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INTRODUÇÃO

Nenhuma manifestação cultural brasileira é mais pública e coleti-
va do que o futebol. Ele não é a maior paixão popular brasileira, quiçá do
planeta, por causa do seu valor de mercado calcado no espetáculo e na
mercantilização de atletas por empresários e clubes. Ao contrário, alcan-
ça este valor porque assume dimensão ímpar com seu significado e sim-
bolismo manifestado em cada cultura que o pratica. Por isso, não deve
ser levado a extremos onde se por um lado é tratado com um populismo
heterônomo e manipulatório, por outro, com um cientificismo de resul-
tados mercadológicos, estando ambos correlatos. Sua identificação no
universo das representações sociais dá-se pela ambiguidade do seu jogo,
o qual se identifica com as ambiguidades sociais dos sujeitos. (MURAD,
1996)

Sendo articulador de múltiplos saberes, o jogo de futebol envolve
no seu aprendizado a subjetividade e objetividade, orientadas por uma
ação pedagógica criativa e transformadora, que se renova continuamente,
assim como o jogo no seu contínuo devir. Uma prática fundante do desve-
lar ontocriativo da realidade humana/não-humana, cuja existência é
(re)elaborada nessa criatividade.

Para representar a vida simulando o cotidiano com suas brincadei-
ras ingênuas, o futebol brasileiro é despido de tabus ou qualquer disfarce
aristocrático. Com a ausência de vazios urbanos surgem as escolinhas de
futebol, que mudam o espaço de aprendizagem da criança, das ruas e das
várzeas, do lócus onde se materializa o jogo, e nelas não apresentam nada
parecido essencialmente com as técnicas elaboradas e compartilhadas na
construção subjetiva. O garoto aprende apenas a “jogar como” num proces-
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so de apropriação do discurso corporal do outro, ao invés de “jogar com ou
contra”, não avançando na construção de sua autonomia, que neste aspec-
to seria a re-elaboração desse discurso sem o negar. Tomando emprestados
os questionamentos de Daolio (2006), perguntamos como uma prática oriunda
da Inglaterra teve tanta repercussão no Brasil, e ainda, como é possível um espor-
te que não nasceu aqui ter se adaptado tão bem ao nosso povo e ter se transformado
no principal esporte nacional?

As escolinhas de futebol têm se multiplicado em função da expec-
tativa de mercado gerada no bojo do esporte espetáculo. As intervenções
pedagógicas de seus “profissionais” são reprodutivistas e sem essa consci-
ência, num processo de (a)sujeitamento às técnicas desportivas apresen-
tadas nos treinamentos de categorias adultas. Numa tentativa de “salvar”
o futebol, “produzindo” novos craques tipo exportação, incentivados pela
ascensão pelo esporte, tendo como espelho os craques desta modalida-
de, a universalização da técnica no futebol tem sido exacerbada,
consequência, inclusive, do oportunismo dos dirigentes e empresários
feudatários de uma “ignorância” assumida que se acomoda para se bene-
ficiar desse projeto.

A configuração atual nos remete a inquietações como: Quais princí-
pios pedagógicos norteiam essas escolinhas de futebol e que responsabili-
dade pedagógica assume seus treinadores? Na construção da técnica
desportiva, qual noção de corporalidade permeia suas ações? Quais
referenciais de conduta desportiva influenciam alunos e professores no
âmbito das escolinhas de futebol? Como o ato esportivo nas escolinhas de
futebol trata a subjetividade cultural num espaço onde a ética e estética
social se manifestam com suas figuras e alegorias? É possível aprender
futebol com compreensão de mundo e exercício de cidadania?

DISCUSSÃO TEÓRICA

TÉCNICA – CATEGORIA OU STATUS?

O termo aqui será uma categoria de análise com vistas a compreendê-
lo melhor, inclusive quando ganha status diferenciado; compreensão que
acreditamos ser suporte para análises de movimentos, quando em ativida-
des de jogos, a exemplo do futebol, ampliando a ideia de técnica para uma
associação entre o princípio da individualidade, onde todo movimento é, na sua
totalidade, um ato social, e a condição adquirida por esse indivíduo em cada
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momento histórico, depois de cada experiência de mundo, quando aumenta ou dimi-
nui sua capacidade de execução de movimentos específicos.

