticas e sim passíveis de 

mudanças, conforme determinadas situações, nas quais podem possibilitar maior 

participação de todos no jogo. Neste sentido, nota-se que as alunas percebem que 

algumas regras que norteiam o modo convencional do esporte podem limitar a 

participação de algumas alunas, especificamente as menos habilidosas, daí o 

reconhecimento, por parte das alunas de que há a necessidade de mudanças nas regras. 

Essas mudanças, porém, são limitadas conforme a dinâmica do jogo. Quando, por 

exemplo, o professor propõe que antes do arremesso o time troque passes entre todos da 

equipe, pode haver a valorização tanto da participação quanto do dinamismo do jogo: 

 

Pode e não pode... pode, pra todo mundo jogar, todo mundo tá no 
jogo. Não pode, porque se o professor fala: “_Se tá perto de fazer a 
cesta, aí passa pra todo mundo”, eu não concordo, porque aí eu 
acho melhor arremessar, fazer a cesta, do que passar... uma hora 
tem que ser todo mundo passando, aquela hora que você tivesse 
sozinho, pode arremessar, pode fazer bandeja, pode tudo. (Roberta) 

Depende, se a gente puder ter a oportunidade de jogar a bola e 
poder fazer a cesta, mas quando a gente vê que o time de lá é forte, 
não deixa a gente trabalhar a bola pra poder conseguir fazer a 
cesta... têm momentos que o time começa a vir pra cima aí não tem 
como passar a bola... (Helen) 

 

Contudo, as regras são importantes, e precisam ser modificadas, tendo em 

vista a participação de todos, desde que respeitadas os objetivos fundamentais à 

dinâmica do jogo: 

 

Acho legal, ás vezes a gente fazia isso... porque a gente joga e 
esquece de uma pessoa, a pessoa pode ficar chateada de não pegar 
na bola. (Bruna) 

Eu acho que isso dá para fazer mais em treino, no jogo já não é 
muito porque a gente procura fazer os pontos, a gente passa uma 
pra outra, pra gente procurar fazer os pontos, só que no treino 
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procura mais fazer isso para as meninas não se sentirem excluídas: 
“_Ah, não toca pra mim!”, então por isso que ele manda passar a 
bola na mão de todo mundo, ah pra ficar alegre...: “_Ah peguei a 
bola!”, já em jogo a gente só toca assim, quando praticamente 
impossível, agora quando a gente vê que não dá muito, então, deixa 
pra outra. (Valéria) 

 

As alunas reconhecem a necessidade de mudanças nas regras tendo como 

preocupação a participação de todos no momento do jogo, como também a possibilidade 

de fazer a cesta e marcar os pontos. No treino, por exemplo, a idéia é mais facilmente 

aceita, mas no jogo, o principal é a realização da cesta.  Poderíamos criticar o fato de 

“ter que passar a bola para que elas não se sintam excluídas”, e não necessariamente 

para que “elas possam ajudar no jogo”, mas também podemos pensar que já esse 

pensamento pode revelar a consciência de que alguém não está e precisa também fazer 

parte do jogo, tratando-se, neste sentido, de uma certa sensibilidade com a posição do 

outro, e ainda, se uma aluna não tem uma habilidade apurada no esporte, sabe-se que 

dificilmente esta aluna terá condições de fazer a cesta, apesar disso, aceita-se passar a 

bola a ela, para que esta possa se sentir “menos excluída”, idéia relacionada a 

compaixão, necessária às relações sociais, ainda, nos dias de hoje. 

Tendo em vista a análise e discussão aqui realizada, vê-se que, 

contrariamente à hipótese relacionada ao objetivo específico 3 da presente pesquisa, 

verifica-se que os alunos demonstram ter consciência parcial da necessidade das regras 

ao convívio social, especificamente no esporte, a medida que concebem importância às 

regras como um meio de organizar as ações dos jogadores e evitar “bagunças”, 

“desorganização” no jogo. Além disso, as regras podem em determinadas circunstâncias 

ser questionadas e não aceitas passivamente, como apontado nessa hipótese.  

 

1.4 Significados e valores atribuídos em relação ao outro 

Em relação à consideração ao outro alguns aspectos foram delimitados para 

a análise, quais sejam: “a vitória e a derrota”, “a formação dos times”, “a relação entre 

as alunas de uma mesma equipe” e a relação entre alunas de equipes diferentes.” Assim, 

pôde-se levantar as seguintes questões: o que as alunas sentiriam ao ganhar e ao perder 

um jogo? Como se daria a relação entre as alunas nesses momentos? Como se daria a 

formação dos times? Quais atitudes são suscitadas e ressaltadas por meio do esporte: 
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atitudes mais relacionadas à consideração ou a indiferença ao outro? 

Inicialmente buscou-se identificar quais seriam os sentimentos, atitudes e 

valores relacionados a aspectos fundamentais no esporte: a vitória e a derrota. O que as 

alunas sentem, como agem em relação a si e ao outro nos momentos de vitória e de 

derrota? O que consideram importante, ou valorizam nesses momentos? 

Deste modo, ganhar seria importante, tendo em vista, a busca e a conquista 

do reconhecimento de alguém, seja do professor, das colegas do time, da torcida ou de 

um familiar; a vitória seria um meio a alcançar a admiração de outras pessoas pelo 

esforço empreendido naquela situação. Busca-se o reconhecimento e a admiração tanto 

pelo esforço que as alunas realizam, como pelo fato de poderem mostrar que 

“aprenderam”. Por meio da vitória seria possível demonstrar ser uma pessoa esforçada, 

“que leva a sério o que faz”, que está aprendendo:  

 

Quando eu ganho? Ah, eu fico feliz, eu tento fazer o melhor pra ver 
se os outros reconhecem o que a gente fez. A gente ganha, tem 
aquela oportunidade de falar, a gente foi, teve a oportunidade, mas 
sempre tem essa né? A gente tem que saber ganhar e saber perder. 
(Helen) 

Alegria por a gente ter mostrado que tá aprendendo, que a gente tá 
conseguindo... (Bruna) 

 

A vitória pode ser entendida também como um momento de satisfação 

pessoal, no qual a própria pessoa reconheceria que aprendeu, há, neste sentido, uma 

associação entre “o ganhar” e aquela pessoa que “aprendeu mais”: 

 

Nossa, eu sinto alegria por ter ganhado... deixa eu ver como eu 
posso explicar... eu me sinto mais... que eu aprendi mais... 
(Adriana) 

 

As alunas podem sentir alegria por ter ganhado a partida em si, havendo 

diferentes graus de satisfação quanto à vitória, de acordo com o grau de dificuldade 

apresentado na partida. Alegra-se quando se ganha um “jogo fácil”, mas alegra-se mais 

ao ganhar um jogo que dava-se por perdido: 

 

Oh, quando o jogo tá assim, fácil, a gente fica alegre, agora 
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quando é aquele jogo emocionante, tá difícil, a gente vai perdendo, 
vai perdendo, aí é aquela alegria inexplicável. É, é sim, porque 
quando ele é mais fácil a gente fica muito alegre: “_Ai que bom!”, 
antes de acabar o jogo a gente fala: “_Ganhamos!”, antes, não, 10 
minutos antes, praticamente faltando 30 segundos, porque no 
basquete em 1 segundo você muda o jogo. Quando o resultado tá 
muito avançado a gente fica alegre: “_Ai que legal”. Agora 
quando tá muito difícil, quando a gente chega a passar naquele 
último momento aí a alegria é inexplicável, a gente se arrepia a 
gente fica falando também o dia todo, vai na escola, é uma 
comentando com a outra. Porque quando tá faltando, o que? 3 
minutos pra acabar, ah, as meninas tão com 4 pontos à frente, aí 
todo mundo já começa desanimar: “_Ai, meu Deus! Ai meu Deus! 
Professor começa a falar: “_ Ta acabando, tá acabando”, a gente 
quer ir pro ataque, quer vencer, aquela vontade e quando a gente 
consegue, aí, nossa, até hoje, faz mais de um ano e a gente comenta 
... (Valéria) 

 

Neste sentido, os sentimentos envolvidos articulam-se num misto de 

superação dos próprios limites, persistência e surpresa. Quando o jogo está muito difícil, 

os jogadores precisam se esforçar mais, conseqüentemente, sofrem mais, suportam mais 

as tensões, resistem mais ao desgaste corporal. Diante de tanto esforço, a valorização é 

maior, a alegria é inexplicável: 

 

Realização, ah... vários sentimentos. (Roberta) 

 

Nos momentos em que o time vence o jogo, as alunas ressaltam sentimentos 

como alegria e satisfação pela vitória, enfatizando, no entanto, a necessidade de respeitar 

a equipe adversária, seja por meio de uma “palavra de conforto” ou um gesto, como um 

cumprimento. Mencionam, porém, que já presenciaram ou passaram por situações 

difíceis nesses momentos, quando ao perderem um jogo, o time adversário ou a torcida 

xingaram ou caçoaram. 

Quando ganham encontram-se numa posição superior em relação às alunas 

do outro time, mas a vitória se daria no jogo, ser melhor no jogo não significa, 

necessariamente, ser melhor que alguém em outras atividades. Em outros termos, há que 

respeitar o time que perdeu, tendo em vista que, segundo as alunas, “ninguém é melhor 

do que ninguém”: 
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Saber ganhar acho que é assim: se você ganhar, respeitar as que 
perderam, porque sempre tem aquela: “_ah, a gente ganhou, a 
gente é melhor do que vocês!” Não tem essa, se a gente ganha, a 
gente chega na humildade, a gente não chega pirraçando: “_A 
gente ganhou, vocês perderam, então a gente é melhor, vocês são 
piores!”, a gente não tem essa. O professor, de vez em quando fala: 
“_ah, chega no jogo e faz a sua parte, porque ninguém é melhor do 
que ninguém, vocês são um time, elas também são, elas tem duas 
pernas, vocês também, então, tenta fazer o melhor de vocês e 
pronto, entendeu?” A gente não tem esse negócio de diferença, 
professor fala bastante isso pra gente. (Helen) 

 

Há uma diferenciação clara entre o jogo e a vida fora do jogo, a amizade, 

então, sobrevive neste e a este: 

 

Quando é, assim, uma amiga que joga contra mim, eu brinco com 
ela: “_ Ah, eu ganhei de vocês!” Só que ela não fica com raiva de 
mim porque sabe que eu to brincando... Quando eu perco? Ah, eu 
falo assim: “_O importante é competir!” É porque é só uma 
competição, não é vida ou morte. (Adriana) 

 

Há, sobretudo, a identificação com a posição das alunas da equipe que 

perdeu: 

 

Ah, cumprimento, falo que ele não ter ganhado dessa vez não tem 
nada, da próxima eles podem ganhar, é só ele treinar mais... 
(Bruna) 

 

Saber ganhar é poder se alegrar, mas também respeitar o outro time, 

cumprimentar, ter humildade, não se achar melhor que o outro, não provocar, é 

considerar e olhar o outro não de uma forma provocativa, mas como pessoas que 

naquele momento não estão alegres como “nós”, talvez, estando até tristes: 

 

Saber ganhar é quando ganhar ter humildade, cumprimentar o time 
adversário e falar: “_Passamos para a próxima fase”, mas tipo, 
alegre, sem muita provocação, sem ficar gritando muito. E saber 
perder, perder e não chorar naquele momento, se for chorar, 
chorar pra você mesmo, perdeu, ah, valeu, cumprimenta... sozinho 
mesmo, porque ficar chorando pro time adversário, é muito 
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humilhante porque eles vão ficar: “_ Ah, coitadinha”, eles falam 
“coitadinhas” mas “tirando barato...” Tem que ficar na sua, 
cumprimentar o time e continuar jogando. (Valéria) 

 

A aluna ressalta a necessidade de que não se deve colocar-se numa posição 

de vítima, seria importante, neste sentido, reconhecer a tristeza por ter perdido um jogo, 

mas, sobretudo, resistir a ela e continuar jogando. 

A tristeza é o sentimento mais lembrado entre as alunas, diante da derrota no 

jogo, pois segundo elas, ninguém gosta de perder, não havendo outra explicação para o 

fato, há, contudo, possibilidades de se aprender nestes momentos, pois além da tristeza, 

outros sentimentos parecem ser suscitados, como frustração, decepção, aceitação da 

derrota e cobrança pessoal, no sentido de tentar treinar e melhorar mais, para poder jogar 

melhor numa próxima vez: 

 

A gente fica muito triste, né? Porque todas as meninas vão na 
intenção de ganhar, nunca nós falamos: “_Ah, a gente vai perder!” 
Não tem essa... é surpresa pra gente, a gente perder... a gente vai 
entrar alí, vai fazer de tudo... Eu me esforço, mas sempre tem 
aquela: “_Eu não sei, eu não sei fazer isso”, eu tento fazer o 
possível. São momentos muito difíceis de lidar, é muito difícil: 
“_Por que eu não fiz melhor?” “Será que eu não tô num bom 
dia?” A gente sempre fica pensando essas coisas, se cobrando: 
“_Será que o professor gostou?” “Será que não gostou?” Aí ele 
chega pra gente e fala: “_Oh vocês fizeram assim, daria pra vocês 
ter feito assim... por isso vamos trabalhar mais...” É sempre assim. 
(Helen) 

Ah, eu fico normal, é chato perder mas ... eu acho que aquilo ali é 
mais um motivo pra mim fazer mais esporte, praticar mais. 
(Roberta) 

Ah, fico triste, mas se a gente perdeu, significa que temos que 
melhorar alguma coisa. (Bruna) 

 

Uma lembrança de Valéria resgatou a importância do outro nesses 

momentos, do outro que encontra-se numa posição superior. Se o time adversário não 

provoca, não humilha e contrariamente a isso, apoia, dá força, é mais fácil haver 

aceitação quanto à derrota: 

 

A gente fica triste mas também fica meio atordoado porque o 
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professor fala: “_gente, vem pro treino, se vocês treinarem, vocês 
conseguem, porque se perder, vai ficar chorando, reclamando, tem 
que treinar”. Aí quando tinha treino, vinha uma, duas, três... mas 
faltava umas duas para completar o time, nisso que perdia ficava 
chorando, reclamando... Porque perder, acho que ninguém gosta 
de perder, a gente só fica mais conformado de perder quando as 
meninas que ganharam dão força: “_Não se preocupe”, a gente 
fica mais triste de perder quando tá perto de ganhar e perde, 
quando é por um ponto, porque a gente fica pensando: “Se tivesse 
chegado perto, marcado, tido mais concentração...” (Valéria) 

 

Reconhecer que outro time pode jogar melhor, reconhecer que outras 

pessoas podem realizar de modo mais adequado certas atividades é importante, o que 

não deveria implicar numa relação de poder entre os indivíduos. 

