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Futebol de salto alto: uma abordagem sobre a prática do 
futebol feminino por meio de práticas pedagógicas condutoras 

ao uso de tecnologias da informação  
Ana Maria Zaneti1 

 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo a discussão sobre o uso de tecnologias no 
processo de ensino-aprendizagem e a implementação dessas tecnologias por 
parte de professores e alunos. Buscou-se fundamentação teórica na pedagogia 
histórico-crítica e no marxismo, e, na fase de implementação, buscou-se 
alcançar os objetivos propostos a partir de uma temática pouco explorada em 
sala de aula, a saber, a prática do futebol feminino. Isto contribuiu para que não 
somente se discutisse e ampliasse o acesso a meios de informação 
inovadores; permitiu uma vinculação com questões de gênero e relacionadas à 
diversidade cultural. Foram desenvolvidos dois módulos de 32 horas aula, um 
com professores e outros com discentes, dada a necessidade de linguagens e 
enfoques diferenciados para ambos os grupos. Alcançou-se um resultado 
satisfatório o trabalho exercido nestes grupos, com as diferenças de conduta 
devidamente esclarecidas abaixo. 
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ABSTRACT 

 

This article has as objective the discussion about the use of technologies in the 
process of teach-learning and the implementation of these technologies on the 
part of professors and pupils. It looked for theoretical groundwork in the 
historical-critical pedagogy and in the Marxism, and, in the implementation 
phase, it searched to achieve the objectives considered from a thematic one 
little explored in classroom, namely, the practical of the feminine soccer. This 
contributed for that not only it was argued the access and extended the 
innovative ways of information; it allowed an entailing with related questions of 
sort and to the cultural diversity. It had been developed two modules of 32 
hours lesson, one with professors and others with students, given to the 
necessity of languages and approaches differentiated for both the groups. It 
was reached a satisfactory result the work practiced in these groups, with the 
differences of behavior properly clarified below. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Este artigo tem por finalidade apresentar os resultados de um trabalho 

realizado sob a égide do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), 

trabalho este cujo objetivo central fora a discussão acerca da necessidade das 

tecnologias e da apropriação crítica das mesmas, como recurso pedagógico no 

processo de ensino/aprendizagem. A esta discussão se seguiu a 

implementação prática em sala de aula de meios tecnológicos diversos como 

complemento instrumental aos alunos de uma turma de 5ª série do ensino 

fundamental. Some-se ao trabalho desenvolvido diretamente com os alunos o 

ministério de  um curso de extensão aos professores da escola atendida 

buscando municiar o corpo docente com as possibilidades tecnológicas 

apontadas pela pesquisa desenvolvida. Estes são, em resumo, os pontos a 

serem demonstrados no presente artigo. 

O conteúdo abordado para inserir as discussões sobre o uso da 

tecnologia como meio pedagógico e implementar este trabalho com os alunos 

foi o futebol feminino, tomado como prática esportiva ainda pouco 

desenvolvida. Isso propiciou acrescer ao trabalho a questão de gênero, o que 

decerto transcende os limites da Educação Física e abrange âmbito maior na 

vida do educando. Buscou-se contextualizar a prática desportiva feminina no 

contexto da prática do futebol em específico, desde suas origens, prática esta 

que podemos adiantar como estigmatizada e que acompanha, de certa forma, 

a própria evolução da equiparação dos direitos das mulhres ao dos homens 

que se consolidara durante o século XX. 

Para que se alcançasse os objetivos propostos, buscou-se 

fundamentação teórica na pedagogia histórico-crítica, o que por sua vez 

conduziu a pressupostos do marxismo. Em específico, buscou-se demonstrar a 

relação entre tecnologia e  sociedade, conforme se poderá notar nas linhas que 

se seguem; e como os fundamentos do dito materialismo histórico podem ser 

utilizados para a inserção da tecnologia num contexto pedagógico. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Instrumentalização: o materialismo histórico e a pedagogia 

histórico - crítica como fundamentos para a inserção da tecnologia 

como meio em sala de aula 

 

Considerando que atualmente a atualização tecnológica é essencial 

como recurso didático-pedagógico aos professores, pode-se notar que muitos 

desses ainda não se “familiarizaram” com as mesmas. No entanto, é 

necessário questionar: o uso das tecnologias é realmente essencial para a 

escola? E se é, por que essa atualização tecnológica se apresenta tão 

fundamental? 

O estado do Paraná está buscando minimizar o atraso ao acesso digital 

(no que se refere às tecnologias), buscando contemplar a inclusão digital, 

enfatizando a formação continuada e facilitando o diálogo entre os professores 

e o Estado. 

