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INtRODUÇÃO

A discussão sobre formação docente em Edu-
cação Física (EF) e o esporte na escola perpassa a refle-
xão sobre elementos que articulam o conhecimento e a 
atuação do professor neste espaço. Para isso, é revisado 
um debate profícuo da década de 1980, com os defen-
sores da neutralidade técnica do fazer pedagógico e os 
defensores do compromisso político disputando as ati-
vidades pedagógicas (NOSELLA, 2005).

Saviani (2011, p. 35) afirma que o ofício do pro-
fessor envolve “competência política e compromisso 
técnico”, pois o manejo competente, teórico e prático de 
todo conhecimento organizado sobre a escola compre-
ende o domínio teórico e prático dos princípios e conhe-
cimentos que norteiam a instituição escolar.

Dada a especificidade de conhecimentos na área 
da EF, é solicitada a inversão da ordem das palavras, que 
do ponto de vista teórico e prático, considera-se mais 
adequado e importante. Assim, é firmado o sentido da 
atuação docente através da expressão “competência téc-
nica e compromisso político”, cunhada por Mello (1983).
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A ação pedagógica, nesta disciplina, se mate-
rializa sob a perspectiva do saber pensar e sentir, sendo 
preciso ‘saber fazer’. Então, o trabalho educativo base-
ado, inicialmente, no saber agir (jogar, recrear, dançar, 
lutar, entre outros) permite que se avalie e reflita sobre o 
conhecimento teórico aplicado durante as aulas.

O saber objetivo é produzido historicamente. 
O esporte, como elemento presente no arcabouço cons-
truído pela humanidade, deve ser compreendido como 
patrimônio cultural, dada sua universalidade. A consi-
deração de que este “é coisa, mas é também fenômeno; é 
algo concreto, mas é muito mais mistério e sopro; é ma-
téria revelada e igualmente alma escondida; é profano, 
mas visa o sagrado” (BENTO, 2006, p. 166), que indica 
as diversas possibilidades para sua prática e utilização 
social, intencional ou não.

Mesmo se reconhecendo que o esporte moder-
no representa um objeto ainda em constituição, ele se 
apresenta como um dos mais importantes fenômenos 
sociais, permeado de conhecimentos, saberes e valo-
res constituídos histórica e culturalmente, com partici-
pantes diversos, nas mais diversas situações e locais, 
carregado de diferentes significados e finalidades (RE-
VERDITO; SCAGLIA; PAES, 2013). As escolas são fun-
damentais para sua popularização e expansão, especial-
mente em países pobres (GEBARA, 2002).

O esporte, entretanto, não é necessariamente 
educativo, é preciso uma intervenção pedagógica inten-
cional para que assuma esta função (KUNZ, 2006), pas-
sando a representar um meio no processo educacional 
(NAHAS, 2010) e não uma réplica de sua prática não 
pedagogizada, de caráter meramente prático.
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Mesmo considerando seu inegável potencial 
educativo, que somente se concretiza frente ao trata-
mento pedagógico e à intervenção docente intencional 
no ambiente escolar, parece inegável a necessidade da 
competência técnica para tratar de tal conteúdo na es-
cola. Observa-se, porém, que as aulas de EF na escola 
apresentam dificuldade no encaminhamento de ques-
tões que extrapolem o saber fazer. Isto produz o questio-
namento acerca das dificuldades em materializar ações 
pedagógicas propositivas, que se aproximem dos dis-
cursos teóricos oriundos dos centros de pesquisa para o 
cotidiano escolar.

Existem maneiras diferentes de entender e 
tratar tal questionamento. Entretanto, devido à neces-
sidade de definir um foco neste texto, nos restringimos 
a discorrer sobre a formação docente inicial e como esta 
influencia o desenvolvimento da competência técnica e 
do compromisso político para impulsionar pedagogica-
mente o conteúdo esporte na escola.

Essa produção é fruto de uma reflexão teóri-
ca, com caráter bibliográfico (GIL, 2010), que pretende 
discutir a interação de teoria (compromisso político) e 
prática (competência técnica) pedagógica no uso do es-
porte na Educação Física escolar, incluindo questões da 
formação inicial docente.

REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA E O ESPORtE NA ESCOLA

Continuando a discussão, neste tópico refle-
te-se sobre a formação docente e o ensino dos esportes 
durante as aulas de EF escolar, a partir de concepções e 



Educação, saúdE E EsportE

Novos desafios à Educação física

138

compreensões importantes para o desenvolvimento das 
ideias e, consequentemente, para a explicitação de onde 
e como se fala.