Desde o seu aspecto etimológico, a palavra técnica sempre esteve
associada à ideia de habilidade e destreza, hábitos motores refinados com
coordenação e equilíbrio. Uma competência restrita a poucos como um
conjunto de processos de uma arte; maneira ou jeito especial para execu-
tar ou fazer algo. (FERREIRA, 1997) Dessa forma, predomina o conceito
grego de tekhné, como maneira perfeita de executar um trabalho. (BUENO,
1974) Na ação pedagógica não existe status, existe contexto social e histó-
rico. O movimento não é somente uma ação/tarefa motora, é parte mani-
festa de um conjunto de relações entre o sujeito e outros sujeitos, seu mun-
do multirreferencial e seus momentos históricos. A técnica é idiossincrática
e ontológica; é causa e consequência, pois nenhuma técnica surge do nada,
nem existe sem causalidade.

Ferreira (2002), interpretando Mauss, nos diz que a técnica, seja no
esporte, seja em qualquer âmbito, mais do que uma carga ou herança ge-
nética, mais do que uma maneira sistemática de fazer qualquer coisa, é
uma maneira adquirida. Esta ideia é conflituosa com a imutabilidade da
anatomia, ou com a ideia de um compêndio motor dado.

O corpo técnico não é dado e universal, mas construído e particular a cada
cultura. (FERREIRA, 2002, p. 2) O corpo possui uma anatomia social que
muda a cada olhar, a cada apreensão de mundo, mudando sua representa-
ção conforme a consciência individual que a observa. Portanto, entende-
mos existir um universo de possibilidades técnicas em cada olhar sobre
esse corpo.

A técnica é, também, um discurso do corpo, um discurso apreendi-
do histórica e socialmente e re-elaborado em cada indivíduo. Não um
discurso sobre o corpo; assim ela seria dada, estabelecida somente como
um status quo exigido em todos os corpos, não um discurso livre e inde-
pendente, pois o sujeito histórico é multirreferencial, mas uma técnica
que, ao tempo em que denuncie a forma como os homens se utilizam de
seus corpos, aponte para a possibilidade de um corpo autônomo; não
uma autonomia que negue o outro, mas que expresse uma técnica sem-
pre em movimento que conduz o sujeito da passividade a uma relação
dialógica com o outro (CORDOVA, 2004), com outras possibilidades de
técnicas.
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MOVIMENTO CORPORAL E ATO SOCIAL

Ora, se todo movimento é técnico, não podemos falar numa técnica con-
siderada perfeita ou correta senão num contexto e numa situação devida-
mente delimitados. (DAOLIO, 2006, p. 56)

Todo indivíduo é um projeto de sociedade, portanto a sociedade
vai fixar nele suas marcas, seus códigos. Seus movimentos e suas posturas
serão representações instituídas pelo grupo e sua estrutura social. Assim,
as reações, os reflexos, as condutas e os costumes serão encharcados de
detalhes que são nada mais do que manifestações culturais, discurso social
de um corpo expresso pelo seu movimento, pela sua técnica. Essas mani-
festações exprimem necessidades educadas socialmente, treinadas indivi-
dualmente e aceitas coletivamente dentro de códigos compreendidos pelo
grupo. Manifestações que devem ser percebidas pela educação, mais espe-
cificamente pela educação física, porque:

É por intermédio da educação das atividades das necessidades corporais
que a estrutura social imprime sua marca nos indivíduos: “As crianças são
treinadas a controlar reflexos [...] inibir seus medos [...] selecionar para-
das e movimentos”. Essa pesquisa da projeção do social sobre o individu-
al deve investigar o mais profundo dos costumes e das condutas; nesse
domínio, não há nada de fútil, nada de gratuito, nada de supérfluo: “A
educação da criança é repleta daquilo que chamamos detalhes, mas que
são essenciais”. E ainda: “Quantidades de detalhes, inobservados e cuja
observação deve ser feita, compõem a educação física de todas as idades e
de ambos os sexos”. (LÉVI-STRAUSS, 2003, p. 12-13)

