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Resumo 

 

O esporte protagoniza a organização de sentidos para a idealização de movimento às 

pessoas. Seus enquadramentos geram uma série de modelos e estabelecem condutas 

estéticas de comportamento. As crianças são envoltas por esse protagonismo e o 

reproduzem incessantemente. Tais atributos refletem indicações para o ensino esportivo. 

Para tanto, o artigo tem como objetivo articular os sentidos advindos dos acontecimentos 

televisivos relacionados ao esporte com proposições educacionais para o ambiente escolar; 

através da utilização de uma metodologia capaz de descrever e analisar os cenários e 

compreender como algumas atribuições serão produzidas durante a cobertura da Copa do 

Mundo de Futebol de 2014 e Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016, no contexto de possíveis 

desdobramentos para o ensino escolar. 
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Introdução 

 

  A proposta voltada ao ensino esportivo no ambiente escolar a partir de 

intervenções retiradas dos cenários produzidos na mídia, busca constituir um escopo de 

conhecimento capaz de sustentar a atuação na docência vinculada à Escola de Educação 

Básica por parte dos acadêmicos de Licenciatura do Curso de Educação Física da 

Universidade Federal de Santa Maria, como também dos professores das escolas 

envolvidas e dos professores do Curso de Graduação, na proposição de uma formação 
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continuada prescrita nas orientações complementares apontada a todos os níveis dos 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (PCNs)
6
.   

 Outro aspecto relevante refere-se à perenidade esportiva obtida junto à sociedade 

brasileira com a realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007, das Olimpíadas Militares 

de 2011 e com a conquista da sede para a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e das 

Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016. Nesta conjuntura, a informação esportiva e seus 

desdobramentos, tornar-se-ão elementos cotidianos de grande relevo em nossa sociedade. 

 Não se pode negar a perenidade esportiva junto à sociedade brasileira a partir de 

eventos com tal porte. Sua existência encontra-se sacramentada desde o momento em que o 

Brasil tornou-se a sede dos eventos. É uma realidade que produz e vai produzir tantas outras 

coisas ao redor daqueles e para aqueles que fazem e vivem do esporte. Também não se pode 

desconsiderar o valor de mercado que ao longo dos tempos, para não dizer, desde a origem, 

acompanha os acontecimentos esportivos. 

 É corrente a discussão acerca da correta aplicação das verbas públicas e privadas 

que afluem para os eventos, tecendo ‘pano’ para longas e compridas mangas. Questões que 

mais cedo ou mais tarde deverão ser ampliadas de acordo com o envolvimento social e 

educacional que o esporte poderá alcançar. Para além ou entre todos esses fatores que 

colaboram à concretização dos eventos esportivos ainda é possível discutir ou ao menos 

destacar a questão estética que transborda qualquer ação esportiva – os detalhes, os gestos, 

os trejeitos, os comportamentos, o detalhe da técnica e da tática e por aí vai – que envolvem 

o fascínio e a admiração e por vezes desencadeia a voluntariedade à prática, seja ela qual 

for. 

 Ao se colocar em movimento os eventos tendem a não retornar ao ponto inicial e é 

exatamente essa possibilidade que é importante à discussão do contexto esportivo como um 

todo ou de sua utilização para a nossa sociedade. Neste sentido, apontar mazelas e idolatrar 

heróis integra diferentes ancoradouros que dão fluxo para intermináveis discussões. Alguns 

(os aficionados) admiram mitos, exaltam vencedores e veneram feitos. Outros (os críticos) 

desprezam as conquistas, diminuem valores e descaracterizam a qualidade da vitória e 

aquilo que a construiu. 