Contrariamente, há também jogadoras que não aceitam tão facilmente a 

“derrota”, estas, então: 

Discutem, começam a xingar uma a outra ... entre nós não, começa 
a brigar com as outras pessoas, daí a gente do time, tenta separar, 
dar conselhos, aí conversam... (Roberta) 

 

Nestes momentos, o que pode causar brigas entre as jogadoras da mesma 

equipe, é o fato de uma culpar a outra por eventuais “deslizes”, os quais possivelmente 

levaram a equipe à derrota, assim: 

 

Algumas sim falam: “_ai foi culpa daquela que não me passou, pra 
mim fazer, só que aí a gente conversando se entende. (Roberta) 

 

O diálogo é, acima de tudo, importante como um meio mais adequado para 

resolver esses possíveis conflitos. 

Foi sugerido um exemplo no qual alguma aluna teria grande chance de fazer 

uma cesta, mas por algum motivo erra; quais seriam os sentimentos e atitudes suscitados 

nestes momentos em relação aos alunos que erraram?  

Os sentimentos expressados pelas alunas relacionam-se ao desespero, a 

raiva, assim como a compreensão: 

 

Ah, me bate um desespero, dá raiva, principalmente eu, têm vezes 
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que eu vou muito desesperada pra cesta né? Quero fazer a cesta, 
quero fazer aquela cesta, e acabo errando, aí é que as meninas vão 
gritar comigo, peço desculpas tudo, aí quando acontece com ela no 
mesmo jogo, eu xingo baixinho, fico nervosa, mas são coisas que 
acontecem. (Roberta) 

 

Fico... ah... sinto raiva. Ah, eu falo... eu fico nervosa... e muito, que 
a gente tá perdendo....: “_Porque? Você tava embaixo das cesta, 
por que você errou?” (Helen) 

 

Ah se ela não conseguiu ela não pode fazer nada... não tem que 
ficar reclamando porque a gente já percebeu que a gente errou. 
(Bruna) 

 

O que eu sinto? Eu não sinto nada, eu não xingo, eu não falo nada: 
“_Ah foi bom, foi bom, valeu, valeu! Eu faço assim, mas xingar... 
(Adriana) 

 

Apesar do erro, considera-se que “errar é humano”, e em momentos de erros, 

derrotas, há a necessidade de se identificar com o outro, se colocar no lugar da outra 

pessoa. E, então, ao serem questionadas sobre a possibilidade de passar a bola a uma 

jogadora que acabou de desperdiçar um lance, perdendo a chance de marcar os pontos 

para sua equipe, verifica-se que esta chance não estaria perdida, pois isto: 

 

É uma coisa que pode acontecer com todo mundo. (Roberta e 

Helen) 

Confiaria.... ah porque vai que ela acerta, eu dou pra ela, ela tá 
livre, é melhor dá pra ela do que dá pra outra que tá marcada e 
perder a bola... (E se ela errar novamente?) valeu por ter tentado. 
(Adriana) 

 

 Há, assim, a preocupação em dar uma segunda chance para a colega, devido 

ao reconhecimento de que o erro é algo passível de acontecer a qualquer momento com 

qualquer pessoa, essa chance é importante também para mostrar a importância de 

atribuir confiança á companheira no momento do jogo. A “segunda chance” pode 

ocorrer, também, devido a motivos relacionados, especificamente, ao bom andamento 

do jogo: 
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“Já, já aconteceu, a gente passou já, porque ela tá livre, o time 
adversário já vê: “_Essa é fraca, essa é forte”, ele deixa a fraca 
livre pra marcar a forte, vem duas em cima da forte e a fraca fica 
livre, aí nisso vou tocar pra ela, eu sei que ela consegue e vai e 
faz... muitas vezes erra... a gente sempre procura passar pra quem 
tá desmarcada: forte ou fraca” (Valéria) 

 

A formação dos times é um momento de rivalidade entre as alunas. Mas é 

preciso considerar que também há a preocupação em que todas possam jogar, participar. 

As alunas aceitam a divisão entre “titulares” e “reservas”, ressaltam, contudo, a 

necesidade de que todas possam jogar, e assim participar, pelo menos um pouco, ou o 

quanto for possível. As alunas selecionadas, pelo professor, como titulares, enfatizam o 

fato de que as meninas que jogam mais são as mais assíduas e dedicadas nos treinos, 

justificando dessa maneira a opção adotada pelo professor. Essas alunas reconhecem que 

algumas meninas podem ou sentem medo ao entrar em quadra para jogar, assim, 

manifestam “boa vontade” em aceitá-las e tentar ajudá-las, no que for possível, no 

momento do jogo. Por outro lado, as alunas, consideradas como “reservas”, legitimam a 

escolha do professor, reconhecendo que realmente as “titulares” são mais dedicadas, 

corajosas e habilidosas, reclamam, porém, a necessidade de que o professor coloque-as 

por mais tempo no jogo. 

A “igualdade” entre os times se deve tanto à preocupação com que todos 

possam jogar, como pelo fato de dar mais dinamismo, mais competitividade ao jogo.  

Assim também, quando joga-se com um time mais forte, poderíamos supor que as 

jogadoras podem se sentir, somente “rebaixadas”, “inferiorizadas”, sentimentos que 

podem trazer sofrimento, porém, pode haver, nesses momentos, uma percepção de que 

nos momentos difíceis também se aprende. Deste modo, jogar com uma equipe 

“superior”, tática e tecnicamente, pode significar uma possibilidade de reconhecer os 

próprios limites e superá-los, na medida do possível: 

 

Com uma equipe forte é até muito melhor, aí a gente vai 
desenvolvendo, a gente vai aprendendo pelo jogo dele. (Roberta) 

 

Reconhece-se a necessidade de haver o equilíbrio entre os times, como 

também o papel do professor como mediador nesse processo. No treino e no 
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campeonato há alunas que jogam mais tempo do que outras. Essas alunas são escolhidas 

pelo professor como titulares no time por serem mais esforçadas, não faltarem e se 

dedicarem aos treinos:  

 

No treino é o professor, porque se for por nós, vai ficar aquele 
negócio: “_Ah, quero jogar com ela”, aí vai ficar um time muito 
forte, o professor fala: “_Não, tem que separar, equilibrar”, ele só 
põe todo mundo forte quando a gente vai jogar contra os meninos. 
(Valéria) 

 

O professor que escolhe... Ele vê muito esse negócio de meninas 
que tentam se esforçar, porque a gente mesmo fala que a gente não 
acha justo a gente tá se esforçando, se esforçando, se esforçando e 
sempre tem aquelas meninas que vem pra brincadeira, aí sempre a 
gente tá lá se esforçando e chega lá e ele vai e bota pra jogar e 
deixa a gente de lado, se a gente tá tentando mostrar o possível da 
gente... Sempre as meninas que ele vê que tão se esforçando, que 
tenta dar o melhor, entra primeiro. Ele chega e coloca a gente... só 
quando ele vê que a gente não tá agüentando mais, não é nem a 
gente que pede, ele chega assim: “_Sai você e entra você e 
pronto.” (Helen) 

 

Tm que tá equilibrado, pra poder aquela pessoa fraca, tipo tá com 
uma dupla forte, aí nós estamos ensinando aquela pessoa fraca, 
também pra ter jogo, porque não têm graça, jogar uma dupla forte 
e outra fraca, porque só vai ficar aquele lá, não têm 
competitividade.(Roberta) 

 

Apesar dessa divisão, entre “reservas” e “titulares”, as alunas são unânimes 

em reconhecer que mesmo havendo meninas mais habilidosas que outras, há a 

necessidade de que todas participem no jogo, essa preocupação parece ser importante, 

assim como a possibilidade de vencer a partida: 

 

Acho que é porque não tem espaço pra todo mundo... não acho 
certo porque todo mundo tem que jogar. (Bruna) 

 

Já aconteceu, quando o jogo tá muito crítico, quando até elas 
(reservas) falam: “_Não professor, deixa elas, não, deixa a Valéria 
e a Samara”, agora quando o jogo tá facinho, elas falam: “_Ah 
professor, quero entrar”, aí o professor coloca, acho que elas 
ficam com tanto medo, assim do adversário, elas não fazem nada... 
a gente fala: “_Calma! Pega a bola...”, “_Não, não, fica com você, 
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fica com você!”. Elas tem pavor quando as meninas do outro time, 
mais fortes, empurram, batem, então elas ficam com medo: “_Pega 
a bola!”, “_Não, to com medo”, aí o professor vai lá e tira, porque 
elas falam que estão com medo, não demora um segundo... 
(Valéria) 

 

No jogo, o principal objetivo seria a vitória e posteriormente a participação 

de todas, a participação se daria quando o placar favorecesse a equipe, quando isto não 

ocorre, as alunas que estão no banco de reservas precisam se “contentar com o passeio”: 

 

O pessoal fica zoando... : “_Esquenta banco!!” Eu, no 
campeonato, só joguei uma vez, só que só foi cinco minutos, aí no 
outro jogo, eu não joguei, aí o professor fica explicando: “_Olha, 
vocês não jogam porque vocês sabem, elas ganhando vocês tão 
indo junto” Aí a gente fala: “_Deixa, se ele não quer pôr, né? 
(Adriana) 

 

Por outro lado, a equipe não é formada somente por cinco jogadoras, além 

de momentos de “folga no placar”, o professor também indica algumas alunas ao jogo, 

estas alunas, no entanto, não conseguem fazer muita coisa, parecem “paralisadas”, 

“temem” algo no jogo: 

 

Tem umas que jogam bem, mas falam: “_Oh professor, eu quero 
entrar depois”, e já tem umas que jogam mal que falam: “_Ah 
professor, eu não quero jogar”, ele fala: “_Não, você vai jogar 
sim, espera aí que eu já vou te pór”, “_Tá cansada?”, “_Ah, tô 
professor”, “_Entra lá”, “_Ah não, não sei o que lá”...!”, só fica 
assim: “_Não, não não...! Acho que elas não querem jogar porque 
elas vêem as outras que jogam e falam: “_Ah, tenho medo, 
vergonha.” Ah quando as meninas erram a gente não zoa, a gente 
só fala: “_ Não, valeu...!”, já os meninos que vão lá pra “encher o 
saco”, como a quadra fica aberta, não tem nem como fechar, o 
professor fala: “_ Sai”, mas não sai, então os moleques ficam 
zoando muito da cara delas: “_Olha que gorda!”, aí elas se sentem 
ofendidas, já nós não, não fica, “Nossa, valeu, não sei o que...” 
(Valéria) 

 

Assim, para as alunas, as “titulares”, são mais esforçadas, habilidosas e 

principalmente corajosas, tornaram-se mais resistentes às tensões de um jogo.   

As alunas percebem a existência de atitudes relacionadas à consideração ao 



 73 

outro, estas ocorreriam em momentos que antecedem ou sucedem o jogo, e se 

desenvolveria entre uma equipe e outra, ou entre a torcida e a equipe, e não entre as 

jogadoras de um mesmo time: 

Os amigos (torcida) dão força pra gente”... (entre as equipes)... 
antes do jogo a gente deseja boa sorte pra elas, eu sempre falo pra 
elas, encontro assim uma menina que vai jogar contra a gente: boa 
sorte pra vocês, mas quem vai ganhar é a gente! ... aí na hora do 
jogo tem briga, tem discussões, e depois nós vamos pedir 
desculpas. (Roberta) 

 

No jogo em si, as atitudes relacionadas à consideração ao outro não ocorrem, 

ou não são percebidas ou entendidas dessa forma, pela aluna. Durante o jogo ocorreria, 

então, as atitudes mais ligados à violência? Parece que sim, os motivos estariam 

relacionados ao nervosismo, à “falta de controle” de algumas jogadoras: 

 

Tem pessoas que são muito esquentadinhas ... tem uma colega que 
joga futebol comigo, toda vez que a pessoa, sem querer chuta a 
canela dela, aí não olha, não percebe, aí ela pega e fala assim: vou 
catar aquela menina, não no sentido de dar porrada, mas no jogo, 
ela mesma, ela dá canelada. (Roberta) 

 

Quanto a tais atitudes, haveria variações, conforme as especificidades de 

cada esporte, por exemplo: 

 

No futebol, é porque é mais bola no pé, é diferente, acho que 
provoca mais...(Roberta) 

 

O esporte, assim, se constitui tanto por atitudes consideradas “boas”, como 

por atitudes ligadas à “intriga”; segundo a aluna, a freqüência com que uma ou outra 

atitude ocorre pode diferenciar e, então, as atitudes ligadas à violência parecem ocorrer 

com mais freqüência, em outras palavras: as questões que buscavam saber sobre as 

atitudes relacionadas à consideração ao outro, precisavam ser bem explicadas, 

detalhadas, às vezes exemplificadas, já às questões relacionadas a atitudes ligadas à 

violência, a aluna encontrou maior facilidade em lembrar e relatar as situações 

pertinentes. 
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A aluna, percebe a existência de uma hierarquia entre os mais e os menos 

habilidosos, esta pode se expressar na formação dos times: 

 

O professor dá o treino, aí vê quem é que tá em condições de jogar 
primeiro e ficar no banco, aí escolhe, vai determinar quem vai 
jogar e quem não vai. (Roberta) 

 

Atitude justa, segundo a aluna, que percebe a existência da hierarquia, a qual 

pode propiciar a determinados alunos, jogar mais do que outros. O reconhecimento de 

que há alunos que são, de fato, mais habilidosos que outros, não é maior, no entanto do 

que o reconhecimento da necessidade de que, apesar dessa hierarquia, todos devem 

jogar, tanto nos jogos “oficiais”, como nas aulas, e lazer: 

 

Todo mundo joga, mesmo que tá perdendo, o professor coloca... a 
gente tira no arremesso, pra não ficar uma panelinha, porque tem 
gente que é forte, tem gente que não é, que tá aprendendo... (e se 
ficar um time muito forte?) ... aí nós trocamos, nós mesmos, pra 
dar igualdade, pra ensinar a pessoa. (Roberta) 

 

  Foram citadas algumas atitudes relacionadas à violência: xingos, brigas, 

chutes, empurrões, cotoveladas, especialmente entre alunas de equipes adversárias. Já 

dentre as atitudes relacionadas à consideraçao ao outro, destacam-se as seguintes: o 

cumprimento entre as equipes adversárias, pedidos de desculpas, respeito ao adversário, 

preocupação em que todas alunas possam participar, e confiança entre as companheiras 

de uma mesma equipe. Deste modo, as possibilidades formativas do esporte no âmbito 

escolar caracterizam-se, conforme as idéias de Adorno (2000), pela ambigüidade, a qual 

indica a manifestação tanto de atitudes relacionadas à consideração como de indiferença 

ao outro. 

Deste modo, há total coerência entre esses resultados e a hipótese proposta 

ao objetivo específico 4 da presente pesquisa. 