Na década de 1980, as proposições sobre a for-
mação se acentuaram frente à qualificação profissional 
de professores de EF, sob influência das ciências huma-
nas atreladas ao momento social e político vivido pelo 
país. A temática geradora partia da busca por 

uma nova postura para o ensino 
superior, entendendo que o perí-
odo de formação inicial é impor-
tante, pois é nele que se adquirem 
conhecimentos indispensáveis para 
a atuação profissional (BARBOSA
-RINALDI, 2008, p. 186).

Neste tempo histórico, a formação esportiva al-
tamente técnica, oriunda das décadas de 1970 e 1980, foi 
questionada, junto com os desdobramentos do Parecer 
CFE n.º 215/87A e da Resolução CFE n.º 03/87B (BRA-
SIL, 1987), que estabeleceram as novas diretrizes para os 
cursos de licenciatura e de bacharelado em EF.

Nesta perspectiva, as discussões inerentes à 
formação do profissional em EF, durante e após a déca-
da de 1980, se potencializaram.

Uma forte contradição apontada 
nos projetos dos cursos de formação 
do professor de Educação Física diz 
respeito ao exponencial crescimento 
de mercados em expansão – educa-
ção, lazer, saúde, treino corporal/es-
portivo – em serviços relacionados 
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à qualidade de vida, confrontando 
com a frágil preparação profissional, 
o que ocorre na maioria dos Cursos, 
às vezes priorizando um determina-
do conhecimento em detrimento de 
outro, causando dificuldades para 
o professor ao enfrentar os desafios 
educacionais presentes, quotidia-
namente, na prática pedagógica. 
Tal contradição toma proporções 
gigantescas quando consideramos 
as dimensões do Brasil e os desafios 
impostos para a construção de con-
dições de vida digna para todos (ES-
PÍRITO SANTO, 2004, p. 27).

O processo de formação docente é o período no 
qual os futuros professores têm contato com a base de 
competências que a profissão exige (FARIAS; NASCI-
MENTO, 2012). Este período torna-se importante para a 
modificação, ou não, das ideias referentes à EF, passan-
do o docente a assumir, ou não, intencionalidade peda-
gógica diferente, daquela permeada pela cultura domi-
nante (BARBOSA-RINALDI, 2008, p. 186). Este contexto 
pode lançar maior clareza ao papel do professor que, 
consideradas suas capacidades teóricas e práticas, é ca-
paz de utilizar o esporte para o melhor desenvolvimen-
to técnico e crítico do estudante.

No entanto, posturas relativamente radicais 
contra a instrumentalização técnica, pautadas no saber-
fazer forte nas concepções de formação tradicional, vêm 
gerando o esvaziamento desta preocupação na forma-
ção inicial, assim como a superficialidade no trato das 
modalidades esportivas que passam a se apresentar in-
seridas em componentes curriculares (AMORIM, 2011). 
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Questiona-se então: se o professor de EF não assumir a 
responsabilidade de harmonizar a relação pedagógica, 
teórica e prática no ensino do esporte, quem o fará?

Tardif (2010) diz que a formação de professo-
res deve envolver a articulação entre os conhecimentos 
produzidos academicamente e os saberes que são de-
senvolvidos no processo de constituir-se professor em 
práticas pedagógicas cotidianas. E ressalta a importân-
cia da subjetividade presente na profissão docente, já 
que esta também se constitui a partir das histórias de 
vida-formação dos professores. Visto que 

um professor de profissão não é 
somente alguém que aplica conhe-
cimentos produzidos por outros, 
não é somente um agente determi-
nado por mecanismos sociais: é um 
ator no sentido forte do termo, isto 
é, um sujeito que assume sua prá-
tica a partir dos significados que 
ele mesmo lhe dá, um sujeito que 
possui conhecimentos e um saber-
fazer provenientes de sua própria 
atividade e a partir dos quais ele a 
estrutura e a orienta (TARDIF, 2010, 
p. 115).