                                                 
6 O artigo toma referência no Subprojeto “O ENSINO DOS ESPORTES NA ESCOLA: intervenções a partir dos cenários 

produzidos na mídia”, sustentado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID/CAPES 2011. A 

estrutura para o desenvolvimento do referido Subprojeto é baseada no Laboratório de Análise dos Cenários Esportivos na 

Mídia – LACEM, do Centro de Educação Física e Desportos – CEFD, da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. 
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 O que resta é a polarização necessária para diversas encruzilhadas. Não ter um rumo 

ou pelo menos uma orientação é uma situação complicada. Aí se encontra uma grande 

problemática do esporte em processo (jogos, torneios, eventos, etc.). As questões que o 

sistema esportivo imprime socialmente diluem-se e são pouco discutidas. A falação 

esportiva
7
 é coisa cotidiana, mas os efeitos reais das coisas que o esporte produz e 

transporta consigo geralmente fica a margem. 

 Cabe, portanto, o aperfeiçoamento de uma metodologia capaz de realizar ações 

conjuntas de interpretação para os diversos sentidos produzidos midiaticamente e 

articulados via entretenimento. Uma estratégia que dê conta de assinalar e indicar as 

diferentes formas de produção do jornalismo esportivo colaboraria para um entendimento 

mais aguçado deste processo por parte dos envolvidos. O que determinaria uma nova 

maneira de reinterpretação para os cenários esportivos, auxiliando no desenvolvimento de 

novas práticas e metodologias. Um passo importante ao aprimoramento de uma cultura 

esportiva. 

 De acordo ao exposto, é intenção compreender como algumas atribuições 

estabelecidas para o esporte serão produzidas durante a cobertura da Copa do Mundo de 

Futebol de 2014 e Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016, no contexto de possíveis 

desdobramentos para o ensino esportivo escolar. 

 

Metodologia
8
 

 

As perspectivas de aperfeiçoamento à análise são referendadas em SCHMITZ 

(1999: p.161-171) e obedecem aos seguintes procedimentos: 1º) Busca, aquisição e 

organização do material referente às coberturas jornalísticas esportivas relativas à Copa do 

Mundo de Futebol de 2014 e as Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016 2º) Estudo e avaliação 

do material ordenado no acervo e 3º) Elaboração de um roteiro (com indagações) para 

confecção de uma planilha inicial de análise e descrição. 

Para tanto, a organização metodológica toma referência em SCHMITZ (2005), 

especialmente à ênfase que o autor apresenta para estudos cartográficos como forma de 

detectar as relações entre o sistema esportivo e o jornalístico e as tensões e 

retroalimentações entre eles e o ambiente.  

                                                 
7 Termo apresentado por Umberto Eco (1985) no livro “Viagem na Irrealidade Cotidiana” 
8 A metodologia apresentada no artigo é uma adaptação a partir da metodologia utilizada pelas investigações realizadas 

junto ao Laboratório de Análise dos Cenários Esportivos na Mídia e foi apresentada inicialmente na INTERCOM de 2008, 

no artigo intitulado: “Diagramações para Felipão”. 
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Após situar a idealização para a ação cartográfica, o autor estabelece um roteiro de 

indagações que ajuda a pontuar as questões específicas e auxilia na manutenção de uma 

visão geral das ordenações metodológicas. A título de exemplo, são apresentadas algumas 

das indagações: Quais as demandas jornalísticas determinantes para o desenvolvimento das 

apreciações em relação aos eventos citados? Como a informação referente aos eventos será 

tratada em diferentes situações/perspectivas? Qual o papel da informação produzida durante 

os eventos na organização das diferentes pautas jornalísticas? 

No caso da metodologia utilizada, sempre é realizada uma readequação dos 

questionamentos para ajudar na composição metodológica em seu aspecto geral; porém 

algumas são diluídas ao texto final das investigações ou, até mesmo, não são 

especificamente desenvolvidas. Em seguida é organizado um roteiro (SCHMITZ, 2005), 

que serve para alinhavar uma planilha de análise coerente com as proposições estabelecidas. 

A estruturação da planilha considera como pano de fundo o crescimento das expectativas 

em relação ao evento e, conseqüentemente, a forma como o rito jornalístico e o esportivo se 

sobrepõe um ao outro, determinando a maneira de reconhecer as diversas relações em ato 

(cenários).  