 

 

1.5 Atitudes e valores que os alunos consideram ter aprendido por meio 
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do esporte e influenciam seu comportamento em outras situações 

Buscou-se identificar, neste item, se, por meio do esporte, as alunas 

percebem ou ressaltam ter aprendido algo, em específico. Se sim, buscou-se, ainda, 

identificar se tais sentimentos, atitudes ou valores, possivelmente aprendidos por meio 

do esporte, influenciam de alguma maneira o comportamento das alunas em outras 

situações, que não no âmbito esportivo: 

 

O respeito às outras pessoas, no esporte a gente aprende a 
conviver. (Roberta) 

 

O esporte parece marcar a formação da aluna, pois “respeitar o outro” seria 

uma atitude que, segundo a aluna, desenvolveu-se por meio de suas experiências no 

esporte: 

 

(...) respeitar o outro, porque antes, eu não tava nem aí, não queria 
saber de nada, não respeitava, agora é diferente. (Roberta) 

 

Seria importante compreender, o que, exatamente, no esporte levaria a aluna 

ao desenvolvimento da consideração e do respeito ao outro. Do mesmo modo, “não 

queria saber de nada... agora é diferente”, significaria que agora a aluna se interessa por 

algo, gosta e tem satisfação em realizar determinada atividade, no caso, o esporte, este 

parece proporcionar, assim, um sentido à sua vida. Poderíamos levantar a seguinte 

questão: mas como seria agora? O que significa dizer que agora é diferente? Como é 

agora e como era antes? Por meio das palavras da aluna, pode-se supor que a diferença 

refere-se a uma vida sem uma atividade significativa e uma vida na qual encontra-se 

algo que a dê sentido, algo pelo que encontra-se satisfação em dedicar-se.    

Talvez a aluna Bruna nos dê mais indicações sobre essas questões: 

 

Tem que viver em grupo... porque antes eu andava mais sozinha... 
agora eu tenho mais amigas.  

 

Por meio do esporte, Bruna fez mais amizades, pode ressaltar, assim, a 
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importância do outro em sua vida. Pelo fato de, como mencionado, a aluna “andar mais 

sozinha”, o esporte pôde contribuir em sua formação, possibilitando a convivência entre 

várias pessoas, sendo um meio de fazer mais amizades. 

Além disso, há o reconhecimento de que, por meio do esporte pôde-se 

estruturar novas ações que passaram a fazer parte de sua vida, em outras situações: 

 

É, agora é mais legal minha vida, porque era chato, acordava 
tarde, fazia as coisas em casa e depois não fazia mais nada, agora 
eu venho pro treino... (Bruna) 

 

Delimitando a análise nas seguintes frases: “(...) acordava tarde (...)”, “(...) 

depois não fazia mais nada (...)”, “(...) era chato (...)”, nota-se que o descanso é 

fundamental ao ser humano, mas é preciso haver também a cobrança, o esforço, a 

dedicação, o rigor. A disciplina, assim, é valorizada quando voltada a algum fim, neste 

sentido, dedicar-se a algo que se gosta de fazer, no caso e esporte, este, 

conseqüentemente, passa a influenciar o comportamento da aluna em sua rotina, 

determinando, por exemplo, o horário em que precisará acordar e a organização do 

tempo dedicado às tarefas em casa. 

Portanto, a disciplina é uma atitude suscitada, por meio do esporte, e 

valorizada entre as alunas. Valéria e Helen mencionam que, independente do esporte, 

sempre foram pessoas disciplinadas, esforçadas, seja ao dedicar-se nas tarefas em casa 

ou em outras matérias escolares. Ressaltam, no entanto, que por meio do esporte, a 

disciplina é algo que pode ser potencializada. Essas alunas se destacam pela grande 

habilidade, dedicação nos treinos e jogos. Assim, já teriam sua formação caracterizada 

pela disciplina, a qual é requerida no esporte: 

 

Eu sempre fui bem esforçada em tudo, principalmente nas outras 
matérias, procuro estudar, aprender. (Valéria) 

O esforço, a disciplina... também sou assim nas matérias escolares, 
sou bem esforçada, busco aprender cada vez mais... Em 
matemática eu tenho bastante dificuldade, pergunto para o 
professor... corro atrás quando tenho alguma dúvida, dificuldade. 
(Helen) 

 

O esporte, então, pode suscitar determinados sentimentos, atitudes e valores, 
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os quais podem ter efeitos diferenciados, conforme a formação pessoal de cada aluna. 

Algumas atitudes, como disciplina ou consideração ao outro, já estavam presentes, em 

maior ou menor grau, na formação das alunas. Desta maneira, o esporte pôde atuar na 

formação de modo a ampliar ou potencializar determinadas atitudes, sentimentos e 

valores que norteiam o comportamento das alunas em outras situações. 

Desta maneira, nota-se a confirmação das hipóteses relacionadas aos 

objetivos específicos 2 e 3, pois as alunas estabelecem uma relação entre os esforços e 

as regras requeridas no esporte e outras situações de sua vida. O esforço, a disciplina 

seriam, assim, valorizados e potencializados, sendo requeridos em outras situações, 

especificamente, nas demais disciplinas escolares, nas tarefas domésticas, como também 

no lazer. Por meio das regras presentes no esporte seria possível, ainda, desenvolver o 

respeito ao outro, além de haver no âmbito esportivo a possibilidade de fazer amizades, 

as quais podem extender-se a outras situações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações Finais 

O presente estudo buscou refletir sobre as possibilidades formativas do 

esporte nas aulas de Educação Física e, assim, identificar os possíveis sentimentos, 

atitudes e valores suscitados por meio do esporte no âmbito escolar. Para isso, 

delimitou-se alguns aspectos que estruturam a prática esportiva, quais sejam: a técnica, 

as regras, os esforços corporais e as relações entre os alunos. A partir do referencial 
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teórico pautado, especificamente, nas idéias de Theodor W. Adorno, pôde-se realizar a 

análise e discussão do relato de cinco alunas. À luz dessa reflexão foi possível tecer as 

seguintes considerações acerca das questões acima: 

Em relação ao objetivo específico 1 da presente pesquisa, verificou-se que 

há uma tendência, por parte das alunas, em conceber a técnica como um meio a servir, 

necessariamente, a algum fim, este, no entanto parece ser limitado pois vincula-se 

somente a uma determinada eficiência requerida no esporte, predominando-se, neste 

sentido, o aspecto pragmático da técnica.   

Não notou-se uma relação entre o significado da técnica e a consideração ao 

outro, por exemplo, um determinado modo de marcar estaria relacionado apenas ao bom 

desempenho, ou a certa eficiência em impedir ou limitar ao máximo as ações dos 

jogadores adversários no momento do jogo, não havendo, necessariamente, uma 

preocupação em desenvolver um determinado modo de marcação, tendo em vista um 

confronto menos violento. Cabe questionarmos, assim, se seria possível um ensino que 

conciliasse a técnica a questões éticas: seria possível atribuir um sentido a técnica, o 

qual se associe a consideração ao outro? 

Apenas uma aluna, ao explicar o porquê de determinado movimento ao 

arremessar, demonstrou consciência mais completa sobre a técnica, no sentido de que 

esta não seria casual, servindo, então, a facilitar as ações dos jogadores. Essa aluna 

mantém certa familiaridade com o esporte, no caso o basquete, pois pratica-o 

regularmente, nas aulas de Educação Física e treinos desde a 5ª série do Ensino 

Fundamental, destacando-se pelo bom desempenho na equipe escolar. Com o intuito de 

compreender o sentido de cada movimento, segundo alunas que se dedicam 

regularmente e alunas que o praticam eventualmente, seria importante delimitar um tipo 

de esporte, detalhando precisamente cada movimento proposto neste, verificando, assim, 

se as alunas compreendem a técnica como um movimento que deve ser simplesmente 

obedecido ou um movimento necessário a facilitar as jogadas, averiguando se há 

diferenças entre os alunos que se dedicam mais ao esporte e alunos que o praticam 

eventualmente, ou, ainda, alunos que só assistem. 

Em relação ao objetivo específico 2 da presente pesquisa, verificou-se que as 

regras são valorizadas como um meio a organizar as ações dos jogadores no momento 

do jogo, evitando possíveis “bagunças”. Essa necessidade torna-se explícita no esporte 

coletivo. Neste caso, pode-se questionar como essa questão se apresentaria num esporte 
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individual? Haveria diferenças entre o esporte coletivo e individual, quanto ao sentido 

atribuído às regras? 

A compreensão das regras como um meio a organizar as ações dos 

jogadores; a aceitação de mudanças visando a participação de todos; o reconhecimento 

de que em alguns momentos as regras além de servir à organização, somente limitam as 

ações dos indivíduos. Além dessas possíveis contribuições, seria preciso enfatizar, 

ainda, a possibilidade de promover, por meio das regras esportivas, a consciência de que 

as regras não são casuais, considerando, sobretudo, a relação entre as regras do esporte e 

as regras sociais mais amplas. 

Em relação ao objetivo específico 3 da presente pesquisa, notou-se que por 

meio do esporte é possível haver a manifestação de atitudes relacionadas tanto a 

consideração como a indiferença ao outro. Cabe ressaltar a necessidade, como nos 

indica Adorno (2000), de estudos que analisem sistematicamente tal ambigüidade, 

considerando, assim, diferentes modalidades, diferentes modos de participação dos 

alunos no esporte _ praticantes assíduos, praticantes eventuais e expectadores. É 

importante, ainda, que essas pesquisas se orientem por procedimentos metodológicos 

pautados na pesquisa de campo, especificamente pela observação. 

Em relação às possíveis influências do esporte em outras situações da vida 

das alunas, verificou-se que por meio do esporte é possível desenvolver atitudes, 

sentimentos e valores, em relação à consideração ao outro, como a amizade, o respeito 

ao outro, por exemplo, como também potencializar valores ligados à disciplina, 

dedicação e esforço. Dessa maneira, é preciso levantar as seguintes questões: o esporte 

pode promover atitudes relacionadas à consideração ao outro, de modo que estas possam 

extender-se a outras situações? O esporte pode contribuir a formação dos alunos, de 

modo que estes tornem-se solidário ou mais solidário? Os alunos podem, por meio do 

esporte, tornar-se mais disciplinados também em outras situações? 

De acordo com as idéias de Adorno (2000), o aluno que se sacrifica, se 

submete aos esforços corporais, pode tornar-se indiferente a dor de si e do outro, mas 

também pode desenvolver a consideração ao outro. Isso pode ocorrer no que concerne, 

respectivamente, ao comportamento  de praticantes e de expectadores diante de um 

evento esportivo. Acredito que tais questões poderiam ser melhor compreendidas, 

mediante estudos que considerassem alunos que praticam e alunos que eventualmente 

tiveram contato com o esporte. Poder-se-ia, assim, averiguar a existência ou não de uma 
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tendência ao comportamento solidário e disciplinado, tentando estabelecer uma relação 

entre disciplina, submissão aos esforços e consideração ao outro e, então, verificar se o 

esporte é um elemento a influenciar a formação do alunos. 

Tendo em vista as considerações feitas acima, por meio do presente trabalho, 

espero ter contribuído à reflexão acerca de possíveis contribuições do esporte ao 

processo de formação no âmbito escolar, mais precisamente como conteúdo das aulas de 

Educação Física. Tem-se em vista, sobretudo, poder suscitar questionamentos relevantes 

à futuras pesquisas nessa área de estudos. 
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Anexo I: questões para as Entrevistas  

 

Questões relacionadas aos significados e valores atribuídos pelos alunos à técnica 
esportiva 

Questões Justificativa 
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Questões Justificativa 

1. No esporte realizamos alguns 
movimentos como passe, drible, 
arremesso, etc. Como são feitos estes 
movimentos? 

Verificar se os alunos identificam a 
técnica no esporte. 

2. E para quê você acha que serve a 
técnica no esporte? 

Verificar qual é o significado atribuído a 
técnica. 

3. Quando o professor ensina um modo 
de arremessar, de marcar ou driblar, por 
exemplo, você tenta fazer igual, 
parecido ou busca fazer do jeito que 
você conseguir, do jeito que achar 
melhor? Por que? 

Verificar se o se os alunos estabelecem 
uma relação entre meios (técnica) e fins 
(resultado desejado) 

4. Vamos supor que o modo como você 
realiza o arremesso parece um pouco 
estranho em comparação com o modo 
ensinado pelo professor. Mesmo assim, 
você consegue fazer as cestas, marcar 
os pontos. Apesar disso, você tentaria 
mudar o seu modo de arremessar para 
seguir a técnica ensinada pelo 
professor? Por que? 

Verificar se os alunos estabelecem uma 
relação entre meios (técnica) e fins 
(resultado desejado) 

5. Você acha que há um tipo de 
movimento que é certo, e outro errado, 
ou não? Por que? 

Verificar se o aluno concebe a técnica 
como um padrão rígido, sem 
possibilidade de modificação. 

6. Você acha que independente do jeito 
que um jogador arremessa, o importante 
é fazer a cesta ou o que importa mais é 
movimento ensinado pelo professor? 

Verificar se os alunos estabelecem uma 
relação entre meios (técnica) e fins 
(resultado desejado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os significados e os valores atribuídos pelos alunos em relação aos esforços requeridos 
na prática esportiva 

Questões Justificativas 
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Questões Justificativas 

1.Quando o professor propõe um 
exercício em que você se sente muito 
cansado o que você faz?  Por que? 

Verificar se o aluno valoriza atitudes de 
respeitar os próprios limites ou de 
superação destes. 

2.Dentre estas duas frases, há uma que 
você considera mais importante? 

“Reconhecer e respeitar os próprios 
limites” / “Ultrapassar e vencer os 
limites e obstáculos”. 

Verificar o valor atribuído pelo aluno à 
tais idéias. 

3.Por que você escolheu esta frase, 
poderia explicar o que entende sobre 
ela, dar sua opinião? 

Verificar o significado atribuído à tais 
idéias. 

4. Há outras situações na sua vida em 
que você se depara com esta idéia? O 
que você faz? 

Verificar que o aluno estabelece alguma 
relação entre os valores do esporte e  
outras situações.     

5. Vamos supor que num jogo um 
aluno se sinta muito cansado, mas 
mesmo assim continua jogando. Em 
sua opinião, por que ele continua 
jogando? O que leva ele a este 
comportamento? 

Verificar o entendimento sobre os 
possíveis sentimentos envolvidos na 
submissão aos esforços corporais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significados e valores atribuídos pelos alunos às regras esportivas 
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Questões  Justificativas 

1.Você pode praticar este esporte 

sozinho? 

Verificar se o aluno têm consciência  da 
importância do outro na atividade. 

2. Por que este tipo de esporte recebe o 

nome de “esporte coletivo”? 

Verificar se o aluno têm consciência do 
caráter social da atividade, e o que isto 
significa para ele. 