A formação envolve etapas processuais que 
implicam a aquisição de competências para o desenvol-
vimento da prática pedagógica docente e a atuação dos 
professores (FORMOSINHO, 2001). As bases teóricas 
da formação docente, os conhecimentos profissionais 
são evolutivos e progressivos e necessitam de uma for-
mação assentada e aproximada ao mundo do trabalho. 
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Esta deve estar associada a uma situação de ensino e a 
práticas de ensino como espaço de aplicação de conhe-
cimentos que determinam as realidades e, ao mesmo 
tempo, constroem a relação entre saberes e saber fazer 
(TARDIF, 2010).

Januário (2012) acrescenta que há diversos fa-
tores influenciadores do desenvolvimento profissional, 
com a formação inicial revelando diversas facetas do 
processo educativo. Neste sentido, a formação inicial 
tem influência direta em como o docente desenvolverá 
sua ação pedagógica, exigindo reelaboração e apreen-
são do conhecimento para formar competência técnica 
e desenvolver o compromisso político a partir da ação/
reflexão do ato pedagógico. Assim, forma-se um sujei-
to/docente capaz de atuar, na escola, na perspectiva do 
saber como produção social imbricada na prática refle-
xiva (PERRENOUD, 2002).

É importante sinalizar que a formação profis-
sional deve garantir o acesso à produção do conheci-
mento, dando aos futuros professores sustentação te-
órico-prática, permitindo uma formação de qualidade 
pela democratização do conhecimento, além de garantir 
a autonomia em sua busca e produção (BARBOSA-RI-
NALDI, 2008).

COMPEtÊNCIA tÉCNICA E COMPROMISSO 
POLÍtICO NA FORMAÇÃO E AtUAÇÃO 

DOCENtE

Desde a década de 1980, a formação profissio-
nal em Educação Física representa questão fundamen-
tal no Brasil (DAÓLIO, 1994; DARIDO, 1995; RANGEL
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-BETTI; BETTI, 1996; DARIDO, 2003). Contudo, parece 
ainda não ter sido resolvida a problemática sobre o que 
o docente deve dominar para que possa lecionar (RA-
MOS; GRAÇA; NASCIMENTO, 2008). Neste ensaio, é 
defendida a valorização da competência técnica e do 
compromisso político como fundamentos que devem 
guiar este processo de formação.

Neste sentido, a competência técnica é enten-
dida como a mediação no meio e no interior do com-
promisso político, realizado como momento mediado 
por ações efetivas, concretas, práticas e reais (SAVIANI, 
2011). A mediação envolve o manejo competente do ar-
cabouço teórico construído durante a formação, através 
de organizados princípios teóricos e práticos do conheci-
mento. Inclui os domínios de técnicas e métodos de en-
sino (método, planejamento, avaliação) que permitam a 
transmissão e a transformação do saber (MELLO, 2000).

O desenvolvimento da competência técnica 
deve estar articulada com as situações do cotidiano do-
cente, vista a relevância de sua utilização nos espaços 
de atuação, contribuindo para a solução de problemas 
(BARBOSA-RINALDI, 2008).

O compromisso político inicia o processo da 
transformação da vontade política, ele, porém, não ex-
clui a competência técnica nem a pressupõe. É no sa-
ber fazer que se concretizam as intenções pedagógicas e 
as relações construídas e mediadas no processo entre a 
competência técnica e o compromisso político (SAVIA-
NI, 2011). Nosella (2004, p. 225) refere que “compromis-
so político não se efetiva somente por uma militância 
orgânica, burocrática, justaposta ao ato técnico-pedagó-
gico, porque o compromisso político se expressa na for-
ma e no conteúdo do próprio ato pedagógico”.
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Sobre esta abordagem podemos ainda recorrer 
a Paulo Freire e sua concepção de educação como ato po-
lítico, bem como a Nóvoa (1991, p. 122), que afirma que 
a profissão docente “é fortemente carregada de uma in-
tencionalidade política”. Esses autores advogam a inexis-
tência da neutralidade do ato pedagógico e, consequen-
temente, a necessidade da assunção de posicionamentos 
e direções por professores e professoras, durante o exercí-
cio da profissão nas salas de aulas ou fora delas.

Assim, um dos grandes desafios da formação é ser 
capaz de formar profissionais competentes tecnicamente e 
comprometidos politicamente. É percebida, atualmente, a 
predominância de propostas formadoras dicotômicas, vol-
tadas para o desenvolvimento de uma ou de outra, contra-
riando o sustentáculo da formação profissional baseada no 
processo de ação-reflexão-ação. Para Tardif (2010), a forma-
ção deve ser sustentada pela reflexão para que as relações 
entre a teoria e a prática possam ser repensadas.

