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Nas últimas décadas observa-se um crescimento considerável das pesquisas no campo da pedagogia 

do esporte, em especial um aumento de publicações que vislumbram novas propostas para pedagogia 

dos esportes coletivos. 

Em comum percebe-se nas atuais propostas uma preocupação em apontar limitações dos modelos do 

ensino do esporte pautados pela fragmentação do jogo e dos fundamentos básicos, privilegiando o 

ensino de movimentos descontextualizados da realidade do jogo. 

Paes e Balbino (2009), por exemplo, indicam que o esporte deve seguir o contexto educacional, 

sobretudo para crianças e jovens. No Brasil este contexto não ocorre, e a especialização precoce é um 

dos principais fatores responsáveis por essa realidade. 

Mas como devemos ensinar o esporte? Ou seja, quais são essas novas propostas para o ensino do 

esporte coletivo? 

Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi investigar e discutir no âmbito da literatura da área da 

Educação Física os estudos que indicam novas formas de ensino e aprendizagem do esporte coletivo.   

A metodologia utilizada é de natureza qualitativa com ênfase na pesquisa teórica. Na concepção de 

Demo (1995) são quatro os gêneros de pesquisa no campo das ciências sociais, dentre elas, cita a 

possibilidade da pesquisa teórica, que em sua análise dedica-se ao estudo de teorias, formulação de 

referências ou mesmo a elaboração de conceitos. Para tanto, nos debruçamos sobre uma revisão da 

literatura, levanto e discutindo aqueles trabalhos que tenham o ensino do esporte coletivo com foco. 

Dentre os diversos autores que vêm refletindo sobre a pedagogia do esporte coletivo, como resultado 

preliminar, podemos indicar como exemplo Garganta (1998) e Paes e Balbino (2009). 

Na compreensão de Garganta (2009), os esportes coletivos não devem estar restringidos às habilidades 

técnicas, capacidades condicionais e coordenativo-condicionais. O principal objetivo seria a fuga da 

automatização motora e, sobretudo, criar um contexto para que o indivíduo possa desenvolver os 

aspectos fundamentais do esporte, tais como: a oposição, a finalização, a actividade lúdica e os 

saberes sobre o jogo. 
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O individuo iniciado ao esporte deve ter conhecimento de diversas modalidades e, tratando-se de jogos 

coletivos, compreender e desenvolver a lógica do jogo, interligando com os conteúdos táticos e 

técnicos que são ou serão desenvolvidos durante a pratica desportiva (PAES e BALBINO, 2009).       
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