3. E cada pessoa pode jogar, conforme 

bem entender? 

Verificar se o aluno têm consciência da 
importância das regras para o convívio 
social 

4. Existem regras neste jogo? Quais? Verificar se o aluno identifica as regras 
esportivas 

5. Você acha importante haver as 

regras? Sim, ou não? Por quê? 

Verificar se o aluno têm consciência da 
importância das regras para o convívio 
social 

6. Quem inventou as regras? Verificar se os alunos têm consciência de 
que as regras não são “naturais” e sim 
sociais, que expressam a sociedade. 

7. Você acha que as pessoas sempre 

praticaram o basquete deste modo, por 

exemplo? 

Verificar se o aluno percebe a 
historicidade das regras. 

 

8. Se durante o jogo, o professor propõe 

que antes de arremessar a equipe troque 

passes entre todos os jogadores, o que 

você acha? Aceita ou não? Por que? 

Verificar se o aluno concebe as regras 
como algo “imutável”, ou passíveis de 
serem modificadas. 

9.Você acha que há situações em que as 

regras precisam ser alteradas ou não? 

Pode citar um exemplo? 

Verificar se o aluno concebe as regras 
como passíveis de serem alteradas, 
independente da situação. 
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Significados e valores atribuídos em relação ao outro 

Questões Justificativas 

1.E sobre a relação entre os alunos: o 
que você percebe? 

Verificar o que o aluno percebe sobre as 
relações sociais no jogo. 

2. Há atitudes no jogo que podem ser 
consideradas como “companheirismo”, 
ou não? Se sim, quais, e por que você 
acha que acontecem? 

Verificar se o aluno identifica atitudes 
relacionadas à consideração ao outro. 

3.Há atitudes no jogo que podem ser 
consideradas como “violentas”, ou não? 
Se sim, quais e por que você acha que 
acontecem? 

Verificar se o aluno identifica atitudes 
relacionadas à indiferença ao outro.  

4.O que você sente quando você ganha? 
Por quê? 

Identificar os possíveis sentimentos em 
relação à vitória. 

5.O que sente quando perde? Por quê? Identificar os possíveis sentimentos em 
relação à derrota? 

6.Quando o seu time ganha, qual é a sua 
atitude em relação aos adversários? 

Identificar as possíveis atitudes em 
relação ao outro 

7.Como são, normalmente, formados os 
times? Fica alguém de fora? 
Geralmente quem? O que você acha 
desta maneira de organização das 
equipes? Você acha justo ou não? Por 
quê? 

Verificar se o aluno percebe as relações 
hierárquicas no esporte 

8.Vamos supor que o seu time está 
perdendo, e o seu colega têm uma 
grande chance de marcar pontos, mas 
erra a cesta. O que você sente ou faz em 
relação a isto? 

Identificar as possíveis atitudes 
suscitadas em relação ao outro, numa 
situação tensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atitudes e valores que os alunos consideram ter aprendido por meio do esporte e 
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influenciam seu comportamento em outras situações 
Questões Justificativas 

1. O que você aprende por meio do 
esporte? 

Identificar as possíveis influências do 
esporte sobre a formação do aluno. 

2. Dentre estas coisas, há algo que 
utiliza em outras situações? O que 
seria? 

Identificas as possíveis influências do 
esporte sobre as atitudes, valores ou 
sentimentos suscitados em outros 
contextos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II: entrevistas 

Identificação: 
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Nome: Roberta   Idade: 16 anos       Série: 1° ano do Ensino Médio 

Participação no esporte: aulas de Ed. Física, treinos e campeonato escolar, desde a 5ª série do Ensino 
Fundamental. 

 

Significados e valores atribuídos á técnica esportiva: 

1. Quando o professor ensina um modo de arremessar, de marcar ou driblar, por exemplo, você tenta 
fazer igual, parecido ou busca fazer do jeito que você conseguir, do jeito que achar melhor? Por que? 

Tento fazer, mas se eu não consigo, tento fazer do meu jeito... o professor briga, mas tem que ser 
assim... porque é desse jeito que eu consigo fazer.  

 

2. Vamos supor que o modo como você realiza o arremesso parece um pouco estranho em comparação 
com o modo ensinado pelo professor. Mesmo assim, você consegue fazer as cestas, marcar os pontos. 
Apesar disso, você tentaria mudar o seu modo de arremessar para seguir a técnica ensinada pelo 
professor? Você lembra de algum momento em que passou por isso? Como foi? 

É, foi um jeito de arremessar... o professor no jogo disse: _calma Aline, calma... (porque eu estava 
desesperada), aí era tão emocionante... aí ele disse: 

_calma, cal 
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ma, faz daquele jeito que eu te ensinei 

_professor eu não consigo, eu vou fazer do meu jeito... vai ser do meu jeito ou não vai ser 

 

     4. E aí como foi, deu certo? 

     Deu né, mas ele tava ressentido porque eu não queria fazer do jeito que ele ensinou 

 

     5.Você acha que há um tipo de movimento que é certo, e outro errado, ou não? Por que? 

Não, acho que é diferente, eu acho que é o jeito da pessoa fazer... cada um tem um jeito diferente de 
fazer aquele passe, e o que é ensinado.  Vai do jeito da pessoa, o jeito dela fazer, desenvolver... 

 

6. E para quê você acha que serve a técnica no esporte? (de início não soube responder, mas tentei 
explicar: você acha que essas habilidades servem para facilitar ou dificultar, já pensou sobre isso?) 

Não soube responder   

      

7. Você acha que independente do jeito que um jogador arremessa, o importante é fazer a cesta? Ou o  

que importa mais é o  mo                
vimento ensinado pelo professor? 

O resultado é importante também... tanto o aprendizado, o jeito de você... alguém perguntar assim: 
_Você aprendeu sozinha, alguém que te ensinou? Tem como falar né...? 
 

 

Os significados e os valores atribuídos pelos alunos em relação aos esforços requeridos na 
prática esportiva 

1. E nessas atividades, nas aulas, nos treinos, você costuma se sentir cansada? 

Não, não, eu já estou acostumada. 

 

2. E os colegas que não jogam, você acha que eles sentem mais? 

Acho que sim, ficam enferrujados, né... eu não fico cansada, qualquer lugar que me chamem pra 
jogar, eu tô dentro 

 

3. Mas e se o professor propõe um exercício em que você se sente muito cansada o que você faz?  Por 
que? 

Eu falo para o professor, aí ele dá uns cinco minutos, aí descansa e depois continua tudo... eu peço 
para o professor me substituir... no jogo são duas armadoras, eu e a Samara, aí a Samara joga 
primeiro. Quando ela tá cansada, o professor troca agente. Aí quando eu tô cansada e não consigo 
mais jogar, aí peço para o professor me trocar. Aí fica a Samara e a Suelen. Ele exige, mas também é 
compreensível.  
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4. Dentre estas duas frases, há uma que você considera mais importante? 

( x )  “Reconhecer e respeitar os próprios limites”  

(    )  “Ultrapassar e vencer os limites e obstáculos” 

 

6. Por que você escolheu esta frase, poderia explicar o que entende sobre ela, dar sua opinião? 

Ah, porque a gente tem que respeitar nossos limites... 

 

7. Há outras situações na sua vida em que você se depara com esta idéia? O que você faz?  

Não 

 

8. Vamos supor que num jogo um aluno se sinta muito cansado, mas mesmo assim continua jogando. 
Em sua opinião, por que ele continua jogando? O que leva ele a este comportamento? 

 
Ah! têm vários motivos: vai... ela não quer sair pra mostrar que ela é melhor que todas, vamos dizer 
assim... a outra pode ser que ela não quer sair mesmo, ela quer que os outros fica no banco... pode ser 
que aquela pessoa que fica no banco, que entra no lugar dela não jogue, aí ela fica no jogo para 
outro não entrar... ela quer ser tudo... tinha uma menina assim, ela não queria sair, só que aí todo 
mundo conversava com ela... aí ela chegava a uma conclusão, todo mundo tem que jogar. 

10. Mas você percebe se tem alguém que se comporta assim? 

Tinha, a Samara, ela era... queria aprender mais e mais, aí ela ficava, não queria sair, aí depois todo 
mundo conversava com ela, aí ela chegou a uma conclusão: todo mundo têm que joga 

 

Significados e valores atribuídos pelos alunos às regras esportivas 

1.Você pode praticar este esporte sozinho? 

_Como Assim? 

_Assim, por exemplo, pegar uma bola e ficar jogando, arremessando, dá pra jogar sozinha? 

_Dá, acho que dá...  desenvolvendo uma técnica nova, posso treinar os arremessos, os lances livres 

_ Mas e o passe, também dá pra treinar sozinha? 

_ Aí, é melhor ter alguém 

2. Por que este tipo de esporte recebe o nome de “esporte coletivo”? 

Não sei... 

3. E cada pessoa pode jogar, conforme bem entender? 

Depende de qual esporte, por exemplo se fosse  no futebol, tem como a pessoa jogar sozinha, mas 
jogando todo mundo junto, mas ele fazendo o dele, tem como, agora no basquete eu acho que não 

_ Mas mesmo no futebol, o jogador tem que seguir certas regras ou pode jogar do jeito que bem 
entender?  

_No futebol..? 
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_Em qualquer esporte? 

_Não, tem que seguir algumas regras né? Não pode deixar 

4. Existem regras neste jogo? Quais? (Não foi feita) 

5. Você acha importante haver as regras? Sim, ou não? Por quê? 

Acho que serve para a pessoa entender, respeitar mais,  porque o esporte não é só jogar, não é só 
competir, o esporte é vc se desenvolver, o corpo, tudo, a mente. 

6.Quem inventou as regras? 

Não sei 

_Mas você acha que essas regras sempre existiram assim, sempre se jogou assim, por exemplo, o 
arremesso foi sempre desse jeito, as regras foram sempre essas, você acha que houve modificação...? 

_Isso eu não sei responder, eu também tenho curiosidade, toda vez eu fico pensando, mas não consigo 
achar uma resposta,  

_Você já ficou pensando nessa questão? 

_Já, já pensei, “da onde que veio isso?”, essas regras, de onde que surgiu o basquete, de onde veio 
esse jogo, mas não consigo achar uma resposta. 

_ E você nunca perguntou para o professor? 

_ Ah, toda vez que eu lembro eu já nem to mais perto dele, ele já foi embora, e.... acho que foge... 

_E por que será que você não lembra de tirar essas dúvidas nas aulas? 

_ Eu não sei...na hora dá um branco, eu não consigo lembrar... 

7.Você acha que as pessoas sempre praticaram o basquete deste modo, por exemplo? ( questão já 
feita, acima) 

8. Se durante o jogo, o professor propõe que antes de arremessar a equipe troque passes entre todos os 
jogadores, o que você acha? Aceita ou não? Por que? 

_Acho que sim 

_Já  teve momentos dele propor essas mudanças? 

_Já, teve, teve... 

_ E o pessoal aceita ou não...? 

_Tem gente que não aceita, mas faz, ou faz ou sai do jogo. 

_ E quem fala isso: “ou faz ou sai do jogo”? 

_ Não, muita gente, tem algumas meninas que jogam em grupo, já outras querem jogar sozinhas, 
se mostrar sozinhas, agente conversa, todo mundo conversa, aí entra num acordo 

_ E como é esse acordo? 

_ O acordo é todo mundo participar, todo mundo pegar na bola 

_ Então, essa regra é legal: só pode arremessar depois de trocar passes entre todos da equipe? 

_Pode e não pode. 

_ Por que? 

_Pode, pra todo mundo jogar, todo mundo tá no jogo. Não pode, por que se o professor fala: “se 
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tá perto de fazer a cesta, aí passa pra todo mundo”, eu não concordo, porque aí eu acho melhor 
arremessar, fazer a cesta do que ficar esperando todo mundo passar. É... tem esse lado. Aí, ía ser 
um vexame... 

_ Qual a regra que você poderia propor neste caso? 

_ Eu acho que deveria ser assim: uma hora tem que ser todo mundo passando, aquela hora que 
você tiver sozinho, pode arremessar, pode fazer bandeja, pode tudo. 

9.Você acha que há situações em que as regras precisam ser alteradas ou não? Pode citar um exemplo? 

_ Acho que é bom ter uma renovação nas regras, seria bom, algumas mudanças assim 

_ E por que? 

_ Porque tem algumas que exige muito da gente  

_ Você lembra de alguma assim? 

_ Ah, tem... 

_ Mas como assim, exigem muito da gente? Você poderia dar algum exemplo? 

_ Não lembro, mas exige, você tá lá no jogo, tem aquela regra, você não segue, você  pode até acabar 
com o jogo lá, mas você não segue, você não se adaptou àquela regra. 

_Já aconteceu isso com você? 

_ Já, no futebol 

_ E você lembra como foi? 

_ Não... 

_Mas nesses caso, você tentava cumprir, mesmo exigindo, sendo difícil? 

_Não aí a gente esquece, tem vezes que agente tá lá naquela empolgação, a gente esquece daquela 
regra, muitas vezes no campeonato de basquete, eu esqueci algumas regras, o professor lembrava, 
lembrava, mas não tinha como. 

_ E quando você não lembrava e não cumpria, e aí, o que acontecia? 

_ Aí era falta pro outro time. 

 

Significados e valores atribuídos em relação ao outro 

1.E sobre a relação entre os alunos: o que você percebe? 

2.Há atitudes no jogo que podem ser consideradas como “companheirismo”, ou não? Se sim, quais, e 
por que você acha que acontecem? 

_Lembrar eu não lembro não, mas têm 

_ Por exemplo num jogo, quando vão joga com outra equipe... quando acaba... 

_ Os amigos dão força pra gente 

_ E vocês com a outra equipe como é, vocês se cumprimentam? 

_ Cumprimenta... ah, antes do jogo a gente deseja “boa sorte” pra eles, eu sempre falo ... encontro 
assim uma menina que vai jogar contra a gente: boa sorte pra vocês mas quem vai ganhar é a gente! 

_Eu falo isso, toda vez? 
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_Aí nós cumprimenta tudo, aí na hora do jogo, tem briga, tem discussões, e depois nós vamos pedir 
desculpas 

3.Há atitudes no jogo que podem ser consideradas como “violentas”, ou não? Se sim, quais e por que 
você acha que acontecem? 

_ Têm pessoas que são muito “esquentadinhas” 

_ Por exemplo no futebol, você lembra se já aconteceu alguma coisa assim? 

_ têm uma colega minha que joga comigo futebol, toda vez que a pessoa, sem querer chuta a canela 
dela, aí não olha, não percebe, aí ela pega e fala assim: vou catar aquela menina, não no sentido de 
“dar porrada”,  mas no jogo, ela mesma, ela dá canelada. 

_ E o árbitro não vê isso? 