A partir da competência técnica, o docente 
deve desenvolver seu compromisso político. Mas, como 
isto ocorre? São momentos diferentes? A crença é que 
não sejam. Eles são processos interligados e simultâne-
os, quando a formação ocorre na perspectiva da ação 
reflexiva. Ambos estão indissoluvelmente interligados, 
pois o compromisso político é inerente a quaisquer ati-
vidades pedagógicas (SAVIANI, 2008).

Para Demo (2002), quando um sujeito é capaz 
de propor, de questionar, ultrapassando a construção 
técnica do conhecimento, tornando-se um sujeito capaz 
de fazer propostas próprias, ele é capaz de saber recons-
truir e reelaborar, pois, em formação docente, o sujeito 
tem e reconstrói sua história, o que lhe permite partici-
par ativamente de seu processo formativo.
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Competência e compromisso são processos 
distintos? A compreensão é de que não sejam. O amadu-
recimento da competência técnica é acompanhado do 
compromisso político quando a formação está inserida 
no processo de formar pela ação/reflexão. Alguns estu-
dos (PIMENTA, 2009), porém, indicam que os alunos 
não são tão hábeis em transferir os saberes docentes ad-
quiridos durante sua formação para o contexto escolar. 
Tal fato é verificado na educação como um todo, e na 
Educação Física, em particular, muitos estudos indicam 
o mesmo fato.

Como esta situação pode ser corrigida? Ar-
gumenta-se que quanto mais o contexto de ensino, no 
processo formativo, levar em consideração os conheci-
mentos adquiridos e aproximá-los da realidade escolar, 
tanto mais os estudantes/docentes estarão aptos para 
transferi-los aos diversos contextos educacionais (BÉ-
DARD et al., 2009). Desta maneira, os futuros docen-
tes desempenharão papel ativo em suas atividades de 
aprendizagem, tomando sua ação como objeto de re-
flexão, sendo capazes de refletir na ação e sobre a ação 
(PERRENOUD, 2002).

Sublinhe-se que:

A reflexão não é determinada bio-
lógica ou psicologicamente, nem é 
pensamento puro, antes expressa 
uma orientação para a ação e refere-
se às relações entre o pensamento e a 
ação nas situações históricas em que 
nos encontramos; não é uma forma 
individualista de trabalho mental, 
quer seja mecânica ou especulativa, 
pois depende das relações sociais; 
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não é independente dos valores, nem 
neutra, pois expressa e serve interes-
ses humanos, políticos, culturais e 
sociais particulares; não é indiferente 
nem passiva perante a ordem social, 
nem propaga meramente valores 
sociais de consenso, pois reproduz 
ou transforma ativamente as prá-
ticas ideológicas que estão na base 
da ordem social; não é um processo 
mecânico, nem simplesmente um 
exercício criativo de construção de 
novas ideias, antes é uma prática que 
exprime o nosso poder para recons-
truir a vida social, ao participar na 
comunicação, na tomada de decisões 
e na ação social (KEMMIS,1983 apud 
GOMEZ, 1992, p. 98).

Caldeira (2001, p. 94) afirma que “a formação 
docente deve ter como pressupostos: o caráter político do 
trabalho docente, a articulação entre teoria e prática, o tra-
balho coletivo e a consciência do caráter subjetivo e social 
da docência”. Assim, pode-se considerar o processo de 
formação como decisivo para a aquisição da competência 
técnica e do compromisso político, sem desconsiderar que 
o constituir-se docente acontece no cotidiano escolar.

REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DOS ESPORtES 
NA ESCOLA

Não é novidade indicar que os esportes são os 
conteúdos mais trabalhados nas aulas de Educação Físi-
ca e que também foram os principais alvos de crítica por 
parte dos professores progressistas, na década de 1980. 
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Os debates em torno dos esportes sempre estiveram e, 
certamente, sempre estarão presentes na área da Educa-
ção Física. Entre o amor e o ódio, o fenômeno esportivo 
é um dos principais objetos de estudos, intervenções e 
pesquisas nesse campo acadêmico.

Não se pretende retomar aqui as muitas dis-
cussões em torno dos esportes existentes na Educação 
Física, mas desvelar uma possibilidade de intervenção 
com esse conteúdo, que considere o debate travado an-
teriormente, ou seja, uma ação que considere a articula-
ção entre competência técnica e compromisso político 
em seu processo de ensino e aprendizagem. 