O movimento é uma condição humana necessária, não suficiente,
para a ação. (TANI, 2001) Deve ser uma condição que supere a eficiência
mecânica da ação desportiva para uma eficácia simbólica manifesta na
maneira como o corpo lida, culturalmente, com o movimento, seja na
ginástica, luta, dança ou esporte (DAÓLIO, 2006), porque o homem é
sujeito de seu movimento, por mais simples ou complexo que seja. (PIN-
TO, 1997)

O movimento é um ato social porque desvela o sujeito em sua es-
sência cultural na relação entre o que é, o que busca e o que lhe impõe o
grupo. Porém, mais que um arquétipo dessa sociedade, o movimento como
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ato social deve ser também um instrumento de emancipação que apresen-
te uma técnica causal, mobilizadora e emancipatória.

UMA ABORDAGEM HISTÓRICA E CULTURAL DO FUTEBOL

O rito dá asas ao plano social e inventa, talvez, a sua mais profunda
realidade. (MATTA, 1995)

O jogo, em seu processo de interculturação, faz do futebol um ele-
mento que precisa ser percebido além das ciências biológicas e mecânicas.
Muito menos pode ser definido por meio de conceitos funcionalistas. Ele
tem suas raízes nos jogos da cultura popular, nos ritos com suas expressões
corporais variadas.

Sua origem histórica não é linear, não surge num determinado tem-
po/espaço e começa a se delinear de forma positivo-objetiva. Não deve-
mos nem podemos chamar de futebol, as manifestações ritualísticas que
aconteciam nas culturas da antiguidade. Cerimoniais religiosos, rituais de
guerra ou espetáculos sagrados que tinham um significado mágico para os
povos dos diversos continentes, cada lugar com seu jogo de bola elabora-
do conforme seus movimentos e suas estruturas sociais. Dentre as chama-
das formas arcaicas de jogos de bola, apresentaremos neste tópico algu-
mas que mais se pareciam com o futebol moderno:

a) TSU TSU – ritual de guerra da China antiga, 2600 anos a.C. apro-
ximadamente, onde após os combates a cabeça do chefe e dos seis
guerreiros mais valentes da aldeia derrotada serviam de bola, pois,
segundo a crença, haveria assimilação pelos pés que seria a base do
corpo que é o lugar da vida, de todas as virtudes que estivessem na
cabeça do guerreiro escolhido. Demonstrava também reverência ao
outro, já que eram escolhidas as cabeças dos guerreiros mais valentes
e de maior valor na aldeia. Este jogo foi jogado durante séculos na
China, e futuramente reeditado na Europa Medieval durante o sé-
culo X na Inglaterra e, talvez, na Alemanha, Holanda e França.

b) KEMARY (ke = jogo; mary = pés) – Jogado no Japão antigo 2600
anos a.C, este jogo é praticado ainda hoje. Traz um conjunto de
formalidades como em um ato solene com qualidade estética e carac-
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terísticas de autoconhecimento, autoaprendizagem e meditação. Com-
parado ao futebol de hoje, seria embaixadinhas extremamente contro-
ladas, só que jogado com delicadeza ritmada por músicas do folclore
japonês, acompanhada de fina e nobre indumentária. Na sua harmo-
niosa alegoria, o kemary não traz nenhuma relação com a guerra ou
qualquer tipo de conquista ou dominação, nem mesmo temor sobre-
natural, mas uma expressividade na qual a graça e o compartilhar dos
movimentos da bola parecem a tônica da dinâmica desse jogo. Nele
quem ganha é quem participa e quem participa esforça-se por passar
a bola da forma mais perfeita possível para sua posterior devolução.

