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Esporte Educacional



Nas últimas  décadas o 
esporte tem assumido 

novos significados, tendo 
seu status de fenômeno 
sociocultural cada vez 

mais fortalecido. 
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É importante ressaltar que sempre há um
componente educacional, positivo ou negativo, nas
práticas esportivas, já que o esporte é inerente a troca de
informação e ao relacionamento interpessoal, sendo
assim, é possível entendê-lo como um espaço natural de
educação e coeducação, formal, não formal ou informal.



Para que os alunos sejam inseridos 
na cultura esportiva, as aulas de 

Educação Física, precisam oferecer  
a eles a  possibilidade de conhecer

o esporte, experimentar sua 
prática, a partir de um adequado 

processo de ensino, vivência, 
aprendizagem e treinamento, além 

de experimentar no ambiente 
esportivo os diferentes papéis 
(atleta, espectador, torcedor, 
dirigente, árbitro, investidor)



E para que isso aconteça, não basta  
apenas um bom planejamento de 

aulas e  treinamentos; é importante 
ampliar o conteúdo proposto na 
prática esportiva, valorizando o 
esporte e estimulando valores e 

modos de comportamento.



O trabalho com o esporte deve ser organizado e 
sistematizado a partir de objetivos educacionais 
intencionalmente estruturados, visando o pleno 

desenvolvimento dos participantes.



Conteúdos a serem abordados

Os conteúdos precisam ter significado aos alunos e ir além da 
esfera da prática motora, sendo parte de um processo de ensino, 
vivência e aprendizagem que possibilite:

❖ o ensino de valores e comportamentos;

❖ questões históricas e culturais sobre o esporte e as modalidades 
aprendidas; 

❖ discussão sobre a ética no esporte; 

❖ a influência da mídia; 

❖ o respeito,

entre outros conhecimentos que fazem parte do universo esportivo e 
contribuem para o aspecto educacional e social da prática esportiva.



Técnico-tático

(questões motoras, físicas, fundamentos e 

sistemas de cada modalidade)

Socioeducativo

(valores e modos de comportamento)

Histórico-cultural

(regras, histórias sobre o esporte e as 

modalidades esportivas) 

Referenciais



O referencial técnico-tático diz respeito à organização e
sistematização pedagógica das modalidades esportivas para a
vivência e prática das mesmas, além da escolha metodológica para
sua aplicação.

Já o socioeducativo trata de valores e modos de
comportamento que podem ser estimulados se intencionalmente
organizados e sistematizados como conteúdo esportivo.

Por sua vez, o referencial histórico-cultural visa fortalecer
o trato pedagógico com os conteúdos esportivos na medida em que
busca tratar dos conhecimentos que caracterizam o esporte como
um elemento cultural e social.



Aspectos importantes para nos orientar em nossas aulas

❖Métodos de ensino e aprendizagem 

❖ Planejamento ao longo do período
(mês, bimestre, semestre, ano...)

❖Organização de cada aula/treino

❖ Adequação da proposta ao grupo de trabalho



REFERENCIAIS

Técnico-tático Socioeducativo Histórico-cultural

Estratégias

Aspectos Táticos Ofensivos, 

Defensivos e de Transição,

Habilidades Motoras Gerais

Fundamentos Especializados,

Capacidades biomotoras

Promover a discussão de princípios, 

valores e modos de comportamento;

Propor a troca de papéis (colocar-se no 

lugar do outro);

Promover a participação, inclusão, 

diversificação, a coeducação e a autonomia;

Construir um ambiente favorável para 

desenvolvimento de relações intrapessoais 

e interpessoais (coletivas);

Estabelecer relações entre o que acontece 

na aula de esportes com a vida em 

comunidade.

História das modalidades 

esportivas;

Evolução das modalidades;

Regras e contexto de suas 

alterações;

Principais competições em nível 

local, regional, nacional e 

internacional;

Personalidades de cada 

modalidade;

Outros saberes necessários para a 

compreensão da modalidade.



SocioeducativoTécnico-tático Histórico-
cultural

Refletindo práticas...

Qual a finalidade de suas aulas esportivas?
Quando você planeja suas aulas, você planeja atividades que 
buscam trabalhar os três referenciais?



Ter clareza sobre as finalidades das aulas esportivas, favorece todas 
as demais ações pedagógicas do professor, como a seleção e organização 
dos conteúdos e de procedimentos pedagógicos  e  o  planejamento  das  
aulas. 

Portanto,  se  a  finalidade de determinada aula é o estímulo de 
valores e modos de comportamento, é fundamental que a aula aponte para 
esta direção. As atividades propostas, as intervenções e provocações feitas 
pelo professor devem ser com a intenção de trabalhar esses aspectos.

É muito importante termos claros nossos objetivos para que 
possamos propor atividades que realmente desenvolvam tais 

aprendizados em nossos alunos. 
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THIS IS A SLIDE TITLE

◇ Here you have a list of items

◇ And some text

◇ But remember not to overload your slides with 

content

Your audience will listen to you or read the content, but 

won’t do both. 
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