Neste sentido, parece que existem mal-enten-
didos frente às críticas feitas ao esporte: primeiro, quan-
to à questão de que o crítico é contra o esporte; segundo, 
que o tratamento crítico do esporte nas aulas de Educa-
ção Física é contra a técnica esportiva; terceiro, a afirma-
ção de que a lógica de alto rendimento não é crítica, vez 
que a proposta crítica é lúdica e criativa; quarto, a con-
sideração de que as abordagens críticas são contrárias 
às experiências de movimento, como se fosse possível 
refletir sobre o gesto motor sem sua apropriação.

As críticas quanto ao esporte não buscam “abo-
li-lo ou fazê-lo desaparecer ou então negá-lo como con-
teúdo das aulas de Educação Física” (BRACHT, 2006, 
p. 16), mas que este seja adequado, pelo tratamento 
pedagógico, ao propósito de ensino. A técnica deve ser 
trabalhada segundo seu propósito, com o contexto de-
terminando seu sentido e resultado social, com o “en-
sino das destrezas motoras esportivas dotadas de no-
vos sentidos, subordinados a novos objetivos a serem 
construídos juntos com um novo sentido para o próprio 
esporte” (BRACHT, 2006, p. 16).
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O futuro docente deve compreender que a es-
cola tem a função de proporcionar a aquisição do saber 
elaborado, portanto o aluno deve ter acesso ao esporte, 
além de ter a possibilidade de refletir sobre ele (KUNZ, 
2006; ASSIS DE OLIVEIRA, 2005). Se, porém, a reflexão 
a respeito do esporte não acontece na formação docen-
te inicial, o processo de desenvolvimento e amadureci-
mento de tal objeto fica comprometido. Deve-se garan-
tir a competência técnica para trabalhar tal conteúdo, 
bem como o compromisso político para refletir sobre o 
processo e o ato educativo envolvido.

A formação inicial deve garantir a compreen-
são do esporte como elemento cultural, como conteúdo 
carregado de significados que deve se conservar signifi-
cativo ao transpor os muros da escola. Isso porque

a escola, como instituição social, 
pode produzir uma cultura escolar 
de esporte que, ao invés de repro-
duzir as práticas de esporte hege-
mônicas na sociedade, como es-
creveu Bracht, estabeleça com elas 
uma relação de tensão permanente, 
num movimento propositivo de 
intervenção na história cultural da 
sociedade (VAGO, 1996, p. 4)

A escola é o espaço privilegiado onde relações 
sociais se apresentam de tal modo reveladas e desvela-
das que se torna espaço onde a competência técnica do-
cente deve se manifestar para usufruir desta enorme po-
tencialidade. Os atos educativos de conhecer, aprender 
e inventar encontram condições favoráveis para aí se 
manifestar (KUNZ, 2006; ASSIS DE OLIVEIRA, 2005). 
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Assim, dada sua natureza cultural, o conteúdo esporte 
compreende um espaço rico para dar início a mudan-
ças significativas na maneira de implementar o processo 
ensino/aprendizagem baseado na ação-reflexão-ação, 
vistas as diversas situações cotidianas que podem se 
tornar objeto de tal processo.

Busca-se um olhar para o esporte, 
considerando-se todas as questões 
que influenciam sua prática e, no 
próprio ato de jogar, as relações 
complexas que atribuem ao jogo 
um caráter de imprevisibilidade. 
Assim, compreende-se como são 
tecidas as relações de cooperação e 
oposição entre os praticantes, e se 
relacionam, ainda, as questões só-
cio-históricas, afetivas, sociais, cog-
nitivas e motoras presentes no ato 
de jogar, tendo em vista a compre-
ensão da totalidade dos esportes, 
sem desconsiderar o entendimento 
de suas partes, mas contextuali-
zando-as na compreensão do todo 
(AMORIM, 2011, p. 159).