Outra forma ancestral do futebol, de acordo com Murad (1996), é o
TLACHTLI. Jogado na América pré-hispânica, era um espetáculo sagra-
do que constituía uma das mais significativas tradições da cultura da
mesoamérica. “Isi Ch’ananhasini Uarkutakva – Assim jogamos bola”, co-
nhecido entre os mexicanos como tlachtli, em seu significado representa
um combate cosmológico fundamental para a sobrevivência da humanida-
de. A necessidade dos astecas pela sua cosmologia, em viver num mundo
sacralizado, os levou a tentar reproduzir a obra dos deuses no jogo de bola,
e este jogo confirma essa dimensão mágica do espetáculo sagrado em
forma de jogo. (LEMOS, 1995)

Na cultura romana, onde o jogo ganha características de espetácu-
los de simulações de combate com fins ao agrado do público que solicita a
morte do vencido (BROUGÉRE, 1998, p. 37), o jogo de bola, ou Harpastum,
surge no século I a.C, no ápice da cultura greco-romana onde era jogado
prioritariamente pela aristocracia, enquanto que na Grécia, conhecido como
Epyskiros, jogado pela pólis grega. As modalidades de jogo eram bem seme-
lhantes, de acordo com Murad, onde uma bola, em geral de couro cru
(semelhante àquelas de bexiga de boi secadas ao sol...) era conduzida
prioritariamente pelos pés até à “cidade fortificada” da equipe oponente.
Esta era a meta e quem alcançasse primeiro seria declarado vencedor.
(MURAD, 1996)

Passando a ser modalidade olímpica na Grécia, o Epyskiros também
podia ser praticado nas festas dionisíacas (bacanais ao deus Baco), tornan-
do-se livre e praticado pela gente do povo, porém tornando-se mais vigo-
roso e, às vezes, violento, influenciado pela simbologia da mitologia grega,
representando a luta de Baco, em forma de leão, lutando contra gigantes
que tentavam escalar o céu. A indisciplina e libidinosidade levaram a que
estas atividades fossem proibidas pelo senado.
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No Brasil, há indícios de contribuições de esportes e jogos euro-
peus. Meninos ameríndios brincavam com os índios um jogo de bola
revestida com um pau muito leve, rebatendo-a sempre com as costas, ou
com a cabeça, em bola de borracha da mangabeira, dependendo da re-
gião.

No século XIV, a nobreza italiana reedita o Harpastum em seus ritu-
ais de lazer, criando o Cálcio (chute ou coice). Jogado com dezenas de
pessoas em cada lado ou, quando havia necessidade de maior organização
limitava entre 25 e 30 pessoas de cada lado. Neste tempo já havia no jogo
a intenção de depuração por classe social. No século XVII, já com maior
popularidade e agressividade, chega à Inglaterra com o nome football e
mais tarde como soule na França, presentes sempre nas desordeiras e vio-
lentas festas de carnaval. Seu campo media 120X180m, com duas balizas
de madeira em cada extremidade e a bola de couro cheia de ar deveria
passar por cima das traves do adversário. Aqui ele começa a exacerbar
características dos jogos atléticos romanos, com a frivolidade e o misticis-
mo característicos também na cultura grega, e com um lugar mais definido
ao lúdico.

A popularidade desse jogo, que já alcançara vários países no século
XVII, leva os ingleses a regulamentá-lo no século XIX, mais precisamente
em 1863, no fervilhar da Revolução Industrial, quando o capitalismo e a
burguesia fincam seus pilares como modelos de sociedade e de classe, res-
pectivamente. Os ingleses disciplinaram e enobreceram o football, abdi-
cando-o de suas raízes e nascendo como esporte de gentlemen. Cada colé-
gio que o praticava criava diferentes regras, multiplicando muito o número
de escolas que o praticavam, impondo necessidade de regulamentação. A
criação do Football Association, no dia 26 de outubro desse ano, estabele-
ceu regras mantidas até os nossos dias, a exemplo da quantidade de joga-
dores e as características do campo de jogo. A partir desse momento, o
futebol deixa de ser somente uma manifestação cultural com seus ritos e
significados revestidos de misticismo, ludicidade e frivolidade com suas
características antitéticas, ganha enfatuamentos técnicos e é regulamenta-
do universalmente.

