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Resumo 
O estudo sobre o ensino dos esportes coletivos apresenta diferentes concepções. É sabido que as 
escolhas dos professores ao delinearem as atividades e os modelos utilizados para a abordagem do 
esporte na iniciação esportiva, podem direcionar o desenvolvimento de conceitos específicos 
relacionados à prática esportiva. O objetivo do presente trabalho é abordar os diferentes métodos de 
ensino dos esportes coletivos relacionando-os à construção do conceito de esporte. Serão analisados 
aqui três temas principais: as percepções do professor sobre o próprio trabalho com o esporte, as 
percepções dos alunos sobre o esporte enquanto participante das aulas de determinado professor, e 
as características metodológicas observadas pelo grupo de pesquisadores nas aulas, de forma 
quantitativa e qualitativa e através das analises durante as aulas de esportes e dos questionários 
direcionados aos alunos e professor envolvido, estabeleceremos pontos de convergência entre o tipo 
de trabalho desenvolvido e as construções conceituais sobre o esporte por parte das crianças e 
jovens. Foi observado que o método global está pautado no ensino dos esportes coletivos a partir do 
próprio jogo, o analítico caracteriza-se pela fragmentação do jogo através do ensino das técnicas e 
táticas de forma isolada, e o modelo pendular enfatiza o ensino dos esportes coletivos a partir dos 
princípios operacionais até alcançar os gestos esportivos.  

 

Introdução 

O ensino dos esportes coletivos está sendo uma das principais áreas de 

atuação do profissional de Educação Física, não servindo somente às aulas em 

escolas, mas também às academias, aos clubes e às chamadas escolas de 

esportes, e são praticados das mais várias formas, podendo ser jogados mudando o 

número dos jogadores, o campo (espaço) maior ou menor, a forma de fazer gol ou 

ponto modificado, etc. A prática dos esportes coletivos, quando corretamente 

orientada, induz o desenvolvimento de competências, enfatizando o tático cognitivo, 

o técnico e sócio afetivo (GARGANTA, 1998). 

Segundo Bayer (1994) A partir de uma análise das diferentes constantes dos 

esportes coletivos vimos que possuem denominadores comuns, especificamente 

seis invariantes: uma bola, o terreno que seria o espaço de jogo, parceiros, 

adversários, um alvo a atacar e regras específicas e com princípios operacionais 

comuns e idênticos, divididos em dois grandes grupos, um para o ataque e outro 

para a defesa. Os princípios operacionais de ataque são: conservação individual e 

coletiva da bola, progressão da equipe e da bola em direção ao alvo adversário e 

finalização da jogada, visando à obtenção de ponto e da defesa são: recuperação da 

bola, impedir o avanço da equipe contrária e da bola em direção ao próprio alvo e 

proteção do alvo visando impedir a finalização da equipe adversária. Para os 

princípios operacionais serem aplicados da melhor forma, é necessária uma regra 

de ação, que é a forma mais eficaz de intervir e resolver os problemas dentro do 

jogo. 

 

 



Objetivo 

Relacionar as características dos métodos utilizados nas escolas de esportes 

coletivos e a construção dos conceitos relativos ao esporte por parte dos alunos. 

 

Metodologia 

O presente estudo que se caracteriza como uma pesquisa direta, de campo e 

descritiva, com abordagem hipotético-dedutivo e análise de corte qualitativo e 

também quantitativo, foi submetido à apreciação de um Comitê de Ética e Pesquisa 

através da Plataforma Brasil, e aprovada sob o CAAE: 35077314.7.0000.5430.  

 

Desenvolvimento 

Inicialmente foi realizada a análise das teorias sobre o ensino dos esportes 

coletivos. Logo, será realizada a observação de 5 aulas do professor participante. 

Depois o professor responderá um questionário dissertativo, sobre as próprias 

percepções sobre a metodologia que ele utiliza durante as aulas de esportes. Os 

alunos responderão a questão problema: “se você estivesse em uma final de um 

campeonato importante aqui da sua cidade, você teria preferência por participar do 

jogo, mas perdê-lo e ser vice-campeão, ou vencer o jogo, mas ficar no banco de 

reservas durante toda a partida?”. Os dados serão analisados a partir de três 

aspectos: as percepções do professor sobre o próprio trabalho com o esporte, as 

percepções dos alunos sobre o esporte, e as características metodológicas das 

aulas de esportes. 

 

Resultados Preliminares 

Método global enfatiza a aprendizagem de determinados fundamentos do 

jogo propriamente dito, empregando no desenvolvimento como um todo através da 

predisposição de descoberta pela prática. O aluno aprende diretamente a partir da 

própria experiência, juntamente com o auxílio reflexivo do professor, mantendo, a 

rigor, o processo de aprendizagem por tentativas e erros. A utilização desse método 

solidificou melhora na capacidade cognitiva do aprendiz, ou seja, no conhecimento 

tático (CORRÊA; SILVA; PAROLI, 2004). Outros sugerem que o método global não 

proporciona melhoras. 

O método analítico conhecido como “série de exercícios” e “das partes” é 

caracterizada pela aprendizagem do jogo através das técnicas básicas e formas 



isoladas, executadas sem a presença de adversário ou oposição, ou seja, as 

técnicas são fragmentadas e o processo de ensino-aprendizado evolui em 

sequência, do simples para o complexo, buscando alcançar a técnica ideal 

(CORRÊA; SILVA; PAROLI, 2004). Mostra-se eficiente em movimentos com alto 

nível de dificuldade técnica e baixo nível de sequência das ações (CORRÊA; SILVA; 

PAROLI, 2004). Pois a repetição sistemática dos movimentos sem adversário ou 

oposição faz com que o aluno foque toda a sua concentração para o 

aperfeiçoamento do gesto técnico. Foi possível encontrar melhoras nos gestos 

técnicos do futebol com o uso desse método. Em contrapartida a falta de oposição 

na execução dos exercícios não estimula o progresso da capacidade cognitiva do 

jogador e o nível de compreensão das relações/interações envolvidas num jogo 

(ARMBRUST, SILVA E NAVARRO, 2010).  

O modelo pendular de ensino utiliza-se dos mesmos princípios do Esporte 

Coletivos definidos por Claude Bayer e a prática das várias modalidades esportivas 

por parte do aluno, devendo ser enfatizados, ainda que de forma não exclusiva, nos 

primeiros momentos do processo de ensino-aprendizagem, como um pêndulo em 

balanço, os princípios operacionais, na sua base, realizam um movimento menor do 

que na sua extremidade, onde se localizam os gestos técnicos. O presente estudo 

avançará com a sua coleta de dados buscando identificar os efeitos ocasionados 

pelas escolhas metodológicas para o ensino dos esportes coletivos sobre a 

construção dos conceitos relacionados ao esporte por parte dos jovens. 
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