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (PARANÁ, 2007), 

tem-se como objetivo oferecer formação continuada aos profissionais da rede, 

dar suporte em relação às tecnologias (mídia web, televisiva e impressa), 

implementar tecnologicamente as práticas pedagógicas dentro da escola, 

colaborar para o desenvolvimento cultural de pesquisas e produção de 

estudos, além do assessoramento em torno do conhecimento através da 

apropriação das tecnologias   como   instrumento   não   apenas   técnico,   

mas   também   didático pedagógico. 

Diante do exposto, indaga-se se não seria preciso que esse diálogo se 

estendesse à parte mais interessada – o educando. No entanto, antes de se 

reportar ao estudo das tecnologias na escola, deve-se explanar brevemente 

sobre a teoria de Marx (2004), sobre as teorias não-críticas, as crítico-

reprodutivistas e pedagogia histórico-crítica às quais se refere Saviani (1987). 

Formulado por Marx, o materialismo histórico (2004) revela como a 

sociedade capitalista explora a classe trabalhadora, suprimindo-a e  alienando -

- a. Para esta pesquisa é importantíssimo discorrer sobre o assunto, pois 

auxiliará na compreensão sobre o meio em que se insere as asserções 

pedagógicas de Saviani. Netto (2007, p. 29) esclarece que: 
O objeto da Economia Política são as relações sociais próprias à 
atividade econômica, que é o processo que envolve a produção e a 
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distribuição dos bens que satisfazem as necessidades individuais ou 
coletivas dos membros de uma sociedade. Na base da atividade 
econômica está o trabalho – ele é que torna possível a produção de 
qualquer bem, criando os valores que constituem a riqueza social.  
 

Essa forma de sociedade, que se apresenta atual, tem seu núcleo 

formado pela divisão entre os detentores dos meios de produção e aqueles que 

possuem somente sua mão de obra para produzir algo. Note-se que as 

relações sociais são determinadas pelo modo de produção que é vigente, no 

caso o capitalista. A divisão de classes caracterizante do capitalismo, por sua 

vez, encontra-se exposta em todos os ramos da sociedade, inclusive na 

escola.  Aliás, parece necessário se responder sobre as funções da escola na 

sociedade, o que se fará com as elucidações de Saviani sobre a pedagogia 

histórico-crítica. 

Volte-se por hora aos esclarecimentos sobre as teorias marxistas. 

Teruya (2006, p. 17-18) afirma que: 

 
A ciência e a tecnologia produzidas historicamente transformaram a 
sociedade e os homens tiveram de se adaptar e aprender as formas 
de vida e de trabalho, alterando o universo simbólico. As 
transformações econômicas que marcaram a era moderna e a 
Reforma Protestante impulsionaram a formação da sociedade 
capitalista urbana e industrial. Favorecida pela ciência e tecnologia, a 
industrialização criou um mundo mágico, repleto de mercadorias para 
consumo. Na atual fase do capitalismo, o novo paradigma de 
produção alterou a concepção de trabalho e de conhecimento com a 
difusão e a incorporação das tecnologias da informação e 
comunicação no sistema produtivo.  

 

Observe-se que o desenvolvimento da tecnologia contribuiu para que a 

sociedade capitalista se firmasse através do aumento dos lucros, dado que o 

número de empregos diminui, geralmente, com o avanço de tecnologias nas 

áreas onde esses empregos se davam. A partir dessa afirmativa, pode-se 

interpretar que a tecnologia corrobora para impulsionar o mundo do trabalho de 

forma negativa ao substituir a força de trabalho operário pelo trabalho morto2. 

Ou seja, algo que não traz benefícios à classe operária, aquela que precisa 

vender sua mão de obra para sobreviver. 

Se tomar-se as assertivas acima como verdadeiras, como considerar as 

ações do governo do Paraná, por exemplo, ao desenvolver o Projeto Paraná 

Digital. A parceria entre a Secretaria da Educação, da Ciência e Tecnologia, de 

Assuntos Estratégicos, da Celepar, da Copel e também da (UFPR) -

                                                 
2
  Termo utilizado por Teruya ao citar Rifkin (1995). 
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Universidade Federal do Paraná - iniciou-se em 2003 conjugando as estruturas 

dos das TVs Multimídia, do Portal Dia-a-dia Educação e laboratórios de 

informática, sendo que o apoio dado aos professores para o uso dos referidos 

recursos é feito pelos assessores técnico-pedagógicos das (CRTE) 

Coordenações Regionais de Tecnologia na Educação, fixadas em cada Núcleo 

Regional de Educação (PARANÁ, 2008). A iniciativa se propõe à responder: as 

tecnologias poderiam ser utilizadas na educação de modo a beneficiar o 

processo de ensino/ aprendizagem? O que se tem ao fundo, retomando o 

parágrafo anterior, é no entando mais profundo: seria possível fugir ao estigma 

de que tecnologia e classe operária são excludentes, inclusive em suas 

implicações na formação desta classe na rede de ensino? 

