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A Pedagogia do esporte e a 
intencionalidade da 

prática



Para quê ensinamos esportes?



Somente participar de aulas de Esportes 
garante ao jovem um desenvolvimento 

positivo?



Esportes para jovens

⊗Habilidades sociais
⊗Habilidades cognitivas
⊗Engajamento nas atividades acadêmicas
⊗Melhoria da saúde
⊗Diminuição dos problemas sociais

Aspectos positivos



Esportes para jovens

⊗ Preconceito
⊗ Segregação de gênero
⊗Violência
⊗ Lesões

Aspectos negativos



PEDAGOGIA DO ESPORTE

A Pedagogia do Esporte é a área das Ciências do

Esporte que trata das questões ligadas ao processo de

ensino, vivência e aprendizagem de modalidades

esportivas.

Paes (2001), Matos (2006), Bento (2006),  Leonardi; Galatti; Paes (2009), Machado (2012)

Trata do ensino do esporte e por meio do esporte.



PEDAGOGIA DO ESPORTE

“Aborda o teor moral da prática desportiva,

servindo-se de ideais pedagogicamente construídos.

É com esse intuito que visa elaborar orientações

que enfatizem o humano, o ético, o moral e o correto do

ponto de vista do desporto e do ponto de vista da

Pedagogia”.

Paes (2001), Matos (2006), Bento (2006),  Leonardi; Galatti; Paes (2009), Machado (2012)



PEDAGOGIA DO ESPORTE

Pensarmos o esporte de acordo com suas múltiplas 

possibilidades, atendendo aos mais diferentes 

personagens, tendo em vista um trabalho que favoreça ao 

cidadão uma prática consciente, reflexiva e crítica.

Paes (2001), Matos (2006), Bento (2006),  Leonardi; Galatti; Paes (2009), Machado (2012)



Pedagogia do Esporte

Cenários

PersonagensSignificados

Modalidades

DEFINIR AS MODALIDADES ESPORTIVAS
(Qual modalidade irei trabalhar?)

CONSIDERAR OS PERSONAGENS
(Com quem irei trabalhar? Criança, Jovem, Pessoa com deficiência??)

CONSIDERAR OS CENÁRIOS
(Onde irei trabalhar? ) 

ESTABELECER SIGNIFICADOS PARA A PRÁTICA
(Esporte escolar? Lazer? Competitivo?)



ORGANIZAR
SISTEMATIZAR

APLICAR
AVALIAR

CONTEÚDOS E 
PROCEDIMENTOS 

PEDAGÓGICOS

Importante



O que ensinar...

Aspecto histórico-cultural

Técnico-tático

Socioeducativo



Quais estratégias podemos utilizar?

Procedimentos Pedagógicos:

Toda ação consciente, intencional, toda 
intervenção pensada, planejada e organizada 
previamente pelo professor, para otimizar o 

processo de ensino-vivência aprendizagem da 
prática esportiva e que, concomitantemente, 
tenha como objetivo à melhoria do ambiente 

esportivo para propósitos educacionais/ 
formativos.



Estratégias

*Pesquisas

*Vídeos, documentários

*Leitura de textos

*Grupos de debates

*Momentos de reflexão

*Construção de papéis

*Jogos e situações problema

*Construir / transformar jogos   



Ter em mente estes aspectos durante o planejamento 
de nossas aulas nos ajudam a alcançar nossos 

objetivos com os alunos. 

Processo de 
ensino, 

vivência e 
aprendizagem

Ensino do 
esporte,
por meio 

do esporte

Organizar
Sistematizar

Aplicar
Avaliar

Referenciais
Técnico-tático

Histórico-cultural
Sócioeducativo

Intencionalidade 
Pedagógica



Refletindo Práticas... 

Utilizo 
diversas 

estratégias 
em minhas 

aulas?

Trabalho com 
repetições  ou 

Ensino o esporte,
por meio do 

esporte?

Tenho  
Avaliado o 

processo ensino, 
vivencia e 

aprendizagem?  

Trabalho com 
esses três 

referenciais 
Técnico-tático

Histórico-cultural
Sócioeducativo?

As atividades 
que proponho 

atendem a 
Intencionalidade 

Pedagógica da 
aula?



Quotations are 
commonly printed as a 
means of inspiration and 
to invoke philosophical 
thoughts from the 
reader.
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