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A Educação pelo Esporte um caminho para o desenvolv imento humano 
 
  Em primeiro lugar eu gostaria de dedicar a minha fala às crianças, aos 
adolescentes e aos jovens de modo geral, principalmente aos participantes dos 
Jogos Estudantis, pois sem eles não estaríamos hoje aqui reunidos prestando 
esta homenagem. 
  Com esta intervenção temos o objetivo de explicitar a relação da 
educação pelo esporte, hoje, no Brasil e como conseqüência ilustrar como esta 
vem contribuindo positivamente no desenvolvimento humano das crianças, dos 
adolescentes e dos jovens envolvidos, por meio da promoção dos valores que 
se constituem em competências para a toda a vida em sociedade. 
  Quando falamos da pessoa, direcionamos nossa reflexão à dignidade 
humana, ao incentivo que deve a educação conceder para que as pessoas 
possam aderir a uma hierarquia de valores próprios. 
  Tratamos da relação que se estabelece via educação, qual seja, 
educador e educando. O educador é aquele que educa e o educando é aquela 
pessoa que está a ser educada. 
  O educador é representado pelo adulto, quer seja nas famílias, quer seja 
nas escolas, quer seja na sociedade em geral. Neste contexto, é a pessoa que 
está a cargo da formação humana, de educar com base na axiologia. 
  A axiologia representa o estudo dos valores, na sua essência. Os 
valores têm seu conceito em si mesmo, valor é a ação, valor é a conduta, valor 
é o princípio e acima de tudo o comportamento social. São os valores que 
estabelecem as diferenças entre as sociedades, os valores éticos, morais e 
sociais. 
  Acreditamos que a educação em valores represente um ideal e um 
princípio de educação. Desta forma podemos justificá-la na nossa crença na 
pessoa humana, cremos no potencial de cada um, o que faltam são 
oportunidades para que as potencialidades possam ser desenvolvidas. Quando 
as oportunidades são oferecidas, damos a possibilidade para que as pessoas 
possam fazer as melhores escolhas quando das tomadas de decisão na sua 
vida. 
  A fim de que possamos atuar frente a educação em valores e com a 
certeza de que estamos desenvolvendo as competências, acreditamos que 
seja necessário um caminho, optamos pela Tecnologia Social em Educação 
pelo Esporte, pois por meio dela, conseguimos agir frente ao desenvolvimento 
humano, temos neste sentido, o esporte como matéria prima principal. 
  O esporte tornou-se um fenômeno social, nos últimos anos assiste-se a 
uma radical mudança do esporte, a ponto de uma simples comparação entre o 
seu passado recente e o seu presente, poder criar a ilusão de que se está 
diante de dois fenômenos distintos. O esporte tem espaço para receber toda a 
gente, sem limites etários ou sociais; com objetivos de alto rendimento ou não; 
atuando com pessoas normais, dentro dos conceitos de saúde, ou com 
necessidades especiais. O esporte é, portanto o conteúdo da Educação Física, 
que pela sua pluralidade de sentidos, pode manifestar-se na escola, nos 
clubes, nas academias, nas ruas e em qualquer ambiente da sociedade. Sendo 
reconhecido como promotor da saúde, da educação e da formação humana.    
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  Sua representatividade pode se dar formalmente, como transmissão de 
conhecimentos sistematizados e regras pré-definidas, ou ainda, informalmente, 
como bem cultural e prazer de quem o pratica. União, a cooperação, o trabalho 
em equipe são valores éticos, que vêm sendo desenvolvidos com o intuito de 
gerar a convivência, de criar elos, de formar laços.  
 Para o educador, o educando atuar em equipe fortalece o encontro 
consigo e com o outro, por meio do “convívio com as pessoas, com os colegas 
até com o próprio monitor, conviver com pessoas diferentes, com as diferenças 
que existem mesmo, eu acho que é aprender a conviver com a diferença. O 
respeito com o colega, conviver”. 
  Por fim, cremos na premente necessidade de implantação de políticas 
públicas que vão ao encontro dos problemas da população, a fim de que as 
pessoas possam viver com mais dignidade, e desta maneira, os projetos não 
sejam estrangulados pela falta de condições da população. 
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