Sempre que uma atividade estava em processo de dessacralização
ao ser exposta às frivolidades do povo, testemunhava-se também resistên-
cias a sanções místicas e sociais, rompimento com as estruturas instituintes,
numa construção coletiva de autonomia social-cultural. Ao ser transforma-
do numa instituição social na fundação da Football Association em Lon-
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dres, no ano de 1863, tentou-se velar as possibilidades de reconstrução do
jogo de futebol, começando um processo de cristalização de seus funda-
mentos desvelados na descoberta de quem mergulha no devir característi-
co do jogo.

O futebol, mesmo depois de desportivizado, nunca perdeu suas
características e sua natureza de jogo, pois está sempre sendo re-elaborado
na cultura a qual joga. Preserva seus elementos agonistas e antagonistas,
seus mistérios na sua imprevisibilidade e sua estética social metaforizada
em suas figuras alegóricas identificadas com a vida real e com os anseios
de seus sujeitos. Guarda ainda seu solo fértil de superstições sobrenaturais,
as quais alimentam a magia e gera seus mitos em cada momento histórico.

Daolio (2006) diz que o futebol faz parte da sociedade brasileira de
uma forma mais efetiva do que podemos supor. Considera-o uma prática
séria de aspirações grandiosas e de dimensão social indiscutivelmente gran-
de, concordando com Matta (1995) que percebe o espaço do esporte e do
jogo na sociedade moderna como um veículo de suas dramatizações.

Em uma entrevista à revista Pesquisa de Campo do Núcleo de Socio-
logia do Futebol da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 1995,
Roberto Da Matta, autor do livro Universo do futebol: esporte e sociedade,
publicado em 1982, diz que o futebol possui dois polos inseparáveis, mas
que são priorizados a depender do momento histórico e da sociedade
onde se materializa: o futebol-força e o futebol-arte. O primeiro, dando
ênfase ao treino, caracteriza uma sociedade ocidental que tem o exercício
como base de tudo e uma consequente racionalidade intensa. Do outro, o
carisma, a sorte, a malandragem e o jogo de cintura, a beleza e a sedução.
Uma realidade onde deuses existem e falam com humanos. Um Brasil,
como falou Matta, onde a natureza, o sobrenatural e os homens se comu-
nicam.

A identidade brasileira com o futebol é definida numa relação his-
tórica e cultural, pois o esporte bretão quando chegou ao Brasil em fins do
século XIX, um jogo que utilizava os pés, certamente se espalharia nas
camadas populares que já estavam encharcadas pelo samba e pela capoei-
ra. Assim como os aspectos culturais, o aspecto socioeconômico como a
busca de igualdade tem lugar na construção dessa identidade brasileira do
futebol. (DAÓLIO, 2006) Quando todos estão sob as mesmas regras, divi-
dindo e competindo num mesmo espaço, o exercício de igualdade é per-
cebido pelos participantes.
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Outro aspecto é o de significados, metáforas sociais representadas
no momento do jogo. Daolio (2006), num estudo sobre a obra do antropó-
logo americano Clifford Geertz, um texto intitulado Um jogo absorvente:
notas sobre a briga de galos balinesa, comenta sobre a impressionante coinci-
dência entre a briga de galos balinesa e o futebol no Brasil, após lançar um
olhar sobre as duas culturas especificamente. Assim como em Bali os ho-
mens “realizam”, no sangue nas penas e nas apostas, suas utopias sociais,
o sentimento de ódio entre as torcidas, os sonhos de riqueza e glória dos
atletas e comissão técnica, o sentimento momentâneo de igualdade no
período do jogo, retratam no futebol questões como impotência diante
das mazelas sociais e sonho de igualdade e prosperidade econômica.

Na construção dessa identidade brasileira no futebol, foi necessá-
rio mais que a exigência fisiológica estrutural do jogo enquanto atividade
motora, muito mais que um componente biológico e/ou genético. Não
entendemos ainda uma gênese para o futebol, mas uma combinação en-
tre as regras do jogo e as exigências culturais do lugar onde foi “aceito”.
Uma combinação entre uma eficiência funcional e anatômica e uma efi-
cácia simbólica social. O futebol é o “lugar” onde a fidelidade ao time
instiga a arte e uma expectativa interminável, que se renova a cada com-
petição, recheada de superstições acolhedoras da magia e do mito para
reforçarem novas representações do cotidiano de quem joga e de quem
assiste.