Regressemos às discussões sobre o materialismo e às elaborações de 

Saviani para tentarmos entender mais sobre a pedagogia histórico-crítica: 

 
[...] diferentemente dos outros animais, que se adaptam à realidade 
natural, tendo a sua existência garantida naturalmente, o homem 
necessita produzir continuamente sua própria existência. Para tanto, 
em lugar de se adaptar à natureza, ele tem que adaptar a natureza a 
si, isto é, transformá-la. E isto é feito pelo trabalho. Portanto, o que 
diferencia o homem dos outros animais, é o trabalho. E o trabalho, 
instaura-se a partir do momento em que seu agente antecipa 
mentalmente a finalidade da ação. Conseqüentemente, o trabalho 
não é qualquer tipo de atividade, mas uma ação adequada à 
finalidades. É, pois, uma ação intencional. Para sobreviver, o homem 
necessita extrair da natureza, ativa e intencionalmente, os meios de 
sua subsistência. Ao fazer isso, ele inicia o processo de 
transformação da natureza, criando um mundo humano (SAVIANI, 
2005, p.11). 

 

O autor continua sua explanação dizendo que, inicialmente, o processo 

de produção da existência humana significa garantir sua subsistência material, 

com a subsecutiva produção, gerando o dito trabalho material. No entanto, para 

que se produza materialmente, é necessário que ele antecipe em idéias os 

objetivos dessa ação, ou seja, deve fazer representação mental dos seus reais 

objetivos. Sendo assim, a representação feita por ele compreende o aspecto de 

conhecimento do que é próprio do mundo real, de simbolização e valorização. 

Na medida em que esses aspectos são objetos preocupantes diretos e 

explícitos, acendem a perspectiva de outra classe de produção que é 

denominada trabalho não-material, isto é, a produção do saber. Eis onde se 

situa a educação. 
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Ora, se as idéias, conceitos, valores, atitudes, hábitos, habilidades e 

símbolos têm a ver com a educação, esta pertence ao âmbito do trabalho não-

material, portanto:  

 
O que não é garantido pela natureza tem que ser produzido 
historicamente pelos homens, e aí se incluem os próprios homens. 
Podemos, pois dizer que a natureza humana não é dada ao homem, 
mas é por ele produzida sobre a base da natureza biofísica. 
Conseqüentemente, o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 
intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 
produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o 
objeto da educação diz respeito, de um lado à identificação dos elementos 
culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie 
humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e 
concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para atingir 
esse objetivo. (Ibid.). 

 

Em relação à descoberta das maneiras apropriadas de desenvolvimento 

do trabalho pedagógico, faz-se necessário organizar conteúdos, espaço, tempo 

e procedimentos, ou seja, os meios. Através dos mesmos cada indivíduo 

deverá cumprir, na forma de segunda natureza, a humanidade que 

historicamente se produziu. 

A partir das suas reflexões, o autor diz ainda que, ao falar sobre o papel 

da escola básica parte do princípio de que a escola é uma instituição, cujo 

papel é a socialização do saber sistematizado, elaborado, e não saber 

fragmentado. Além disso, ela existe para propiciar a apropriação dos 

instrumentos que permitem a promoção ao saber elaborado, que é a ciência, 

assim como o acesso aos elementos do saber. Ele acredita que a partir dessa 

questão é que a escola deve se organizar. Chamando isso de currículo, pode-

se afirmar então que a sistematização do saber estrutura o currículo da escola 

elementar. 

Diante dessas explanações, temos aqui a resposta a uma de nossas 

perguntas feitas anteriormente sobre a função da escola. Posteriormente, o 

autor salienta que o currículo é uma escola mostrando a que veio, isto é, 

“desempenhando a função que lhe é própria”. A partir dessa constatação, para 

que a escola exista, não basta que o saber sistematizado, exista. É importante 

que as condições de transmissão e assimilação sejam viabilizadas. Para isso, é 

preciso dosar e seqüenciar esse saber sistematizado de maneira que a criança 

passe gradualmente, como Saviani diz, do seu não-domínio ao seu domínio. 