A competência técnica no trato com o conteúdo 
esporte, construída durante a formação, encontra espa-
ço para ser desenvolvida pelo docente na escola. O sa-
ber fazer é muito importante, entretanto o que efetivar 
como conhecimento/saber, que é tão importante quanto 
o saber pensar? Para Demo (2009), o saber pensar inclui 
o saber intervir. Este é o processo ação-reflexão-ação 
que o docente deve desenvolver na escola e que deve 
ser construído durante sua formação. 
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COMPEtÊNCIAS tÉCNICAS E COMPROMISSO 
POLÍtICO NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM DO ESPORtE NO AMBIENtE 
ESCOLAR

Inicia-se este tópico com um questionamento: 
como o docente de hoje, concretamente, pode exercer 
seu compromisso político e sua competência técnica, no 
processo de ensino-aprendizagem do esporte, no am-
biente escolar? Pretendendo responder a este questiona-
mento, é útil apresentar a proposta de uma sequência, 
na qual podem estar envolvidos todos os elementos dis-
cutidos até o presente momento, porém, apenas como 
‘uma’ possibilidade de reflexão e não como ‘a’ reflexão.

Parte-se do pressuposto de que o docente esco-
lheu o esporte voleibol como conhecimento a ser minis-
trado para alunos do quinto ano do ensino fundamental. 
Antecipadamente, faz-se necessário compreender aspectos 
básicos do que se propõe tematizar no cotidiano escolar, ou 
seja, conhecer a estrutura e o funcionamento da modalidade 
a fim de facilitar o processo de ensino-aprendizagem. 

O voleibol caracteriza-se, quanto à ação técni-
co-tática, por saque, recepção, levantamento, ataque, blo-
queio, defesa. Quanto aos componentes do desempenho 
técnico-tático, caracteriza-se por eficiência, eficácia, toma-
da de decisão e ajustamento (COLLET et al., 2011). A estru-
tura do jogo voleibol leva à preocupação com a execução 
dos gestos técnicos, haja vista que a regra do jogo pune 
execuções equivocadas com pontuação para a equipe ad-
versária, e com os processos táticos presentes nas diversas 
situações inerentes ao jogo, os quais envolvem tomadas de 
decisões diversas e adequadas a cada situação vivenciada.
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Na sequência, faz-se necessária a definição dos 
conteúdos inerentes ao voleibol a serem tematizados, 
dos objetivos e dos instrumentos de avaliação. Em li-
nhas gerais, nesta proposta didático-pedagógica exem-
plificadora, o conhecimento voleibol insere-se em um 
dos diversos eixos temáticos do ano letivo. A sistemati-
zação pode ocorrer da seguinte forma:

• conteúdo: recepção;

• duração: três horas/aula;

• objetivos: 

assimilar a relevância da recepção para o 
voleibol (conceitual);

aprender as formas de recepção no voleibol 
(procedimental); 

estimular a reciclagem, a partir da constru-
ção de materiais alternativos (atitudinal);

• metodologia: conforme Escola da Bola 
(KROGER; ROTH, 2002) e Iniciação Espor-
tiva Universal (GRECO; BENDA, 1998); 

• avaliação: observação sistemática, tendo como 
referência o Instrumento de Avaliação do De-
sempenho Técnico-Tático no Voleibol / IAD-
VB (COLLET et al., 2011) e avaliação oral.

Detalhamento da proposta 

Antes de cada aula, reunir os alunos em uma 
roda de socialização para apresentação das tarefas do 
dia. Após as vivências, reunir a turma novamente para 
fazer uma reflexão sobre a experiência do dia.
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Para avaliar o que os alunos já são capazes de 
fazer, dividir a classe em grupos, misturando meninos e 
meninas. Com os alunos, construir a história e a evolução 
do vôlei. Entregar a eles uma bola pesada, pedindo que 
pratiquem vôlei com ela. Observar quais questionamen-
tos são levantados. Depois, entregar uma bola mais leve 
e problematizar a situação. Finalmente entregar bolas de 
vôlei. Discutir com os alunos sobre peso, diâmetro, tama-
nho e possibilidades de jogo com cada tipo de bola. Ex-
plorar espaço da quadra, altura da rede. Ouvir os comen-
tários e descrever como aconteceu a evolução do vôlei.

Na aula seguinte, orientar os alunos sobre as 
formas de recepcionar a bola numa partida de voleibol. 
A partir de atividades em pequenos grupos, desafiá-los 
a executar os movimentos, envolvendo os condicionan-
tes de pressão como proposto por Kroger & Roth (2002): 
carga, variabilidade, tempo, complexidade, organiza-
ção e espaço. 

Para acompanhar o aprendizado dos funda-
mentos do jogo, sugere-se a utilização do IAD-VB (CO-
LEET et al., 2011), considerando ajustamento, eficiência, 
tomada de decisão, eficácia em forma de tabela (FIGU-
RA 1),  de modo a observar a evolução do aprendizado 
dos alunos. Preencher as colunas com o indicador de 
avaliação observado (FIGURA 2).