O FENÔMENO DAS ESCOLINHAS

Com a ausência de vazios urbanos, surgem as “escolinhas” de fute-
bol que retiram o garoto das ruas e das várzeas, do lócus onde se materiali-
za o jogo, e nelas apresentam algo pouco parecido essencialmente com as
técnicas elaboradas e compartilhadas na construção subjetiva. O garoto
aprende a “jogar como” ao invés de “jogar com ou contra”.

Seria mesmo o futebol salvo pelas escolinhas, como diz Bento
(1998), ou estas viriam atender a uma nova necessidade/proposta de mer-
cado lançada sobre o futebol? Um lugar de manifestação metafórica de
realidades sociais diversas, ou um espaço da modernidade carcerária da
criatividade e da consciência?

Compreendemos que os espaços, as pessoas e as perspectivas são
diferentes, podendo ser também espaços de lazer e outras atividades sem
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vistas ao rendimento esportivo. Preocupa-nos a possibilidade de que a ação
pedagógica nesses espaços fique caracterizada apenas como reprodução
de modelos mecânicos e mercantilistas, na qual os sujeitos não têm consci-
ência dos movimentos de seus corpos, nem da sociedade da qual faz parte.
A realidade, concretude do senso comum como ponta pé inicial da organi-
zação de ideias, acaba sendo apenas um empréstimo de hábitos (não que
isto tenha que ser excluído do processo formativo), num “assujeitamento”
coletivo.

Entretanto, há algo que devemos considerar: além do esforço apai-
xonado dos profissionais do futebol nas escolinhas em preservar as
representatividades que sustentam sonhos, em especial o sonho de ser
“jogador de futebol”, seus níveis de discernimento e leitura das transfor-
mações de mundo os levam a compreender que a tentativa de reprodução
dos fenômenos trará resultados semelhantes aos que testemunham ou ex-
perimentaram em suas vivências. Há uma ingenuidade nessa intenção,
pois toda leitura da realidade deve ser uma relação entre a experiência do
senso comum e a percepção sistemática da ciência, até porque os fatos
podem até se repetir, mas os resultados dialeticamente são sempre dife-
rentes.

As escolinhas surgem, a priori, com um discurso e uma justificativa
messiânica, como o espaço de uma prática, a do futebol, que livrará o
garoto e a garota dos diversos males sociais como drogas, exploração sexu-
al, violência, dentre outros. Porém, elas vão ganhar novas representações e
significados do público que delas vai fazer parte, seja como atleta, como
pais e/ou responsáveis, ou ainda como profissional que nela trabalha,
redimensionando seus interesses e delineando a ação pedagógica nesse
espaço. Paim (2001), em estudo sobre fatores motivacionais e desempe-
nho no futebol, concluiu que dois fatores se destacam como motivo de
opção pelas escolinhas de futebol: um deles foi a aceitação de desafios e
experiências emocionantes (72%) e outro, aqui o predominante, o desen-
volvimento de habilidades esportivas (78%).

Outro fenômeno observado é a construção dos sentidos no proces-
so de formação desportiva. Sentidos que são construídos na relação com o
objeto e delineiam comportamentos, como, por exemplo, o dos pais que
ao perceberem a possibilidade de carreira futebolística pelo filho, canaliza
seus sentidos e significados na escolinha para alimentar a proposta
hegemônica de “revelação” de craques. Aqui o sonho de riqueza e fama
toma o lugar da “salvação” dos riscos sociais.
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A AÇÃO PEDAGÓGICA E AS ESCOLINHAS DE FUTEBOL

Portanto, ao falarmos sobre ação pedagógica e seu significado, é
importante avançarmos a ideia simplista de uma união da teoria com a
prática. Poderíamos defini-la como a teoria praticada ou a prática pensa-
da, mas ainda não avançaríamos se esta ação não for remetida a uma
mudança, uma transformação, no sujeito e no ambiente vivido, compreen-
dida por esse sujeito e operada como ética de estar no mundo exigindo sua
compreensão por meio de muitas referências.