O reconhecimento considera as apreciações do momento (ambiente) caracterizando 

a evolução do evento (ritos iniciais), observando as considerações sobre os protagonistas e 

sua disposição. A ação de revisão para o material empírico geralmente é orientada pela 

realização de um levantamento das apreciações, com uma listagem das marcas dos diversos 

papéis assumidos. O que caracteriza momentos de tensão entre o objeto de investigação 

(esporte) e a disposição da informação, na determinação dos interesses específicos. A 

listagem citada é disposta desde o início nos anexos. Sua confecção/concepção não é objeto 

pontual da metodologia. Ela serve fundamentalmente de orientação para o(s) 

investigador(es) durante os principais momentos de descrição e análise do evento. 

A ordenação proposta à análise do material empírico é sempre garantida por um 

recorte que oportuniza uma focalização nos momentos mais importantes ou delicados, 

dependendo das fragmentações produzidas. Para efeito de relevo a ênfase nos recortes 

utilizados na etapa descritiva, se utiliza um movimento de readequação de macro para 

micro análise, como forma de entender o movimento dos sentidos.  

 

Premissas 
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 O Subprojeto do PIBID/2011 – “O ENSINO DOS ESPORTES NA ESCOLA: 

intervenções a partir dos cenários produzidos na mídia
9
”, busca em um aspecto geral 

conhecer a realidade de apresentação para o esporte construído nas diferentes plataformas 

midiáticas, sob o ponto de vista das diversas estratégias empregadas, com especial atenção 

para aquelas utilizadas na plataforma televisiva. E em um contexto específico estabelecer 

propostas didáticas para o ensino esportivo na escola, em conjunto com os demais 

conteúdos ministrados, através de estratégias de tematização, advindas das plataformas 

midiáticas analisadas. 

 A televisão é um acessório que adquiriu uma condição destacada no ambiente 

domiciliar. Atualmente o aparelho se mantém ligado em um período cada vez mais longo. 

A exposição aos programas e a relação com as dinâmicas e sentidos tornou-se acentuada. 

As crianças formam um grupo especial de ávidos consumidores das diversas programações. 

Entre elas, a programação esportiva desperta interesse e esboça modelos e formas de 

comportamento com a apresentação de jogos e eventos. Neste contexto, cabe refletir sobre 

as condições que o esporte passa a ter em relação à atuação midiática. Professores e alunos 

encontram-se frente a uma nova forma de vivenciar o esporte.  

Rompendo com as ultrapassadas considerações moralistas – a televisão corruptora 

das tradições familiares – e com uma filosofia que a atribui à televisão uma função 

puramente reflexa, começa a se estabelecer uma concepção que vê na família um dos 

espaços fundamentais de leitura e codificação da televisão. (MARTIN-BARBERO, 

2001, p. 305) 

 

 O esporte para alguns é visto como negócio e deve sustentar este novo patamar. Para 

outros o esporte é apenas a “magia” de uma modalidade. Para poucos o esporte é tratado 

com um pouco mais de cuidado. Neste movimento, caminha o esporte, para um horizonte 

traçado pelo consumo próprio do mercado midiático que o revitaliza diariamente. Além do 

mais a “fragmentação” da informação característica da linguagem televisiva reduz ainda 

mais a compreensão do conceito de esporte que se pretende desenvolver em diferentes 

níveis de ensino. 