RECEPÇÃO

ALUNO AJUSTAMENTO EFICIÊNCIA
TOMADA 

DE 
DECISÃO

EFICÁCIA

FIGURA 1 – Ficha de Avaliação nominal

Fonte: COLLET et al. (2011).
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FIGURA 2 – Indicadores de avaliação da recepção (COLLEt et al., 
2011)

Fonte: COLLET et al. (2011).
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Ajustamento

AR1: desloca-se para ocupar posição no 
espaço provável de queda da bola;
AR2: coloca-se em posição de expectativa 
e ajusta a sua posição em função da proxi-
midade das linhas laterais (pé esquerdo a 
frente quando estiver mais próximo da linha 
a sua esquerda ou pé direito a frente quando 
estiver mais próximo da linha a sua direita) 
antes do contato;
AR3: depois de receber, desloca-se para rea-
lizar a próxima ação (ataque ou cobertura).

Eficiência

EFR1: membros inferiores semiflexionados e 
apoiados no chão no momento do contato;
EFR2: posiciona o corpo atrás da bola e 
contata a bola no meio dos apoios;
EFR3: contata a bola na plataforma formada 
pelos antebraços com os membros supe-
riores em extensão (manchete) ou contata 
a bola acima e à frente do nível da testa 
(toque).

Tomada de 
decisão

TDR1: envia a bola diretamente à quadra 
adversária;
TDR2: mantém a bola em jogo na própria 
equipe, porém sem direcionamento (coloca 
a bola para cima);
TDR3: antecipa-se e direciona a bola para a 
zona de levantamento.

Eficácia

R1: erro de recepção;
R2: continuidade da ação pela própria equi-
pe ou pela equipe adversária (ao enviar a 
bola diretamente à quadra adversária);
R3: ponto (ao enviar a bola diretamente à 
quadra adversária) ou coloca a bola na zona 
de levantamento adequadamente.
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Após cada aula, é fazer uma avaliação, reto-
mando os procedimentos da avaliação diagnóstica, na 
intenção de identificar os avanços e discutir com os 
alunos esses resultados. O número de fundamentos 
realizados, a habilidade de manter a bola em jogo e as 
orientações sobre o que fazer para melhorar mostrarão a 
evolução do aprendizado dos elementos que compõem 
o jogo objetivado. 

Busca-se também problematizar cada aula com 
questionamentos aos envolvidos, tais como: Houve avan-
ços? Quais foram eles? Quais as dificuldades / facilida-
des encontradas? Há possibilidades de ampliar este es-
porte para maior número de alunos? Como? A avaliação 
utilizada segue a mesma lógica do processo, indo além 
do quantificar, garantindo que a competência técnica re-
lacionada ao conteúdo esporte seja assegurada.

Percebemos, na possibilidade didático-peda-
gógica apresentada, diversos elementos que podem ser 
mais investigados/discutidos. No entanto, queremos 
efetivamente mostrar que o trato com o conteúdo espor-
te na escola pode ser pedagogicamente explorado, ten-
do em vista os objetivos escolares, sem negar as dimen-
sões técnico-táticas inerentes aos esportes e, ao mesmo 
tempo, possibilitar discussões ricas que permitam aos 
alunos refletir através da ação/reflexão/ação.

Neste sentido, a “competência técnica” tem 
um sentido não tecnicista, já que compreende o domí-
nio teórico e prático dos princípios e conhecimentos do 
esporte escolar. Ela vai além do respeito ao domínio de 
certas regras externas, simplificadas e aplicáveis meca-
nicamente a tarefas fragmentadas e rotineiras, ao permi-
tir a reflexão do aluno sobre seu processo e sua evolução 
na aprendizagem.
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Ao considerar que ensinar é uma especificida-
de humana, Freire (2007) ressignifica os conceitos de po-
liticidade, dialogicidade, historicidade, para potenciali-
zar a ideia de construção democrática da autonomia dos 
educandos. Enfatiza algumas exigências pedagógicas 
que permeiam a exigência de segurança e competência 
profissional, uma vez que a “incompetência profissional 
desqualifica a autoridade do professor” (FREIRE, 2007, 
p. 92). Temos que estar comprometidos, compreenden-
do que a educação é uma forma de intervenção no mun-
do, e, para isto, tomar de forma consciente as decisões, 
sabendo escutar, estando disponível ao diálogo, queren-
do bem aos educandos. 