Com base nessas afirmações, o autor garante que para efeito de transmissão-
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assimilação dentro da escola, no decorrer de um determinado tempo, convém 

denominar o saber dosado e seqüenciado de “saber - escolar” (SAVIANI, 2005 

p.17-18). 

Sobre as teorias não críticas e crítico reprodutivistas, o autor afirma: 

 
Tendo claro que é o fim a atingir que determina os métodos e 
processos de ensino-aprendizagem, compreende-se o equívoco da 
Escola Nova em relação ao problema da atividade e criatividade. 
Com efeito, a crítica ao ensino tradicional era justa, na medida em 
que esse ensino perdeu de vista os fins, tornando mecânico e vazios 
de sentido os conteúdos que transmitia. A partir daí, a Escola Nova 
tendeu a classificar toda a transmissão de conteúdo como uma 
mecânica e todo mecanismo como anticriativo, assim como todo 
automatismo como negação da liberdade. (Ibid., p. 18). 

 

Para o autor, se faz necessário compreender que o automatismo é 

condição da liberdade e que sem dominar alguns mecanismos não há a 

possibilidade ser criativo (Ibid., p. 18-19): 

 
A liberdade só será atingida quando os atos forem dominados. E isto 
ocorre no momento em que os mecanismos forem fixados. Portanto, 
por paradoxal que pareça é exatamente quando se atinge o nível em 
que os atos são praticados automaticamente que se ganha condições 
de se exercer, com liberdade, a atividade que compreende os 
referidos fatos.  

 

Os “sistemas educacionais de ensino” que se originaram no século 

passado se firmaram no preceito de que a educação era direito de todos e 

dever do Estado (pedagogia tradicional). Mas o direito à educação derivava do 

tipo de sociedade que se desejava e deveria corresponder aos interesses da 

burguesia que se consolidava no poder. Versava-se construir uma sociedade 

baseada na democracia, que firmasse a democracia burguesa. Para ir contra 

esta posição, fazia-se necessário superar a ignorância transformando os 

indivíduos em cidadãos esclarecidos. Essa tarefa seria realizada através da 

Educação, pois a escola era o instrumento de conversão dos referidos súditos 

em cidadãos. Saviani (1987) conclui citando Zanotti (1982) “redimindo os 

homens de seu duplo pecado histórico: a ignorância, miséria moral e a 

opressão, miséria política”. Assim “a escola sanaria a ausência de 

conhecimento”.  

Também nas teorias crítico-reprodutivistas Saviani (1986, p. 19-20) 

propõe a reprodução dos interesses da sociedade capitalista. Ele aponta a 

“teoria do sistema enquanto violência simbólica” (tratando-se esta de uma 



 9 

teoria que se assume incontestável e sua função é reproduzir as desigualdades 

sociais); “teoria da escola enquanto aparelho ideológico do Estado” (esta trata 

de consumar a reprodução das relações de opressão da sociedade capitalista) 

e a “teoria da escola dualista” (esta corresponde à divisão da escola em duas 

classes, burguesa e proletária). Na opinião de Saviani, estas são as teorias que 

impetraram maior nível de elaboração e que mais repercutiram. (Ibid., p. 25-

29). E é contra essas teorias que se proporá a chamada pedagogia histórico 

crítica. 
Tal nomenclatura é escolhida por Saviani (2005) pois o termo pedagogia 

dialética se revelava um termo genérico, podendo ser interpretado de várias 

maneiras; além disso, o primeiro termo provocava a curiosidade daqueles que 

a ouviam, incitando assim a necessidade de ser explicada (Ibid., p. 88). 

Sobre essa concepção, Navarro nos esclarece sobre as intenções de 

Saviani: 

Ela parte do pressuposto de que é possível, diante de uma sociedade 
capitalista, uma educação que não seja reprodutora e sim adequada 
aos interesses da maioria, aos interesses daquele grande contingente 
da sociedade brasileira, explorado pela classe dominante. O autor, 
embora consciente da determinação exercida pela sociedade sobre a 
educação, fato que a seu ver identifica uma teoria como crítica, 
defende a idéia de que a educação também interfere sobre a 
sociedade, podendo ser um meio possível para concretizar um 
projeto de transformação social. (NAVARRO, 2007, p.51). 