Tais potencialidades se disseminaram com a emergência e disponibilidade das 

chamadas “novas tecnologias”, quando temos novas modalidades de experimentação 

audiovisual. A isso se soma a irrupção das chamadas “rádios-livres” ou, 

comunitárias, fenômeno que coloca um problema que nos parece altamente 

pertinente: as novas tecnologias trazem consigo a compreensão implícita de 

reconhecimento da existência de uma multiplicidade de usuários/receptores e de 

imaginários, para além da concepção estratificada de uma teoria (dominante) da 
comunicação, que unifica a noção de recepção em torno de categorias gerais e 

universais, construídos pelos núcleos de produção de mensagens. (FAUSTO NETO, 

2001, p.12) 

                                                 
9 O Subprojeto citado integra o Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da UFSM.  
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A nova experimentação anunciada para o esporte por ocasião da realização da Copa 

do Mundo de Futebol de 2014 e das Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016 apresentará à 

sociedade uma gama de valores e atributos. A interpretação do jogo, bem como a 

sustentação midiática do seu entendimento na maioria dos casos, deve orientar-se por 

pressupostos indicativos daquilo apontado como ideal. O problema que acaba se 

transferindo para o ensino esportivo encontra-se justamente na tentativa jornalística de 

unificar ou apontar o ideal. As apreciações, tanto as críticas como as análises midiáticas, 

apresentam uma série de inferências sobre os conteúdos esportivos: ataque, defesa, técnica, 

tática, treinamento, entre outros. 

Neste sentido, se pressupõe que uma das causas de alteração do conhecimento 

centra-se exatamente na fragmentação e na descontinuidade produzidas aleatoriamente e 

constantemente, através da polissemia das palavras, dos cenários produzidos, dos 

acontecimentos e dos fatos criados. Com o sentido dado ao esporte midiaticamente, em 

grandes eventos esportivos, não é diferente. Em virtude dos inúmeros acordos e das 

infindáveis tematizações em relevo, a ideologia esportiva sofre uma série de modelações 

que na maioria dos casos se distancia dos interesses e de uma justificativa plausível á sua 

utilização educacional. O que colaborará na melhora e adequação do processo de 

investigação (metodologia) 

Objetiva-se com a apresentação de algumas premissas relacionadas com os 

conceitos de técnica, tática, ataque e defesa; compreender melhor a realidade da exposição 

das temáticas ligadas ao esporte e utilizadas nas coberturas, sob o ponto de vista dos 

diversos cenários produzidos, bem como sugerir uma proposta de desenvolvimento para o 

ensino esportivo em diferentes níveis, através de estratégias de intervenção amparadas nas 

análises realizadas.  

 

Indicativos Para Adequações Metodológicas Acerca De Análises Relacionadas Com 

Temáticas Esportivas
10

 

 

A relação entre atacar e defender é regida por um sincronismo de alto nível 

organizativo. Com a retomada da posse de bola por ações defensivas cria-se ótimo elemento 

surpresa, que inverte rapidamente a condição de defensor para a de atacante. A equipe que 

                                                 
10 Cabe destacar que as discussões apresentadas no item resultam dos diversos trabalhos realizados junto ao LACEM e 

representam o esforço realizado nas apreciações que envolvem uma compreensão de jogo a partir dos cenários esportivos 

apresentado pela mídia. 
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perde a posse de bola precisa reorganizar eficientemente suas ações. No jogo essas funções 

são alternadas entre as equipes com muita velocidade. O nível de compreensão aumenta na 

proporção em que as funções são constantemente trocadas entre atacar e defender. 

Portanto, o ataque tem suas peculiaridades específicas e uma relação direta com a 

defesa. A compreensão desses conceitos de jogo é de suma importância para uma avaliação 

e análise de uma partida de futebol, por exemplo, bem como na condução e criação de 

conteúdos esportivos (ensino). 

O exposto representa uma das grandes características observadas nas investigações 

das transmissões de jogos pelo grupo do LACEM. E diz respeito à forma como as equipes 

são descritas geralmente. Em ocasiões em que existe a presença de jogadores brasileiros em 

uma equipe, a exemplo de uma seleção de outro país; o aspecto mais relevante é a presença 

do jogador brasileiro. Ao invés de um exame mais apurado dos aspectos técnico-táticos 

envolvidos (desenvolvimento, evolução ou tendências) os comentários se estruturam na 

referência de uma idealização ao bom futebol nacional. 