_ Ah, acho que vê, pode ver e pode não ver 

_Você acha que as regras podem influenciar nessas situações, por exemplo há mais conflitos no 
basquete ou no futebol, você acha que há diferenças? 

_ No futebol, é porque é mais bola no pé, é diferente, acho que provoca mais 

_ Você acha que no futebol há mais contato corporal entre os jogadores,  as regras do basquete _ por 
exemplo, empurrou, já é falta_ propiciam menos atitudes relacionadas a violência? 

_ Pode ser, pode ser 

_ Então você acha que ocorrem as duas situações...? 

_ O lado bom , e a intriga 

_ Você acha que dá pra falar o que acontece mais ou não? 

_ Dá, diferencia 

4.O que você sente quando você ganha? Por quê? 

_ Realização, ah, vários sentimentos 

5.O que sente quando perde? Por quê? 

Ah, eu fico normal, é chato perder mas ... eu acho que aquilo ali é mais um motivo pra mim fazer mais 
esporte, praticar mais 

_ E você acha que têm colegas que não aceitam ou não? 

_ Têm, discutem, começam a xingar uma a outra 

_Entre vocês? 

_ Não, entre nós não, começa a brigar com as outras pessoas, daí a gente do time assim, a gente vamo 
separar, dar conselhos, aí conversam 

_ Tem situações, de uma culpar a outra ou não há? 

_Não, algumas sim falam, foi culpa daquela que não me passou, pra mim fazer, só que aí a gente 
conversa, conversando a gente se entende 

_ E a torcida, vai? 

_ vai, principalmente os meninos  

_ E quando eles começam a torcer, pra você muda alguma coisa? 

_ O incentivo da torcida ajuda muito, os meninos, quando têm campeonato longe, eles dão um jeito 
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pega metrô, aluga ônibus, eles acompanham agente, um incentivo bom 

_ E já teve jogo deles não estar? 

_ Não, nunca 

_ E como você se sente com a torcida? 

_ Ah, me sinto lá em cima, né?! 

_ E já aconteceu de sua equipe ganhar, e como foi o comportamento do outro time? 

_ Têm confusão, têm até que começa antes do jogo, depois sai lá pra fora, quer brigar, porque 
aconteceu aquilo, alguma pessoa empurrou  

6.Quando o seu time ganha, qual é a sua atitude em relação aos adversários? 

7.Como são, normalmente, formados os times? Fica alguém de fora? Geralmente quem? O que você 
acha desta maneira de organização das equipes? Você acha justo ou não? Por quê? 

_ O professor dá o treino, aí vê quem é que tá em condições de jogar primeiro e ficar no banco, aí ele 
escolhe, vai determinar quem vai jogar e quem não vai 

_ Você acha que é justo? 

_ sim  

_ E na hora do jogo, todo mundo joga? 

_ Joga, todo mundo joga, mesmo que tá perdendo, professor coloca 

_mas e quando o professor não está, na hora de escolher, como é? 

_ Agente tira no arremesso, pra não ficar tipo uma panelinha, porque tem gente que é forte, tem gente 
que não é, que tá aprendendo 

_ E  se ficar um time muito forte? 

_ Aí nós troca, nós mesmos, pra dar igualdade, pra poder ensinar a pessoa que não tá sabendo 

_ E você acha sem graça quando há uma equipe muito forte? 

_ Não, com uma equipe forte é até muito melhor, aí a gente vai desenvolvendo, a gente vai 
aprendendo pelo jogo dele. 

_ Mas e aqui entre vocês, também é melhor ter uma equipe mais forte? 

_ Não, têm que tá equilibrado, pra poder aquela pessoa fraca, tipo tá com uma dupla forte, aí nós tá 
ensinando, aquela pessoa fraca, também pra ter jogo, porque não têm graça, jogar uma dupla forte e 
outra fraca, porque só vai ficar aquele lá, não têm competitividade,  

_ E quando vem alguém que não sabe jogar... sabe as regras mas não sabe muito bem as habilidades, é 
ruim jogar com essa pessoa ou não? 

_ Acontece bastante, mas na hora do jogo a gente vai ensinando e aprendendo aos pouquinhos    

8.Vamos supor que o seu time está perdendo, e o seu colega têm uma grande chance de marcar pontos, 
mas erra a cesta. O que você sente ou faz em relação a isto? 
_ Ah, me bate um desespero, dá raiva, principalmente eu, têm vezes que eu vou muito desesperada pra 
cesta né? Quero fazer a cesta, quero fazer aquela cesta, e acabo errando, aí é que as meninas vão 
gritar comigo, peço desculpas tudo, aí quando acontece com ela no mesmo jogo, eu xingo baixinho, 
fico nervosa, mas são coisas que acontecem 
 
_ E você daria outra chance? 
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_ Dou, é uma coisa que pode acontecer com todo mundo 
 

Atitudes e valores que os alunos consideram ter aprendido por meio do esporte e influenciam seu 
comportamento em outras situações 

1. O que você aprende por meio do esporte? 

_ A respeitar o outro, porque antes, eu não tava nem aí, não queria saber de nada, não respeitava, 
agora é diferente 

2. Dentre estas coisas, há algo que utiliza em outras situações? O que seria?Atitudes e valores que os 
alunos consideram ter aprendidos por meio do esporte e influenciam seu comportamento em outras 
situações? 

_ O respeito as outras pessoas, no esporte a gente aprende a conviver  

 

 

Identificação: 

Nome: Helen      Idade: 15 anos       Série: 2° ano do Ensino Médio 

Participação no esporte: aulas de Ed. Física, treinos e campeonato escolar, desde a 5ª série do Ensino 
Fundamental. 

 

Significados e valores atribuídos á técnica esportiva: 

1. No esporte realizamos alguns movimentos como passe, drible, arremesso, etc. Quando o professor 
ensina um modo de arremessar, de marcar ou driblar, por exemplo, você tenta fazer igual, parecido ou 
busca fazer do jeito que você conseguir, do jeito que achar melhor? Por que? 

Ah, eu sou assim, vai do jeito que eu conseguir, porque eu também não sou muito prática nesse 
negócio que o professor faz 

 

2. Vamos supor que o modo como você realiza o arremesso parece um pouco estranho em comparação 
com o modo ensinado pelo professor. Mesmo assim, você consegue fazer as cestas, marcar os pontos. 
Apesar disso, você tentaria mudar o seu modo de arremessar para seguir a técnica ensinada pelo 
professor? Você lembra de algum momento em que passou por isso? Como foi? 

Eu tento, se eu não consigo, eu tento fazer de um jeito que seja mais fácil pra mim 

 

     3.Você acha que há um tipo de movimento que é certo, e outro errado, ou não? Por que? 

 Não, tem o errado e tem o certo. 

 

4. Mas o certo é aquele que você consegue fazer ou o jeito que o professor ensina? 

O que o professor ensina. 
 

 

Os significados e os valores atribuídos pelos alunos em relação aos esforços requeridos na 
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prática esportiva 

1. E nessas atividades, nas aulas, nos treinos, você costuma se sentir cansada? 

Às vezes... 

 

2. E os colegas que não jogam, você acha que eles sentem mais? 

Depende, se a pessoa treinar bastante, depende do físico dela, porque tem muitas que agüentam 
ficar até o final, já outras... 

 

3. Mas e se o professor propõe um exercício em que você se sente muito cansada o que você faz?  Por 
que? 

Eu tento superar, eu não paro não 

 

4. Dentre estas duas frases, há uma que você considera mais importante? 

(   )  “Reconhecer e respeitar os próprios limites”  

( X )  “Ultrapassar e vencer os limites e obstáculos” 

 

5. Por que você escolheu esta frase, poderia explicar o que entende sobre ela, dar sua opinião? 

a gente tem um objetivo de ser melhor do que a gente pode ser... a gente tentar ser o maior possível, 
pela nossa parte. 

 

6. Há outras situações na sua vida em que você se depara com esta idéia? O que você faz?  

Têm, mas eu não lembro... 

 

7. Por exemplo, na escola, em outras matérias...? 

Eu sou bem assim também... tento aprender o máximo... 

  

8. Na sua casa você também é assim?  

Ajudar, tento fazer o máximo. 

 

10. Vamos supor que num jogo uma aluna se sinta muito cansada, e então, peça pra sair. Já 
aconteceu, tem alguma aluna que pede pra sair? 

Tem, sempre tem: “_ah eu tô cansada professor, me tira e coloca outra no meu lugar”. 

 

11. E porque você acha que isso acontece? 

Como eu falei, depende, se a pessoa treinar bastante, depende do físico dela, porque tem muitas 
que agüentam ficar até o final, já outras não. 
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Significados e valores atribuídos pelos alunos às regras esportivas 

1.Você pode praticar este esporte sozinho? 

Em partes, sim... 

 

2. Por exemplo como? 

Arremesso, quando o professor fala assim: “_ah, você tem que treinar mais arremesso”. Você tá 
em casa, pega um balde, qualquer coisa e começa a treinar em casa, entendeu? 

 

3. E o passe, dá pra treinar sozinha? 

O passe não dá pra treinar sozinha... 

 

4. Então, umas habilidades dariam para treinar sozinha outras não? 

É... 

 

5. Por que este tipo de esporte recebe o nome de “esporte coletivo”? 

Não sei... 

 

6. Nos momentos que você está jogando com outra pessoa, você pode jogar do jeito que bem 
entender ou não? 

Tem que respeitar, se ele  tá sozinho, tentando fazer uma coisa, ou ele pede pra alguém... porque 
sozinho não tem como, aí vai chegar, vai tentar fazer, não vai conseguir, aí não vai ter como ele 
fazer sozinho, sem uma pessoa com ele, então acho que ele deveria respeitar, chegar: _Oh, será 
que você poderia me ajudar a fazer ou se não ele deixasse pra quando ele estivesse na aula, essas 
coisas, chegar para o professor e dizer: “_Oh professor, tô tentando fazer isso sozinho, e não dá 
pra mim fazer”; aí eu acho que deveria respeitar sim... 

 

7. Existem regras neste jogo? Quais? 

Não pode ficar três segundos no garrafão, não pode dar duas saídas, andar com a bola... 

 

8. Você acha importante haver as regras? Sim, ou não? Por quê? 

Acho, pra organizar o jogo... 

 

9. Quem inventou as regras?  

Não sei... 

 

10. Mas você já teve essa curiosidade? 
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Já tive essa curiosidade, quem foi que inventou... 

 

11. Você acha que as pessoas sempre praticaram o basquete deste modo, por exemplo? 

Eu acho que foi mudando... 

12. Se durante o jogo, o professor propõe que antes de arremessar a equipe troque passes entre 
todos os jogadores, o que você acha? Aceita ou não? Por que? 

Depende, se a gente puder ter a oportunidade de jogar a bola e poder fazer a cesta, mas quando a 
gente vê que o time de lá é forte, não deixa a gente passar, aí a gente trabalha a bola pra poder 
entrar, né? Pra poder conseguir fazer a cesta... Têm momentos que o time começa a vim pra cima 
aí não tem como a gente passar, entrar com  a bola, tentar fazer sozinho... tem que trabalhar a 
bola, pra vê se agente tem oportunidade de entrar e fazer a cesta... 

 

13. E no treino? 

Eu acho que no treino é legal, porque a gente aprende mais, né? 

 

14. Você acha importante passar para todos? 

É importante, porque tem que passar em todos, né? Todos são integrantes, tem que participar 
também. Porque sempre tem uma assim: “_ Ai ninguém passou a bola pra mim, passei o jogo 
inteiro livre e não jogou a bola pra mim, por que?” Sempre tem essas pessoas assim...  

 

   15.Você acha que há situações em que as regras precisam ser alteradas ou não? Pode citar um    
exemplo? 
Acho que sim... mas eu não lembro agora... 

 

Significados e valores atribuídos em relação ao outro 

1. O que você percebe sobre as relações entre as alunas? 

(silêncio) 

 

2. Tem mais brigas ou mais amizades? 

Tem mais amizades 

 

3. Você lembra de alguma atitudes relacionada à amizade ao companheirismo? 

Não lembro... 

 

4. Por exemplo, pedido de desculpa...? 

Pedido de desculpa tem muito no jogo, assim, quando a gente vai jogar aí fala: “_Nossa não era 
pra você ter feito assim!” Aí depois tá lá jogando: “_Meu, desculpa por eu ter falado isso! Ah eu 
fui ignorante com você!” Sempre quando tá no jogo assim a gente sempre tá nervosa, aí uma 
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pessoa faz errado, aí fala: “_Nossa porque você fez isso, se dava pra ter feito de outro jeito?” 
Sempre tem isso, quando a gente para pra pensar: “_Meu... poderia ter feito isso também e eu não 
gostaria que falasse isso pra mim”. Aí chega a pessoa e fala assim: “_Desculpa, eu falei isso, mas 
foi por nervosismo, na hora assim quando a gente começa a jogar sempre fica nervoso”. 

 

5. Há atitudes no jogo que podem ser consideradas como “violentas”, ou não? Se sim, quais e por que 
você acha que acontecem? 

Ah, eu acho que tem sim, porque muitas vezes a gente pega e fala uma coisa e a pessoa leva muito 
a sério, o que você falou, entendeu? Aí depois fica com ignorância, não quer falar com a gente, 
sempre tem essas coisas, de ofender a pessoa e a pessoa não entender. 

 

6. Você acha que a pessoa leva muito a sério? 

Muito a sério, entendeu? O que a gente fala 

 

 7. Você acha que têm xingos entre as meninas da mesma equipe? 

Não, sempre tem aquela coisa de... a gente já viu muita coisa de a menina chegar pra você e não 
concordar: “_Você não é o professor pra tá falando isso!” Sempre tem isso... o professor fala: 
“_Todos tem duas pernas, dois braços, então todas são iguais, faz sua parte e o resto...”  

 

8. E entre vocês e as meninas da outra equipe..? 

A gente sempre tenta assim... não deixar mau impressão com outra equipe: “_ah as meninas não 
gostam da gente, então vamos empurrar, vamos bater nelas quando elas pegar na bola”. Mas a 
gente sempre tenta chegar assim: “_ah é vocês que vão jogar com a gente? Ah, boa sorte pra 
vocês”. É sempre assim... a gente bate (cumprimenta), normal, normal... 

 

9. E tem muito chute, empurrão de propósito? 

Depende, se a menina não for muito com a cara aí sempre tem uma que  mais... a gente empurra 
sem intenção, já pensa que...: “_Ai vou descontar! Vou fazer o mesmo com você!” 

 

10. O que você sente quando você ganha? Por quê? 

Quando eu ganho? Ah, eu fico feliz, eu tento fazer o melhor pra ver se os outros reconhecem o que a 
gente fez. A gente ganha, tem aquela oportunidade de falar, a gente foi, teve a oportunidade, mas 
sempre tem essa né? A gente tem que saber ganhar e saber perder. 