Compreendido o significado da competência 
técnica e do compromisso político, questiona-se: Qual o 
sentido/significado do conteúdo esporte na escola?

Ao relembrar o que foi discutido até agora, 
percebemos que o conteúdo esporte é entremeado por 
interpretações das realidades individuais dos sujeitos 
envolvidos em sua prática: docentes e alunos. Não bas-
ta, portanto, o conteúdo esporte na escola, é necessário 
que os sujeitos (docente/alunos) o transformem no coti-
diano das práticas pedagógicas.

A apropriação do conteúdo esporte pela ação/
reflexão/ação, no processo de ensino aprendizagem, 
propicia a superação do senso comum para alcançar a 
consciência crítica pelo saber sistematizado, organizado 
pela competência técnica docente comprometida politi-
camente.

No espaço escolar, a perspectiva é a da partici-
pação. Esta participação não nega, porém, a competên-
cia técnica (estrutura técnica/tática/estratégica). Surge 
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o desafio de criar/elaborar uma intervenção pedagógi-
ca para transformar o conteúdo esporte em pedagógico. 
Tal desafio reverbera na formação, pois a prática docen-
te depende da intervenção do profissional e sua inter-
venção reflete seu processo de formação.

O docente será capaz de sustentar uma prática 
pedagógica a partir da ação/reflexão/ação politicamente 
construída nos saberes e no saber fazer, caso sua formação 
esteja relacionada e voltada para a realidade e o contexto es-
colar. Cada prática docente se realiza/materializa, constrói/
reconstrói no cotidiano escolar, havendo a necessidade de 
competência técnica para tratar de tal conteúdo na escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reconhecemos que a formação é indispensável, 
ao refletir sobre o contexto escolar. A formação docente 
impacta e amplia o reconhecimento da importância da 
prática docente reflexiva, na busca de organização de 
espaços pedagógicos que favoreçam o desenvolvimento 
de competência técnica docente requeridos para ensinar 
e levar os alunos a aprenderem.

A formação docente envolve o aprender a in-
quietar-se e a tarefa de um saber-fazer sólido, teórico e 
prático criativo que permita, ao futuro docente, desen-
volver sua competência técnica, o que exige reflexão e 
diálogo com a realidade (MELLO, 2000). Esta formação 
deve estar relacionada ao contexto escolar no qual os fu-
turos docentes atuarão, garantindo-lhes a competência 
prática para atuar no ensino em que ela se materializa, 
através da transposição didática do conteúdo aprendi-
do e por sua contextualização para a prática escolar.
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É preciso, contudo, cuidar para que não se pro-
cesse uma fragmentação quando nos referimos à com-
petência técnica, pois esta e o compromisso político são 
inseparáveis (MELLO, 2000), e referem-se à contextua-
lização, relevância, aplicação e pertinência do conheci-
mento e ao sentido de ensinar.

As relações que são estabelecidas no trato do 
conteúdo esporte advêm da competência que se cons-
trói no cotidiano real/concreto, o qual envolve as ações 
e a relação entre teoria e prática. O conteúdo esporte tra-
ta com diferenças/limites individuais que geram confli-
tos e refletem ações, as quais são, em parte, imprevisí-
veis por se tratar de um conteúdo que envolve a ação de 
diversos sujeitos (BRACHT, 2006).

A formação em Educação Física deve ser capaz 
de levar o futuro docente a entender sua própria ação e a 
explicar por que tomou determinada decisão, mobilizando, 
para isso, os conhecimentos de sua área, o que lhe atribui 
competência para ensinar e levar a aprender. Devido à es-
pecificidade da área de Educação Física, essas competências 
são constituídas na prática, portanto devem ocorrer neces-
sariamente em situações concretas e contextualizadas.

Enfim, questiona-se: onde estamos? Preci-
samos buscar a fusão do compromisso político com a 
competência técnica. Isto, no momento, significa com-
preender o quadro político em que se vive; repensar 
os saberes docentes necessários à formação, a partir do 
contexto histórico geral, entendendo-o como um mo-
mento processual demorado, de amadurecimento de 
uma profunda e sólida cultura docente, justaposta ao 
ato técnico-pedagógico, porque o compromisso político 
se expressa na forma e no conteúdo do próprio ato pe-
dagógico executado com competência técnica.
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