Outro aspecto interessante se relaciona aos prognósticos vinculados ao desempenho 

da seleção brasileira, bem como da sua evolução dentro de uma competição específica, na 

maioria dos casos, não se observa a relação entre iguais (selecionados nacionais). Mesmo 

que a supremacia de uma equipe em relação à outra seja evidente e constatável, não existe 

garantia de sucesso através da previsão de lances, resultados ou desempenho de um ou mais 

jogadores em especial.  

Um detalhe que faz parte de todas as apreciações entre os esportes coletivos é a 

necessidade de apontar um atleta de destaque ou de referência para o ataque (o cestinha, o 

goleador e o pontuador). É quase impossível no desenvolvimento de uma partida não existir 

ao menos um jogador que concentre os atributos necessários à notoriedade. Inclusive para 

aquelas equipes consideradas inferiores. 

Em decorrência do item anterior, relativo a uma notoriedade estabelecida, observa-

se também que junto com a possibilidade de resolver problemas difíceis no jogo ou 

problemas reservados somente aos talentosos; deposita-se a responsabilidade pela 

manutenção de uma regularidade e de uma padronização para a atuação. A constante 

solicitação sempre toma referência na excelência do jogador. 

Ao isolar e estabelecer critérios diferenciados ou exclusivos para uma atribuição de 

excelência, a própria ideia de jogo é mantida através da tutela de um só. Os demais 

envolvidos e as organizações para a ocorrência do sucesso (ponto, gol ou cesta), não 
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constituem elemento de interesse na realização das análises. O que reforça a supremacia do 

setor ofensivo em relação ao defensivo (posse da bola). 

A forma como os cenários esportivos são apresentados midiaticamente facilita de 

certa maneira a formação de um sentido para o ensino. A organização dos cenários 

jornalísticos é voltada ao funcionamento daquilo que o sistema jornalístico e o sistema 

esportivo apontam como modelo
11

. 

Neste sentido, várias atividades são reconhecidas fora de um entendimento daquilo 

que se refere ao ambiente relacionado com a atividade esportiva em apreço. Não se percebe 

evidências de como os aspectos constitutivos do mesmo estariam colaborando para a 

aprendizagem. Algumas ordenações primam pelo sensacionalismo; retira-se o necessário 

entendimento e funcionamento à aprendizagem de sua funcionalidade situacional. 

A utilização de exemplos deste tipo, que primam pelo aspecto sensacional, 

dificultam o entendimento do elemento adicionado à proposta e como tal elemento integra o 

jogo propriamente dito. Decorre que, em termos de planejamento e compreensão da técnica 

e da tática (ou outros conceitos) as ordenações estabelecidas perdem valor para o processo 

de ensino-aprendizagem. 

Para SCHMITZ (1999), alguns aspectos tornam-se comuns às críticas e comentários 

esportivos. Várias análises críticas realizadas na Copa de 1998 trouxeram implícita uma 

idealização para a tática. Uma das características apontadas diz respeito à unanimidade, 

situação em que a opinião oferecida foi à única alternativa tática correta. Atualmente tal 

comportamento pode ser reconhecido na transmissão de partidas de futebol, na organização 

de notícias radiofônicas ou na elaboração de colunas em jornais.  

A compreensão do jogo encontra-se sujeita à superficialidade das informações 

apresentadas. Na indicação da adoção de sistemas de jogo durante uma partida, observa-se, 

em muitos casos, uma disposição que serve apenas como um ritual a ser cumprido. A 

suposição ao indicar um ou outro sistema, uma ou outra opção de composição para o ataque 

ou para a defesa parece configurar no sentido de um conhecimento previamente 

estabelecido ou compartilhado. Mesmo que uma emissora de canal fechado pressuponha 

uma audiência ou clientela selecionada, o dado necessário a uma formação de juízo próprio 

do jogo deve ser considerado. Mesmo porque, o produto – entretenimento esportivo – 

demanda qualificação à sua manutenção.  