 

11. O que seria saber ganhar? 

Saber ganhar acho que é assim: se você ganhar, respeitar as que perderam, porque sempre tem 
aquela: “_ah, a gente ganhou, a gente é melhor do que vocês!” Não tem essa, se a gente ganha, a 
gente chega na humildade, a gente não chega pirraçando: “_A gente ganhou, vocês perderam, 
então a gente é melhor vocês são piores!”, a gente não tem essa. 

12.  Você aprendeu isso com o professor? 
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O professor, de vez em quando fala: “_ah, chega no jogo e faz a sua parte, porque ninguém é melhor 
do que ninguém, vocês são um time, elas também são, elas tem duas pernas, vocês também, então, 
tenta fazer o melhor de vocês e pronto, entendeu?” A gente não tem esse negócio de diferença, 
professor fala bastante isso pra gente. 

 

13. O que você sente quando perde? Por quê? 

A gente fica muito triste, né? Porque todas as meninas vão na intenção de ganhar, nunca nós fala: 
“_Ah, a gente vai perder!” Não tem essa... é surpresa pra gente, a gente perder... a gente vai entrar 
alí, vai fazer de tudo... Eu me esforço, mas sempre tem aquela: “_Eu não sei, eu não sei fazer isso, eu 
tento fazer o possível.  

14. Você aprende por meio da derrota? Você acha que dá para aprender alguma coisa? 

Dá, e muito... 

 

15. Você lembra o que você pode falar sobre isso? Você acha que são momentos fáceis, difíceis de 
lidar? 

São muito difíceis de lidar, é muito difícil: “_Por que que eu não fiz melhor?” “Será que eu não tô 
num bom dia?” A gente sempre fica pensando essas coisas, se cobrando: “_Será que o professor 
gostou?” “Será que não gostou?” Aí ele chega pra gente e fala: “_Oh vocês fizeram assim, daria 
pra vocês ter feito assim... por isso vamos trabalhar mais...” É sempre assim. 

 

16.Quando o seu time ganha, qual é a sua atitude em relação aos adversários? 

Já aconteceu da gente perder, e as meninas não deixarem a gente entrar no banheiro. A gente 
entrava, as meninas começavam a zoar com a gente, não sabem ganhar, acham que porque ganhou 
elas são melhores, aí a gente não, a gente fica na nossa, as meninas provocam, a gente passa de boa, 
abaixa a cabeça.  

 

17.Como são, normalmente, formados os times?  

O professor que escolhe. 

 

18. E quais são os critérios dele? 

Ele vê muito esse negócio de meninas que tentam se esforçar, porque a gente mesmo fala que a gente 
não acha justo a gente tá se esforçando, se esforçando, se esforçando e sempre tem aquelas meninas 
que vem pra brincadeira, aí sempre a gente tá lá se esforçando e chega lá e ele vai e bota pra jogar e 
deixa a gente de lado, se agente tá tentando mostra o possível da gente... Sempre as meninas que ele 
vê que tão se esforçando, que tenta dar o melhor, entra primeiro. Ele chega e coloca a gente... só 
quando ele vê que agente não tá agüentando mais, não é nem a gente que pede, ele chega assim: 
“_Sai você e entra você e pronto”. 

 

19. Você acha certo ele trocar assim ou não? 

Eu acho, porque depende, a menina também pode ficar muito chateada com essas coisas, mas ela 
também tem que entender, se ela quiser ter o esforço, se esforçasse, ela deveria chegar, certo, treinar, 
mostrar para o professor que ela tá interessada. 
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20.Vamos supor que o seu time está perdendo, e o seu colega têm uma grande chance de marcar 
pontos, mas erra a cesta. O que você sente ou faz em relação a isto? 

Fico nervosa, ah, sinto raiva... 

 

21. Você fala alguma coisa? 

Ah, eu falo... eu fico nervosa... e muito, que a gente tá perdendo....: “_Porque? Você tava embaixo das 
cesta, por que você errou”? 

 

 22. Já aconteceu de você errar assim? 

Já e muito 

 

23. E as meninas reclamam? 

Reclamam 

 

24. E como você se sente? 

Ah, você se sente triste 

 

25. Você passaria novamente a bola? 

Eu tentaria fazer de novo pra ver se acertava, agora se eu errar de novo... 

 

Atitudes e valores que os alunos consideram ter aprendido por meio do esporte e influenciam seu 
comportamento em outras situações 

1. O que você aprende por meio do esporte? 

O esforço, a disciplina... também sou assim nas matérias escolares, sou bem esforçada, procuro 
aprender cada vez mais... em matemática eu tenho bastante dificuldade, pergunto para o professor... 

 

 

 

Identificação: 

Nome: Adriana         Idade: 15 anos       Série: 2° ano do Ensino Médio 

Participação no esporte: aulas de Ed. Física, treinos e campeonato escolar, desde a 5ª série do Ensino 
Fundamental. 

 

Significados e valores atribuídos á técnica esportiva: 

 1. No esporte realizamos alguns movimentos como passe, drible, arremesso, etc. Quando o 
professor ensina um modo de arremessar, de marcar ou driblar, por exemplo, você tenta fazer igual, 
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parecido ou busca fazer do jeito que você conseguir, do jeito que achar melhor? Por que? 

     É faço, do jeito que ele ensina. 

 

2. Tem alguma vez em que você não consegue? 

Tem 

 

3. E aí, o que você faz? 

Eu me esforço 

 

4. E você tenta fazer do jeito que conseguir? 

    É, eu tento 

 

5. Vamos supor que o modo como você realiza o arremesso parece um pouco estranho em comparação 
com o modo ensinado pelo professor. Mesmo assim, você consegue fazer as cestas, marcar os pontos. 
Apesar disso, você tentaria mudar o seu modo de arremessar para seguir a técnica ensinada pelo 
professor? Por que? 

Eu continuo arremessando do meu jeito 

 

6. Você acha que há um tipo de movimento que é certo, e outro errado, ou não? Por que? 

Tem 

 

7. Qual seria o jeito certo? 

O que é ensinado pelo professor 

 

 

 

Os significados e os valores atribuídos pelos alunos em relação aos esforços requeridos na 
prática esportiva 

 

1.Quando o professor propõe um exercício em que você se sente muito cansado o que você faz?  Por 
que? 

Eu peço pra parar 

 

2. Dentre estas duas frases, há uma que você considera mais importante? 

( X )“Reconhecer e respeitar os próprios limites” . 

 (    )“Ultrapassar e vencer os limites e obstáculos”. 
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3. Por que você escolheu esta frase, poderia explicar o que entende sobre ela, dar sua opinião? 

Porque ultrapassar os limites é ruim. 

 

4.Por que você acha que é ruim? 

Ai, não sei... 

 

5. Há outras situações na sua vida em que você se depara com esta idéia? O que você faz? 

Não sei... 

 

6. Por exemplo quando a professora passa uma lição muito difícil na aula, você encontra dificuldade 
para fazer, você para ou continua, fica tentando, até conseguir? 

Eu fico tentando 

 

7. E no jogo, não? 

É, eu peço pra parar, porque no jogo a gente se cansa, assim, as pernas, os braços e fazendo lição 
não, só se cansa a cabeça... 

 

8. Vamos supor que num jogo um aluno se sinta muito cansado, mas mesmo assim continua jogando. 
Em sua opinião, por que ele continua jogando? O que leva ele a este comportamento? 

Ai, não sei... 

 

 

 

Significados e valores atribuídos pelos alunos às regras esportivas 

1.Você pode praticar este esporte sozinho? 

Sozinho...? Não, acho que não. 

 

2. Então você precisa de outras pessoas pra jogar com você, não dá pra jogar sozinho? 

Não, jogar sozinho...? 

 

3. Por que este tipo de esporte recebe o nome de “esporte coletivo”? 

Coletivo é... acho que joga com outras pessoas e individual é aquele que joga sozinho? 

 

4. Neste caso, o basquete seria um esporte...? 
Coletivo 
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5. Então várias pessoas jogam juntas, e cada pessoa pode jogar, conforme bem entender? 

Não, aí não... 

 

6. Como é que tem que ser, então? 

Tem que ser assim... do jeito que o professor faz..., fala, porque assim se você jogar do jeito que você 
quer você não joga nada, aí não dá certo... 

 

7. você acha que tem que ter regras? 

É, no jogo tem... 

 

8. Você lembra quais são? 

Não pode andar com a bola, bater com as duas mãos, dar duas saídas... 

 

9. Quem inventou as regras? 

Não sei... 

 

10. Você já parou pra pensar nisso, já teve essa curiosidade? 

Já, já parei pra pensar... 

11. Você acha que as pessoas sempre praticaram o basquete deste modo, por exemplo? 

Eu acho que foi jogado dessa maneira 

12.  Sempre, desde o começo? 

É... 

 

13. Se durante o jogo, o professor propõe que antes de arremessar a equipe troque passes entre 
todos os jogadores, o que você acha? Aceita ou não? Por que? 

Ah, não... 

 

14. Por que? 

Ah, porque antes de arremessar tem que passar a bola em todas as mãos?! Passar pra todo 
mundo?! Esquisito! 

 

15. Mas e se uma pessoa pegar a bola e ir batendo, não passar pra ninguém...? O que você acha? 

Não entendi... 

 

16. Vamos supor que a jogadora não passe a bola e vá pra cesta sozinha. Será que se essa jogadora 
passar a bola, aí todos poderiam participar? E se não passar, não tiver alguém que recebeu a bola, 
não vai ficar chato...? Já aconteceu com você no jogo? 
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Já aconteceu comigo 

 

17. E nesse caso, você aceitaria essa regra? 

Eu não achei ruim, porque é assim: quando a gente tá livre para ir fazer a cesta, a gente vai, não 
precisa passar pra outra pessoa, aí eu falei: “_ Ah, deixa ela ir, aí fiquei quieta, fiquei na minha”. 

 

18. Não reclamou, “_Ah, passa a bola pra mim...”? 

Não, eu guardo pra mim mesmo...  Só se a pessoa tiver marcada. 

 

19. Você acha que há situações em que as regras precisam ser alteradas ou não? Pode citar um 
exemplo? 

Não acho que não... 

 

20. No treino se o professor disser: “_Pessoal, hoje vamos fazer assim...?” 

Não acho que não... 

 
 

 

Significados e valores atribuídos em relação ao outro 

 

1.E sobre a relação entre os alunos: o que você percebe? 

Nossa! Tem muita gente que fica brigando um com o outro 

 

2.Há atitudes no jogo que podem ser consideradas como “violentas”, ou não? Se sim, quais e por que 
você acha que acontecem? 

Tem, tem... teve um dia que eu tava jogando... aí sem querer eu gritei com uma menina, aí ela falou 
assim: “_Não grita comigo!” Não, ela falou assim: “_Vai gritar com a sua mãe!” Eu falei assim: “_ 
Minha mãe não tá aqui pra mim gritar com ela!” Aí eu comecei a ficar brava com ela. 

 

3. E entre as jogadoras da mesma equipe, já aconteceu? 

Eu vi entre a outra equipe, mas do mesmo time não... 

 

4. E a parte física, assim, beliscão, empurrão, você acha que acontece? 

Acontece... 

 

5. Já aconteceu com você? 

Já... 
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6. Mas você acha que foi de propósito? 

De propósito? Não sei se foi de propósito... 

 

7. Você fala para o professor? 

Não, eu guardo pra mim, eu vou lá e falo com a menina:”_Olha o que você fez comigo!” Aí ela fala: 
“_Ah desculpa!” 

 

8. Ah, então também tem esse lado, de pedir desculpas? 

Tem, umas como são ignorantes não falam, mas tem outras que pedem desculpas sim... 

 

9. Há atitudes no jogo que podem ser consideradas como “companheirismo”, ou não? Se sim, quais, e 
por que você acha que acontecem?Você lembra? 

Se eu lembro? 

 

10. É, o que você acha que acontece...? Em relação  a atitudes de inimizades nós já falamos, e sobre as 
atitudes de amizade, de ajuda, o que podemos falar? Por exemplo, quando um jogador cai, tem alguém 
que ajuda? 

Tem, tem 

 

11. Você acha legal essa atitude? 

Eu acho 

 

12. Por que você acha legal? 

Ah, porque tá assim mostrando que, por exemplo, você derrubou uma pessoa, aí você ajuda ela a 
levantar e pede desculpa também... 

 

13. E depois, no final do jogo, vocês se cumprimentam? Ou cada um vai pra um lado? 

Cumprimenta... 

 

14. Você acha legal? 

Ah... eu acho 

 

15. Porque? 

É porque é só uma competição, não é vida ou morte. 

 

16. O que você sente quando você ganha? Por quê? 
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Nossa, eu sinto uma alegria por ter ganhado... deixa eu ver como eu posso explicar... eu me sinto 
mais ... que eu aprendi mais... 

 

17. O que sente quando perde? Por quê? 

Quando eu perco? Ah, eu falo assim: “_O importante é competir!” 

 

18. E os outros ficam tirando barato, ou não? Já aconteceu da equipe que venceu falar ou fazer algo 
que você não tenha gostado? 

Não, não aconteceu não... 

19. E brigas no final do jogo ...? 

Não... 

 

20. Quando o seu time ganha, qual é a sua atitude em relação aos adversários? 

Quando é, assim, uma amiga que joga contra mim, eu brinco com ela: “_ Ah, eu ganhei de vocês!” Só 
que ela não fica com raiva de mim porque sabe que eu to brincando. 

 

21. E quando não é amiga, alguém que você não conhece? 

Ah, eu não faço nada 

 

22. Fica na sua? 

É fico na minha... 

 

23. Como são, normalmente, formados os times?  

Tem vezes que o professor deixa a gente escolher, tem vezes que ele escolhe. O professor chama duas 
armadoras, aí as meninas vão escolhendo. 

 

24. E quem elas escolhem para o time delas? 

Quem joga mais 

 

25. E fica alguém de fora as vezes ou não? 

Tem vezes que sim 

 

26. E você acha certo ficar alguém de fora? 

Não... tem algumas que ficam de fora porque não querem jogar mesmo, mas tem outras que ficam, 
assim, que pode ser que não joguem bem 

 

27. Mas as que ficam de fora, entram depois? 
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Quem quer jogar sim, mas quem não quer, fica só olhando 

 

28. Elas jogam o mesmo tempo que as outras meninas? 

É, o mesmo tempo 

 

29. Aqui no treino e  no jogo? 

 No jogo é diferente 

 

30. Como é no jogo? 

No jogo? Pra mim, o professor coloca as melhores, aí ele deixa as que jogam menos no banco de 
reserva, só que as vezes quando umas cansam, ele coloca 

 

31. E se ninguém cansar? 

Aí ele não coloca 

 

32. Já aconteceu de meninas irem ao jogo e não jogarem? 

Já aconteceu 

 

33. E elas como ficam? Ficam chateadas? 

Ficam, porque zoam com elas: “_Esquenta banco!!” Eu, no campeonato, só joguei uma vez, só que só 
foi 5 minutos, aí no outro jogo, eu não joguei, aí o professor fica explicando: “_Olha, vocês não 
jogam porque vocês sabem, elas ganhando vocês tão indo junto” Aí a gente fala: “_Deixa, se ele não 
quer pôr, né? 