Uma ação pedagógica consciente deveria então trazer uma relação
de reciprocidade causal, na qual o caráter é refletido nos atos. Uma prática
cotidiana que deve valorizar a si mesmo e ao outro. A ação pedagógica
deve ser também o momento de manifestação subjetiva, humano-social e
ontocriativa, entendendo que o homem é o ser mais que simbólico, é es-
sencial e manifesto na concretude dessa ação.

A questão é que muitas vezes transpiramos muito e implementamos
um tremendo esforço na tentativa de compreender determinada realidade
e esta se apresenta como o horizonte que se afasta de nós a cada passo que
damos em direção a ele. Então, percebemos que nos falta inspiração, sen-
timento, identificação, troca. Assim é a compreensão da ação pedagógica.
Toda grandeza e complexidade do seu significado cabe na “simplicidade”
da relação do “ser no mundo,” com o “ser do mundo” e com o “mundo do ser”.
Compreender esta ação pela transpiração, pelo esforço teórico analítico
da cognição humana que busca certezas é reduzi-la a um praticismo
teorizado. Buscá-la pela prática como resultado da teoria é limitá-la a um
funcionalismo previsível e resultado raso de historicidade.

Somos perseguidos por nossa consciência ingênua que nos conven-
ce de sermos bem informados sobre ela por sermos, ou nos considerar-
mos, educadores. A ação pedagógica transformadora só se concretiza se
no seu percurso quatro elementos estiverem presentes e interdependentes:
intenção, ação, transformação e reflexão, caminhando sobre o princípio
organizacional onde o todo é mais que a soma das partes, ou menos que a
soma deles. É um fenômeno que gera transformação no sujeito intencio-
nal, no sujeito direcional e no ambiente situacional. Na ação pedagógica
consciente, os princípios da recursividade onde efeitos e produtos causam
o processo, da retroatividade onde a causa age sobre o efeito e vice-versa, o
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dialógico e o da re-introdução do sujeito cognoscente em todo conheci-
mento, sujeito que, mais que refletir, constrói a realidade, se concretizam,
se materializam. (MORIN, 2003)

Entendemos, então, a ação pedagógica como o “óbvio” da inspira-
ção relacional que espanta depois do esforço cognitivo. Nela todos são
gênios em suas experiências ímpares de mundo. É o resultado da relação
agonismo/antagonismo humana, sempre recheada de incertezas, mas que
sempre se encerra com o suspiro antitético do óbvio, ainda que como con-
clusão temporária.

A característica criativa e transformadora do homem deve ser sua
identidade na ação pedagógica e o elo entre esta e o jogo, ou melhor, o
amalgama jogo/ação pedagógica. Uma relação genética do construto da
cultura, já que a cultura nasce como que jogada, e o jogo é o lugar da
civilização, já que nesta estão presentes historicamente o sagrado e a com-
petição, duas funções culturais oriundas do jogo. (HUIZINGA, 1999)

Porém, a despeito de todas as reflexões anteriores, partindo da pre-
missa de que toda ação voltada ao aprendizado ou transmissão de conhe-
cimentos de qualquer espécie, com vistas a algum tipo de formação seja
uma ação pedagógica, pode-se dizer que, ainda que sejam ações de cunho
meramente mecânico, reprodução pelo senso comum de modelos estereo-
tipados de treinamentos, a ação pedagógica está nas escolinhas, mesmo
que de forma inconsciente. O que vai direcionar e sistematizar estas ações
é o modelo de sujeito que se identifica com a escolinha como espaço de
materialização/manifestação social deste. Também o nível de consciência
pedagógica dos responsáveis por estas ações e a visão de mundo dos sujei-
tos envolvidos na formação de atletas de futebol.