                                                 
11 SCHMITZ (2005), ao rever os acontecimentos que cercaram as transmissões realizadas pela TV Senado das oitivas da 

CPI do Futebol, chama a atenção aos sentidos estabelecidos através dos processos de agendamento ligados às 

processualidades sistêmicas em curso. 
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A discussão acima apresentada representa de maneira ainda preliminar, as inúmeras 

possibilidades que envolvem a constituição de elementos metodológicos à análise de 

cenários esportivos. A dependência é vinculada ao status do recorte empírico e se constitui 

na capacidade de observação estabelecida, cabe destaque para as inúmeras informações 

significativas com potencial para serem extraídas desse universo. Na realidade, os relevos 

apresentados através dos detalhes analisados só adquirem protagonismo na medida em que 

a regulagem do foco para o campo de observação torna-se cada vez mais cuidadosa. 

 

Indicativos Para As Apreciações E Análises Relativas Ao Desenvolvimento De 

Propostas Para O Ensino Esportivo 

 

Para o desenvolvimento do esporte como conteúdo educacional faz-se necessário 

uma revisão apurada das reais possibilidades de constituição e aplicação dos conteúdos. 

Observando sua forma de organização à maneira como são disponibilizados como 

elementos de ensino. As condições sistêmicas e as diversas ingerências que atuam 

diretamente na elaboração e na condução dos conteúdos são integrantes de uma formatação 

cultural. Em muitas oportunidades, tal formatação encontra-se atrelada a interesses 

específicos. O que por vezes facilita e por vezes dificulta o processo de ensino-

aprendizagem. 

Em algumas apreciações do desempenho esportivo, em se tratando por exemplo da 

seleção brasileira de futebol, a impressão vigente é a de que não é necessário jogadores de 

defesa ou representativos do setor defensivo. As ações ofensivas são de tal forma 

potencializada que o sentido real da relação entre partes – ataque e defesa – fica à margem 

do processo de observação e análise do jogo. Elemento fundamental para a própria leitura e 

juízo de valor necessário a autonomia e compreensão dos fatores intervenientes em uma 

partida. 

A grande possibilidade que uma proposta de ensino vinculada com análise dos 

cenários esportivos na mídia apresenta, diz respeito à experimentação de uma alternativa 

metodológica diferenciada para a compreensão do ensino esportivo e das complexidades 

que cercam um determinado fenômeno (esporte) na atualidade. A partir do momento que a 

convergência de interesses se volta para a realização de uma Copa do Mundo e de uma 

Olimpíada e Paralimpíada no Brasil, cria-se o ambiente adequado para se analisar a 
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formação de uma gama de juízo de valores acerca do fenômeno esportivo e de suas 

implicações culturais.  

Considerando-se abrangência e potencialidade, os elementos do jogo em especial 

(ataque, defesa, técnica e tática) ganham profusão e adquirem magnitude global. Essas 

características, por si só, são extremamente favoráveis à discussão e ao desenvolvimento de 

novas formas de interpretação do fenômeno esportivo, bem como de sua aplicação 

pedagógica.  

Observando-se que não existe nenhuma ação do gênero e que a potencialidade de 

congregar ações de ensino, pesquisa e extensão são viáveis e exeqüíveis a partir das 

relações entre campos do conhecimento – Ciências Sociais Aplicadas e Ciências da Saúde. 

A centralidade midiática via entretenimento e a importância do esporte/futebol no contexto 

cultural brasileiro colocam o método e o objeto em perspectiva fractal o que possibilita o 

desenvolvimento de alternativas pedagógicas para a discussão e o desenvolvimento 

esportivo no seio da sociedade brasileira. 