 

34. E você se sente triste quando você não joga? 

Não, não me sinto triste. Porque o professor, assim, ele quer ganhar, ele quer ganhar 

 

35. E você acha isso certo ou errado? 

Não, eu acho errado, porque pra mim o professor quer ganhar, eu acho , na minha opinião, porque 
ele só coloca as melhores. 

 

36. Como você acha que ele poderia fazer? 

Assim, colocar todas pra jogar 

 

37.Vamos supor que o seu time está perdendo, e a sua colega têm uma grande chance de marcar 
pontos, mas erra a cesta. O que você sente ou faz em relação a isto? 

O que eu sinto? Eu não sinto nada, eu não xingo, eu não falo nada: “_Ah foi bom, foi bom, valeu, 
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valeu! Eu faço assim, mas xingar... 

 

38. Já aconteceu de você errar assim? 

Não, não aconteceu não 

 

39. E você confiaria de passar a bola novamente? 

Eu confiaria 

 

40. Por que? 

Ah, porque vai que ela acerta, eu dou pra ela, ela tá livre, é melhor dá pra ela do que dá pra outra 
que tá marcada e perder a bola. 

 

41. E se ela errar de novo? 

 É valeu por ter tentado 

 
 

 

Atitudes e valores que os alunos consideram ter aprendido por meio do esporte e influenciam seu 
comportamento em outras situações 

1. O que você aprende por meio do esporte? 

Não sei... 

 

2. Por exemplo, você acha que você aprendeu a conviver mais com os outros, a respeitar as regras? 

A respeitar é, eu aprendi a respeitar os outros, conviver no jogo, que ninguém é melhor que o outro, é 
eu aprendi isso... 

 

3. Dentre estas coisas, há algo que utiliza em outras situações? O que seria? 

Ah, influencia bastante... 

 

4. Por exemplo  na escola, ou em casa, você lembra de alguma situação...? 

Ah, não lembro... 

 

 

 

Identificação: 

Nome: Bruna            Idade: 15anos       Série: 1° ano do Ensino Médio 
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Participação no esporte: aulas de Educação Física 

 

Significados e valores atribuídos á técnica esportiva: 

1. No esporte realizamos alguns movimentos como passe, drible, arremesso, etc. Quando o professor 
ensina um modo de arremessar, de marcar ou driblar, por exemplo, você tenta fazer igual, parecido ou 
busca fazer do jeito que você conseguir, do jeito que achar melhor? Por que? 

Procuro fazer igual 

 

2. Mas tem algum momento em que você não consegue fazer? 

De vez em quando 

 

3. E, então, como você faz? 

Eu faço do jeito que eu sei 

 

4. Vamos supor que o modo como você realiza o arremesso parece um pouco estranho em comparação 
com o modo ensinado pelo professor. Mesmo assim, você consegue fazer as cestas, marcar os pontos. 
Apesar disso, você tentaria mudar o seu modo de arremessar para seguir a técnica ensinada pelo 
professor? Por que? 

Eu acho que eu vou tentar fazer do meu jeito, porque se eu for tentar fazer igual ao que ele tá 
ensinando eu não vou conseguir fazer 

 

5. Você acha que há um tipo de movimento que é certo, e outro errado, ou não? Por que? 

Tem 

 

 6. Mas o certo seria qual? 

O que o professor ensina, porque tem uns alunos que fazem do seu jeito 

 

7. Mas e se o aluno consegue acertar a cesta do jeito que ele faz, por exemplo, se você consegue fazer 
a cesta então seu arremesso está errado mesmo assim? 

O arremesso as vezes tá errado, mas a cesta não 

 

8. Mas você acha que é mais importante a pessoa fazer um movimento “bem bonito” ou marcar os 
pontos? 

Fazer bem bonito 

 

9. Mas e se a pessoa erra? É melhor seguir o que o professor faz ou marcar os pontos ? 

Acho que é melhor marcar os pontos  
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Os significados e os valores atribuídos pelos alunos em relação aos esforços requeridos na 
prática esportiva 

 

1. Quando o professor propõe um exercício em que você se sente muito cansado o que você faz?  Por 
que? 

Ah, depende, tem vezes que a gente tá mesmo acabada, aí de vez em quando eu saio, eu falo assim: 
“_Ah, não dá mais!” 

 

2. Dentre estas duas frases, há uma que você considera mais importante? 

(   )“Reconhecer e respeitar os próprios limites”  

(X )“Ultrapassar e vencer os limites e obstáculos”. 

 

3.Por que você escolheu esta frase, poderia explicar o que entende sobre ela, dar sua opinião? 

Porque você as vezes... você superar o que você tem medo de fazer, essas coisas... 

 

4. Mas você tem medo de algumas coisas no esporte? 

Não... 

 

5. Não? 

Antigamente eu tinha medo de jogar 

 

6. É? E agora, não? 

Agora eu não tenho mais 

 

7. E você sabe explicar o porquê você tinha medo? 

Seilá... eu tinha medo de perder e alguém ficar... alguém ficar, assim, com raiva de mim... só que 
agora todo mundo é... todo mundo é amigo, se perder, perde junto. 

 

8. E você percebeu isso agora, então? E você tinha vergonha também? 

Era, um pouquinho... 

 

9. Há outras situações na sua vida em que você se depara com esta idéia? O que você faz? 

Sim... 
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10. Por exemplo na escola, você compartilha dessa idéia? 

Sim, eu gosto de me fazer.... eu não gosto de receber... quando as pessoas acham que eu não sou 
capaz de fazer alguma coisa... corro pra mostrar que sou capaz de fazer... tipo meu irmão, ele falou 
que eu não sabia jogar basquetebol que nem ele, agora eu me superei... eu sou melhor do que ele. 

 

 

Significados e valores atribuídos pelos alunos às regras esportivas 

1.Você pode praticar este esporte sozinho? 

Você pode ficar em casa, batendo bola, fazendo arremesso 

 

2. E se for o passe, dá para fazer sozinho? 

Não 

 

3. Então precisa de outras pessoas, é isso? 

É... 

 

4. Por que este tipo de esporte recebe o nome de “esporte coletivo”? 

Porque não dá para fazer sozinho, tem que ter alguém... 

 

5. E cada pessoa pode jogar conforme bem entender? 

Não, que existem regras, né? 

 

6. Você conhece as regras do basquete? 

Não dar duas saídas, não voltar quadra... 

 

7. Quem inventou as regras? 

Ah... eu esqueci 

 

8. Mas você sabia? 

Sabia porque eu fiz um trabalho no caderno 

 

9. O professor que pediu? 

Foi 

 

10. Você acha que as pessoas sempre praticaram o basquete deste modo, por exemplo? 

Não, foi mudando 
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11. Se durante o jogo, o professor propõe que antes de arremessar a equipe troque passes entre 
todos os jogadores, o que você acha? Aceita ou não? Por que? 

Acho legal, as vezes a gente fazia isso 

 

12. Por que você acha que é legal? 

É... porque as  vezes a gente joga e esquece de uma pessoa, e a pessoa pode ficar chateada de não 
pegar na bola. 

 

13. Já aconteceu com você? 

Já 

 

14. Você ficou chateada? 

É, fiquei 

 

15. E você, conversa com alguém, ou guarda pra você? 

Ah, eu converso, não to nem aí! 

 

16. Mas aí você fala o que pra pessoa? 

Ah, eu não to gostando porque vocês ficam me deixando de fora. 

 

17. E o professor sabe? você reclama pra ele também? 

Não 

 

18. E as meninas falam o que? 

Ah, da próxima vez, aí depois joga de novo aí elas passam 

 

19. Você acha que há situações em que as regras precisam ser alteradas ou não? Pode citar um 
exemplo? 

Acho que não, acho que não precisam mudar não 

 

20. Mas e a questão de mudar, passar pra todo mundo antes...? 

É mudou... 

 

21. Então você acha que pode mudar ou não? 

Pode, algumas podem 
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22. Por que você acha que umas podem e outras não? 

Depende da situação  

 

23. Por exemplo...? 

Não sei... 

 

Significados e valores atribuídos em relação ao outro 

1.E sobre a relação entre os alunos: o que você percebe? 

A gente tem que jogar na parceria, né? As vezes tem um que tá brigado, só que ele faz de tudo pra 
deixar essas coisas de lado 

 

2.  E o que a pessoa pode fazer no jogo para jogar em parceria? O que seria jogar em parceria? 

Passar a bola pra todo mundo, cumprimentar as outras... 

 

3. O que você sente quando você ganha? Por quê? 

Alegria por a gente ter mostrado que tá aprendendo, que a gente tá conseguindo... 

 

4. Qual é a sua atitude em relação a outra equipe quando vocês ganham? 

Ah, cumprimento, falo que ele não ter ganhado dessa vez não tem nada, da próxima eles podem 
ganhar, é só ele treinar mais... 

 

5.O que sente quando perde? Por quê? 

Ah, fico triste, mas se a gente perdeu, significa que temos que melhorar alguma coisa 

 

6. Você acha que tem brigas, tem meninas que não aceitam a derrota? Quais são as atitudes nesses 
momentos? 

Não, a gente aceita... significa que a gente não foi bem 

 

7.Como são, normalmente, formados os times?  

O professor forma... 

 

8. E você sabe quais são os critérios dele? 

Eu acho que ele coloca... é... duas que são altas, e vai dividindo 

 

9. Fica alguém de fora ou não? 
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As vezes fica algumas, aí ele pede pra entrar depois 

 

10. Mas por que essas alunas ficam de fora? 

É porque ele escolhe primeiro assim e depois fala: “_Entra...” Não sei... nem imagino... ah, seilá, 
acho que é porque não tem espaço pra todo mundo 

 

11. E se elas não entrar depois, você acha certo? 

Não, porque todo mundo tem que jogar. 

 

12. Vamos supor que o seu time está perdendo, e o sua colega têm uma grande chance de marcar 
pontos, mas erra a cesta. O que você sente ou faz em relação a isto? 

Ah se ela não conseguiu, ela não pode fazer nada... 

 

13. E as meninas do seu time reclamam? 

Ah, as vezes reclamam sim 

 

14. Mas já aconteceu de você errar essa cesta? 

Já... ah acontece... 

 

15. Você acha que não tem que ficar reclamando? 

Não, porque a gente já percebeu que a gente errou 
 

 

Atitudes e valores que os alunos consideram ter aprendido por meio do esporte e influenciam seu 
comportamento em outras situações 

1. O que você aprende por meio do esporte? 

Tem que viver em grupo... porque antes eu andava mais sozinha... agora eu tenho mais amigas 

 

2. Isso influencia sua vida em outras situações?  

É, agora é mais legal minha vida, porque era chato, acordava tarde, fazia as coisas em casa e depois 
não fazia mais nada, agora eu venho pro treino aí... 

 

 

Identificação: 

Nome: Valéria          Idade: 16 anos       Série: 2° ano do Ensino Médio 

Participação no esporte: aulas de Educação Física; treinos e campeonatos 
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Significados e valores atribuídos á técnica esportiva: 

1. No esporte realizamos alguns movimentos como passe, drible, arremesso, etc. Quando o professor 
ensina um modo de arremessar, de marcar ou driblar, por exemplo, você tenta fazer igual, parecido ou 
busca fazer do jeito que você conseguir, do jeito que achar melhor? Por que? 

Ah eu procuro sim, principalmente mão esquerda pra arremessar, aí de vez em quando a gente 
desvia, assim por fora do que ele mandou, aí depois a gente continua. 

 

2. Então tem algumas vezes que você não consegue fazer igual? 

Tem, aí vou arremessando, aí quando ele chega perto: “_Vamos, tenta!”, incentiva, aí nós vai lá e eu 
vou tentando, se eu ver que eu não consigo muito, aí só treino, vou tentando, porque aí eu não 
consigo ficar naquilo. 

 

3. Vamos supor que o modo como você realiza o arremesso parece um pouco estranho em comparação 
com o modo ensinado pelo professor. Mesmo assim, você consegue fazer as cestas, marcar os pontos. 
Apesar disso, você tentaria mudar o seu modo de arremessar para seguir a técnica ensinada pelo 
professor? Por que? 

Oh, eu já tentei muitas vezes, só que aí eu mesmo falo pra ele: “_Ah professor eu vou acabar 
prejudicando lá no campeonato, porque se eu for ficar tentando lá no jogo, arremessar do jeito que o 
senhor mandou aí já era não tem ponto não tem nada, então, só no treino que eu tento, no jogo eu não 
arrisco” 

 

4. Você acha que há um tipo de movimento que é certo, e outro errado, ou não? Por que? 

Não!... tem o certo, né? Que tipo “quebra a munheca”, já pra direcionar certinho, até a gente tá bem 
pertinho, nós procura usar, agora quando é muito longe que vai aquele... Porque às vezes até a gente 
mesmo quando tá de perto, a gente joga a bola, praticamente, “ah Deus nos acuda!”, já era... 

 

Os significados e os valores atribuídos pelos alunos em relação aos esforços requeridos na 
prática esportiva 

 

1. Quando o professor propõe um exercício em que você se sente muito cansado o que você faz?  Por 
que? 

Eu nunca pedi pra sair, eu odeio fazer isso, eu posso ta cansada, mas eu continuo, porque no banco 
vai ser pior, eu fico lá: “_Vai! Vai!”, não tem como, eu tenho que tá lá pra ajudar a fazer alguma 
coisa, muitas vezes eu fiquei cansada, mas com o incentivo das meninas, que ficam 
“_Vamos!Vamos!”, Vamos embora, aí não para não...  

 

2. Dentre estas duas frases, há uma que você considera mais importante? 

(   ) “Reconhecer e respeitar os próprios limites”  

(X )“Ultrapassar e vencer os limites e obstáculos” 

 

3. Por que você escolheu esta frase, poderia explicar o que entende sobre ela, dar sua opinião? 
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Porque não é que a gente tem que sempre ser melhor em tudo, mas a gente consegue uma coisa, sabe 
que conseguiu. No esporte eu posso conseguir melhor, a não ser quando a gente chega no limite 
mesmo, tipo é impossível chegar ao melhor, mas eu acho que o melhor é você sempre ir além, sempre 
vai levando, levando, levando e levando, porque as vezes a gente tá jogando e fala: “_Nossa, você 
joga super-bem!”,  e chega outro dia: “_ Não, eu não jogo bem, eu tenho que tentar mais ainda, mais 
e mais...” 