Há uma similaridade entre o jogo e a ciência, que é a busca do
devir, uma tensão que atrai e pode seduzir os sujeitos envolvidos,
mitificando seus personagens. Buscar-se-á contribuir na construção de
uma pedagogia desportiva autônoma que compreenda que a técnica
desportiva não está desvinculada da técnica corporal nos seus detalhes,
por mais “insignificantes” que pareçam, que a técnica é uma associação
entre o que se cria e o que se copia, e que criatividade aqui não se estabe-
lece numa relação de independência, mas de re-elaboração, nem cópia
numa relação heterônoma, mas de apropriação nas relações sociais cultu-
rais construídas historicamente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Superar a ideia de status no conceito atual de técnica, compreender
que, por mais que percebamos a habilidade como técnica aprimorada, essa
capacidade de executar tarefas motoras terá marcas sociais inegáveis no cor-
po do indivíduo, deve ser um esforço de todos os profissionais da educação,
não somente da educação física. Uma ação pedagógica somente terá possi-
bilidades transformadoras se acompanhada dessa consciência no profissio-
nal, seja professor ou treinador, e no educando, seja aluno ou atleta.

Propomos a ação pedagógica como elemento balizador na forma-
ção da técnica desportiva, avançando para uma autonomia do sujeito que
orienta e o sujeito objeto dessa ação. Uma ação que faça da escolinha mais
do que o espaço do jogar como; do imitar ou tomar emprestado comporta-
mentos e movimentos de outras culturas. Mais do que o espaço do eldorado
desportivo, um espaço de re-elaboração e da criação de possibilidades de
técnicas onde os movimentos manifestem uma via de mão dupla na sua
construção e aprendizado da técnica corporal que dialogue com o outro
sem negação mútua, mas compartilhando o mesmo momento histórico
nas diversidades de experiências.

Apresentamos uma nova ideia de técnica, como um ato social e
uma condição de movimento adquirida pelo indivíduo em cada momento
histórico, depois de cada experiência de mundo, quando mantém ou alte-
ra sua capacidade de execução de movimentos específicos, num determi-
nado contexto. Um discurso do corpo, não sobre o corpo como algo dado,
geral, mas uma técnica em movimento com natureza cultural, social, bioló-
gica e psicológica, haja vista ser inerente ao ser humano, numa projeção
do social sobre o indivíduo, um sujeito relacional com outros sujeitos e com
o esporte que define suas técnicas padronizadas.

O cerne da formação da técnica desportiva se dá no momento em
que o aspecto nomotético é superado e a complexidade do pensamento se
concretiza numa ação pedagógica de mão dupla, onde está presente o
princípio da recursividade no qual efeitos e produtos causam o processo, e
o da retroatividade onde a causa age sobre o efeito e vice-versa (MORIN,
2003) onde o jogo é compreendido numa relação na qual a sedução está
presente, mas não domina, respeitando uma ética coletiva inerente a cada
grupo nesse processo de formação e aprendizado. Vencendo assim o desa-
fio de ir para além dos receituários, tanto do senso comum quanto da
ciência. Nesse contexto teremos uma técnica construída no contexto do
sujeito relacional com o outro e com o esporte, não uma técnica dada,
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estabelecida pelo status desportivo que predetermina os padrões de movi-
mento.

O movimento e, consequentemente, a técnica devem ser vistos como
um artefato, um produto humano, ambivalente, ou seja, com natureza fisi-
ológico-funcional e com característica e função social-cultural. A ação pe-
dagógica deve superar o aspecto prático e estabelecer uma reciprocidade
causal, oportunizando que o jogo de futebol e, por isso mesmo, a forma-
ção da técnica corporal desportiva caminhem entre a liberdade da frivoli-
dade do jogar e a formalidade organizacional do desporto. Entre o que se
institui enquanto regras e o que se cria enquanto resultado da subjetivida-
de ontológica.

Os limites do jogo de futebol nesse processo de formação alcança-
rão a dimensão da percepção criativa e crítica de quem coordena suas
ações. Procuramos abrir caminhos onde outros olhares pudessem cami-
nhar, um intervalo histórico de compartilhamento de questões afins, po-
rém abertas a elaborações diversas. Quisemos exercitar o jogo do pensar
tendo respostas temporais ao invés de certezas, resguardando-nos do com-
portamento nomotético sobre o objeto de estudo, preparando-nos sempre
para o imprevisto, o novo.
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