Mas os próprios acontecimentos ganham uma história, e seguem um percurso, 

começando pela sua descoberta, introdução, pontos altos, passando pela fase da 

familiaridade e acabando, finalmente em redundância. (LUHMANN, 2001, p. 79) 

 

Neste sentido, a midiatização da noção de jogo fornece elementos para se 

problematizar o processo de ensino-aprendizagem dos esportes coletivos. A maior 

dificuldade de se ensinar esportes no contexto escolar se refere à sua legitimação 

educacional. Até o momento não existe uma alternativa razoável de desdobramento para 

que tal situação seja discutida profundamente. O que acontece no ambiente da escola, na 

maioria dos casos, volta-se exclusivamente à reprodução dos modelos desenvolvidos pelo 

sistema esportivo vigente. 

As interpretações da linguagem do jogo e dos cenários esportivos ajudam na leitura 

dos sentidos produzidos culturalmente. Fato que influencia o entendimento do mesmo: 

valorização do ataque em detrimento da defesa (principalmente via futebol). O que acaba 

migrando para os processos de ensino-aprendizagem de forma natural. 

No caso da discussão apresentada, tanto os resultados quantitativos quanto os 

qualitativos implicam-se na formação de uma estrutura mínima de ação e de construção 

para o conhecimento específico. Mesmo porque, se deve considerar que a abrangência das 

transmissões esportivas remexeu com o entendimento cotidiano do esporte. 

[...] Solenidades esportivas ou por outros acontecimentos transmitidos para todo o 

mundo, joga a história no esquecimento. Corre-se, portanto, um risco significativo 
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de haver uma dificuldade sempre maior de distinguir entre fantasia e realidade, num 

campo já por demais vulnerável às mitologias. (MATTELART, 2002, p.13) 

 

 Uma interpretação apurada da realidade concentra-se em ponto fundamental para o 

correto esclarecimento das questões míticas que envolvem de certa forma o fascínio por 

ídolos esportivos. O atleta Neymar é o grande ídolo do futebol brasileiro e o representante 

pré-estabelecido para o sucesso de nossa seleção na copa que se anuncia. Ao mesmo tempo 

em que surge um talento promissor, surge também um super-herói, a história se desloca 

constantemente entre o real e o ficcional. Um problema a mais de interpretação e 

compreensão para o jogo. 

 

Conclusões 

  

As ações desenvolvidas junto ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência/2011 marcam um processo de ensino-aprendizagem inovador. Os acadêmicos 

bolsistas buscam ampliar o seu campo de atuação profissional junto ao Curso de Educação 

Física do CEFD/UFSM, através de um processo regular de integração junto à comunidade 

acadêmica e com a população externa à universidade, na busca e identificação de atributos 

advindos dos cenários esportivos ligados às mídias formadoras e disseminadoras de 

opinião. 

 Ao renovar o uso midiático do esporte através das análises sob as perspectivas 

metodológicas sugeridas, o ensino esportivo adquire a oportunidade de crescer em 

conformidade ao avanço tecnológico. Não o avanço tecnológico simples dado na evolução 

dos equipamentos, mas o avanço interpenetrado por situações cotidianas de adaptação 

social. Na medida em que os assuntos esportivos ganham profusão e organizam-se em 

demonstrações midiáticas, os cenários ganham novos contornos, novos esboços que 

administram sentidos. São esses sentidos que provocam mudanças, que promovem 

sobreposições e alteram identidades. A alteração traz o novo que demanda reconhecimento 

de complexidades e reorganização de limites funcionais.  

 Além do reconhecimento detalhado das funcionalidades, também cabe considerar os 

graus de comprometimento entre os campos de conhecimento e a forma como tais 

comprometimentos constituem um saber específico. Em determinadas circunstâncias e em 

conformidade às encenações, a exemplo do ensino esportivo, as características educacionais 

encontram-se deslocadas, sob a tutela de outros palcos. Um fato similar a contração ou 
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expansão do movimento descrito pelo universo em suas fronteiras. O desafio é exatamente 

analisar a movimentação e compreender as diferentes atribuições exercidas em processo. 
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