 

4. Há outras situações na sua vida em que você se depara com esta idéia? O que você faz? 

É uso sim, principalmente em matérias escolares sou bem esforçada, em casa ajudo.... 

 

Significados e valores atribuídos pelos alunos às regras esportivas 

1.Você pode praticar este esporte sozinho? 

Não 

2. E treinar algumas habilidades? 

Ah, treinar algumas habilidades acho que dá sim, mas é bom ter algumas pessoas pra você treinar 
junto com elas, entendeu? Aí inverte... 

 

3. O basquete é um esporte coletivo ou individual? 

Ah, é coletivo, com certeza... 

 

4. Depende de outras pessoas? 

Depende, com certeza 

 

5. E cada pessoa pode jogar, conforme bem entender? 

Não, jamais, é tem umas pessoas que pensam isso... vai...”_Eu vou fazer meu jogo, vocês já que não 
querem, não to nem aí...”, sem passe não tem jogo, contra-ataque, então.... é impossível você ir 
sozinho, então tem que seguir algum... 

6. Existem regras neste jogo? Quais? 

O que eu lembro é, principalmente, a que eu gosto mais é a ato de arremesso, quando crava a falta, aí 
tem dois lances, até 3 dependendo do local 

 

7. Quem inventou as regras? Você já pensou sobre isso? 

Já, já, porque eu já fiz até trabalho... mas eu não lembro 

 

8. Você acha que as pessoas sempre praticaram o basquete deste modo, por exemplo? 

Ah, eu acho que não... até um tempo atrás mesmo que bola presa, no ato do jogo era disputado no 
alto agora não... então isso já mudou... 
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9. E porque você acha que essas regras mudam? 

Seilá, acho que procuram o melhor, né? Nunca parei para pensar nisso 

 

10. Se durante o jogo, o professor propõe que antes de arremessar a equipe troque passes entre todos 
os jogadores, o que você acha? Aceita ou não? Por que? 

Eu acho que isso dá para fazer mais em treino, no jogo já não é muito porque a gente procura fazer 
os pontos, a gente passa uma pra outra, pra gente procurar fazer os pontos, a gente passa uma pra 
outra, só que no treino procura mais fazer isso para as meninas não se sentirem excluídas:”_Ah, não 
toca pra mim!”, então por isso que ele manda passar a bola na mão de todo mundo, ah pra ficar 
alegre...: “_Ah peguei a bola!”, já em jogo a gente só toca assim, quando praticamente impossível, 
agora quando a gente vê que não dá muito, então, deixa pra outra. 

 

11. Você acha que há situações em que as regras precisam ser alteradas ou não? Pode citar um 
exemplo? 

Tipo: regras assim de falta, essas coisas ou passes? De passes, assim podem mudar, agora a regra, 
assim, de falta, essas coisas... tem que ser seguidas. 

 

Significados e valores atribuídos em relação ao outro 

1.E sobre a relação entre os alunos: o que você percebe sobre? 

Oh, as meninas que estão começando, assim, é muita briga por causa de bola, essas coisas, ai me dá a 
bola, é minha... 

 

2. Na sua época era assim também? 

Era, era assim, ah... corta a fila, não sei o que, eu tava aqui primeiro... agora não, a gente já tá mais 
veterana, é diferente... nós briga mais por causa de... “é fominha”, ah eu tava aqui sozinha... até o 
professor fala: “_toca”!, e não toca, entendeu? Quer fazer o jogo individual... aí esquece do coletivo, 
aí, é por isso que a gente briga. 

 

3. Com o tempo você acha então que mudou? 

É acho que é menos agressivo 

 

4. Mas no começo você também era assim, como as meninas que estão iniciando? 

Era, era sim... 

 

5. E com o tempo percebeu que não é bem assim? 

É, com certeza. 

 

6.Há atitudes no jogo que podem ser consideradas como “companheirismo”, ou não? Se sim, quais, e 
por que você acha que acontecem? 
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É, companheirismo acho que tem um pouquinho, que é mais no sentido que é mais incentivado pelo 
professor, que as vezes as meninas reclamam, “_Ah professor, que... essa menina... é... acho que não 
tá dando certo...” Aí o professor fala: “_Não dá da mesma forma que você recebeu, você tem que 
ensinar ela”. Aí a gente vai aprendendo... “_É mesmo, tem razão”. Aí agente vai ensinando, agora 
chega ao extremo que não tem como mesmo, aí a gente fala: “_Ah, assim não dá... esquece 
companheirismo”. Aí, até no jogo mesmo quando... oh no treino o que a gente não gosta, tipo que 
uma gosta muito de zoar da outra, gosta de driblar, zoar... porque tem um monte de pessoas 
assistindo, já pra zoar com a nossa cara, isso aí ninguém gosta, entendeu? Agora, a gente fala, tem 
que fazer isso no jogo, porque no jogo é adversário, já tá o nome: “ADVERSÁRIO”. Agora no terino 
não, quer ficar zoando com os companheiros... 

 

7. E com o time adversário tem esse tipo de confusão? 

Com o adversário tem mais confusão, assim, só no jogo, porque hoje em dia a gente tem muita 
amizade com as meninas adversárias, que já jogou com a gente, contra né?! Agora, no jogo, aí é 
diferente, aí todo mundo esquece amizade. 

 

8. E como é no jogo, tem violência? 

Ah, já aconteceu já, foi até... mas aconteceu foi por causa de uma escola que a gente dedurou que 
estava irregular, nem por nosso professor, foi a própria gente que dedurou: “_Oh essa menina não 
joga”. Então foi nisso que nós descobrimos que tava irregular que ela já tinha falsificado, a 
professora dela resolveu marcar um amistoso que houve confusão, que elas ficaram revoltadas... aí 
ficou aquele jogo muito agressivo, xingo, aí teve que acabar, foi um desastre... 

 

9. Mas depois, tem pedido de desculpas? 

Tem, tem, tem sim, uma escola que a gente tem mais união, a gente se perde, uma ganha, agente vem, 
tá nem aí, cumprimenta, até quando a gente machuca pede desculpas, até quando eu... a primeira vez 
que machuquei meu joelho foi uma menina de (falou o nome da cidade), é minha colega... ela ficou 
preocupada, apesar de tá no time adversário, agora já quando são outros que a gente nunca viu na 
vida, aí é diferente, a gente machuca, aí as meninas vira as costas e de vez em quando umas que são 
bem educadas fala: “Ai, desculpa”, mas é uma desculpa “meio assim”... e sai fora.  

 

10.O que você sente quando você ganha? Por quê? 

Oh, quando o jogo tá assim, fácil, agente fica alegre, agora quando é aquele jogo emocionante, tá 
difícil, a gente vai perdendo, vai perdendo, praticamente no último minuto a gente faz umas duas, três 
cestas, assim que passa o adversário aí é aquela alegria inexplicável! 

 

11. Então, você acha que tem diferença entre um jogo mais fácil e outro mais difícil? 

É, é sim, porque quando ele é mais fácil a gente fica muito alegre: “_Ai que bom!”, antes de acabar o 
jogo a gente fala: “_Ganhamos!”, antes, não, 10 minutos antes, praticamente faltando 30 segundos, 
porque no basquete em 1 segundo você muda o jogo. Quando o resultado tá muito avançado a gente 
fica alegre: “_Ai que legal”. Agora quando tá muito difícil, quando a gente chega a passar naquele 
último momento aí a alegria é inexplicável, a gente se arrepia agente fica falando também o dia todo, 
vai na escola, é uma comentando com a outra. Porque quando tá faltando, o que? 3 minutos pra 
acabar, ah, as meninas tão com 4 pontos a frente, aí todo mundo já começa desanimar: “_Ai, meu 
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Deus! Ai meu Deus! Professor começa a falar: “_ Ta acabando, tá acabando”, a gente quer ir pro 
ataque, quer vencer, aquela vontade e quando a gente consegue, aí, nossa, até hoje, faz mais de um 
ano e agente comenta ... 

 

12.O que sente quando perde? Por quê? 

A gente fica triste mas também fica meio atordoado porque o professor fala:”_gente, vem pro treino, 
se vocês treinar, vocês conseguem, porque se perder, vai ficar chorando, reclamando, tem que 
treinar”. Aí quando tinha treino, vinha uma, duas, três... mas faltava umas duas para completar o 
time, nisso que perdia ficava chorando, reclamando... 

 

11. E por que você acha que ficam tristes, chorando, quando perde? 

Porque perder, acho que ninguém gosta de perder, a gente só fica mais conformado de perder quando 
as meninas que ganharam dão força: “_Não se preocupe”, a gente fica mais triste de perder quando 
tá perto de ganhar e perde, quando é por um ponto, porque a gente fica pensando: “_Se tivesse 
chegado perto, marcado, tido mais concentração...” 

 

12. Para você, o que seria saber ganhar e saber perder? 

Saber ganhar é quando ganhar ter humildade, cumprimentar o time adversário e falar: “_Passamos 
para a próxima fase”, mas tipo, alegre, sem muita provocação, sem ficar gritando muito. E saber 
perder, perder e não chorar naquele momento, se for chorar, chorar pra você mesmo, perdeu, ah, 
valeu, cumprimenta... sozinho mesmo, porque ficar chorando pro time adversário, é muito humilhante 
porque eles vão ficar: “_ Ah, coitadinha”, eles falam “coitadinhas” mas “tirando barato”... tem que 
ficar na sua, cumprimentar o time e continuar jogando.  

 

13.Como são, normalmente, formados os times? Fica alguém de fora? Geralmente quem? O que você 
acha desta maneira de organização das equipes? Você acha justo ou não? Por quê? 

No treino é o professor, porque se for por nós, vais ficar aquele negócio: “_Ah, quero jogar com ela”, 
aí vai ficar um time muito forte, o professor fala: “_Não, tem que separar, equilibrar”, ele só põe 
todo mundo forte quando a gente vai jogar contra os meninos. 

 

14. E fica alguém de fora? 

Não, as vezes quando não dá pra completar 10 meninas, ele coloca os meninos que treinam com a 
gente. Agora, quando tem menina a mais, aí ele já divide, se dá três times dá, se der três e meio, aí 
fica revezando, ele fala: “_Tá cansada” “_Tô, professor...” 

 

15. Quem são as meninas que ficam de fora, jogam bem? 

Tem umas que jogam bem, mas falam: “_Oh professor, eu quero entrar depois”, e já tem umas que 
jogam mal que fal: “_Ah professor, eu não quero jogar”, ele fala: “_Não, você vai jogar sim, espera 
aí que eu já vou te por”, “_Tá cansada?”, “_Ah tô professor”, “_Entra lá”, “_Ah não, “não sei o 
quelá”...!”, só fica assim: “_Não, não não...!” 

 

16. E por que você e acha que elas não aceitam jogar? 
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Acho que ela não quer jogar porque elas vêem as outras que jogam e falam: “_Ah, tenho medo, 
vergonha”. Ah quando as meninas erram a gente não zoa, a gente só fala: “_ Não, valeu...!”, já os 
meninos que vão lá pra “encher o saco”, como a quadra fica aberta, não tem nem como fechar, o 
professor fala: “_ Sai”, mas não sai, então os moleques ficam zoando muito da cara dela: “_Olha que 
gorda!”, aí elas se sentem ofendidas, já nós não, não fica, “Nossa, valeu, não sei o que...” 

 

17. Mas e na hora do jogo, já aconteceu de alguém não jogar? 

Já aconteceu, quando o jogo tá muito crítico, quando até elas falam: “_Não professor, deixa elas, 
não, deixa a Valéria e a Samara”, agora quando o jogo tá facinho, elas falam: “_Ah professor, quero 
entrar”, aí o professor coloca, acho que elas ficam com tanto medo, assim do adversário, elas não 
fazem nada... a gente fala: “_Calma! Pega a bola...”, “_Não, não, fica com você, fica com você!”. 
Elas tem pavor quando as meninas do outro time, mais fortes, empurram, batem, então elas ficam com 
medo: “_Pega a bola!”, “_Não, to com medo”, aí o professor vai lá e tira, porque elas falam que 
estão com medo, não demora um segundo... 

 

18. Você acha que é por isso que o professor não coloca? 

Mas ele coloca também, ele procura colocar sempre 

 

19. Você acha que tá bom desse jeito? 

É, eu acho que tá sim, porque as que ele coloca mais são as meninas que jogam com ele a muito 
tempo, umas que começaram agora, que vai continuar depois da gente, tem o campeonato delas, tem 
vezes que ele mistura, já pra equilibrar, porque elas querem também. Tem umas meninas que já tão 
jogando bem, tão jogando com a gente, não tão com medo. Depende do começo, se a menina começou 
a jogar agora, ela entra no jogo já com medo da bola, agora se ela tá a 2 anos, 3 anos jogando, ela 
pode não jogar bem, mas ela não tem medo, ela segura, ela tira o pé, tira o outro, passa, pega de 
novo, e as vezes quando a gente briga assim com elas: “_Ah professor, não toca pra mim”, “_Oh, tem 
que tocar”, aí quando a gente toca, não consegue segurar, e eu ainda falo para as meninas: “_Toca 
fraco, se não elas não vão conseguir”, aí a gente toca fraco e mesmo assim, elas não conseguem, aí 
elas ficam nervosas, aí o professor fala: “ Vocês vão conseguir, você tem que acreditar mais em 
vocês, seguir metas”, aí elas já ficam “meio assim”, mas sempre tão vindo pro treino, sempre tão 
brincando... 

 

20. Vamos supor que o seu time está perdendo, e o seu colega têm uma grande chance de marcar 
pontos, mas erra a cesta. O que você sente ou faz em relação a isto? 
Isso aí eu vou falar a verdade, nossa é desesperador, assim, a gente quase xinga a companheira, no 
momento: “Por que que você não fez?!”, só que depois a gente pede desculpas. O professor fala: “_ 
Gente, perdeu a bola, volta e marca”, e nisso o professor fica nervoso com razão... 
 

21. Numa outra oportunidade você passaria novamente para essa pessoa? 

Já, já aconteceu, a gente passou já, porque ela tá livre, o time adversário já vê: “_Essa é fraca, essa é 
forte”, ele deixa a fraca livre pra marcar a forte, vem duas em cima da forte e a fraca fica livre, aí 
nisso vou tocar pra ela, eu sei que ela consegue e vai e faz... muitas vezes erra... a gente sempre 
procura passar pra quem tá desmarcada: forte ou fraca 
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Atitudes e valores que os alunos consideram ter aprendido por meio do esporte e influenciam seu 
comportamento em outras situações 

1. O que você aprende por meio do esporte? 

Mais a disciplina.... 

2. Dentre estas coisas, há algo que utiliza em outras situações? O que seria? 

Eu sempre fui esforçada em tudo que faço, principalmente nas outras matérias, procuro estudar 
aprender 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