 
Na década de 1980 se inicia um novo modo de ver a educação, cujo uma 

das vertentes foi a pedagogia histórico-crítica, com origem no materialismo 

histórico. Essa nova perspectiva influenciou o Estado do Paraná, e de certa 

maneira é mantenedora dos esforços acerca da inclusão digital propostos 

como diretrizes. Vejamos: Navarro (2007, p. 48), sobre o currículo básico 

paranaense, diz que mesmo surgiu na década de 1990 e apareceria como o 

documento principal e oficial pertinente à educação básica do estado. 

Ainda conforme a dissertação do autor, o currículo básico foi criado em 

caráter emergencial, tinha discurso crítico e desejava corroborar na 

reformulação da educação. A própria disciplina de Educação Física, a partir 

das reflexões histórico-sociais, procurava uma forma de minimizar os 

mecanismos de diferenças sócio-econômicas e primava por um projeto que 

consolidasse essas transformações. O objetivo principal era o de reestruturar o 

currículo escolar paranaense, portanto. 
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Ao que parece, o governo da época (Roberto Requião) lançou-o e um 

grupo de professores reivindicou a participação na  construção  do  mesmo.  O  

documento  definia  e  organizava  os  chamados conteúdos básicos para todas 

as disciplinas, da pré-escola até a oitava série do atualmente denominado 

ensino fundamental. As discussões para reestruturação e fundamentação 

teórica do Ciclo Básico de Alfabetização ocorreram a partir de 1987, onde 

predominaram as teorias de Lev Vygotsky. 

Citando Paraná (1990), afirma-se que tal reestruturação teve forte 

influência de Dermeval Saviani, calcadando-se nos princípios da Pedagogia 

Histórico Crítica.  

 

2.2 Recursos tecnológicos e sua necessidade atual para o processo de 

ensino-aprendizagem 

 
É importante para esta pesquisa fazer algumas discussões sobre os 

recursos tecnológicos e também sobre os recursos audiovisuais. Para tanto, 

faz-se necessário, primeiramente, esclarecer o que são esses recursos. 

Tarouco (2003) afirma que as tecnologias da informação provocaram 

mudanças em várias esferas da sociedade. A educação também é um dos 

setores interessados nesses recursos, pois podem trazer como contribuição 

novas maneiras de ensino e aprendizagem. Além disso, os objetos 

educacionais se destacam devido à acessibilidade, interoperabilidade e 

durabilidade. 

Segundo a mesma autora, os: 
 

Objetos educacionais podem ser definidos como qualquer recurso, 
suplementar ao processo de aprendizagem, que pode ser reusado para 
apoiar a aprendizagem. O termo objeto educacional geralmente aplica-
se a materiais educacionais projetados e construídos em pequenos 
conjuntos com vistas a maximizar as situações de aprendizagem onde 
o recurso possa ser utilizado (TAROUCO, 2003, pg. 2). 

 
O governo do Paraná vem investindo intensamente na integração das 

mídias tecnológicas na educação, com o objetivo de propiciar aos professores 

e alunos da rede a inclusão digital e maior qualidade no ensino aprendizagem. 

O governo paranaense distribuiu para os professores da rede um 

dispositivo USB (pen drive) de armazenamento e transferência de arquivos 

digitais entre equipamentos, destacando a sua durabilidade e capacidade de 
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reutilização dos dados armazenados. Para viabilizar e integrar as informações 

armazenadas em seus pen drives, uma tecnologia foi desenvolvida: - a TV 

Multimídia. Ela possibilita a leitura de arquivos de imagens (JPG), vídeos 

(DIVX, MPG1 e MPG2), além de áudios (MP3). 

Quanto à apresentação das Tecnologias da Informação e Comunicação,  

é possível notar que ensinar é um grande desafio. Vai muito além da vontade 

dos professores e da escola, pois existem lacunas e discrepâncias no que diz 

respeito ao uso da informação através das tecnologias. Os recursos 

tecnológicos inseridos no contexto escolar não garantem efetivamente às 

práticas pedagógicas a transformação da realidade social, é preciso que uma 

prática pedagógica adequada favoreça a construção do conhecimento. 

Cox (2003) afirma que é preciso fazer uma crítica apurada no que diz 

respeito ao uso das tecnologias tanto na escola quanto fora dela, para que o 

aproveitamento das máquinas seja o melhor possível, sem sub ou superestimá-

las, sendo necessário para isso muitas pesquisas. De acordo com o estudo de 

Cox (2003, p.20),  

 
(...) é papel da educação escolar, capacitar o indivíduo para a vida. A 
escola deve preparar o ser humano para a sobrevivência, para viver e 
trabalhar dignamente, tomar decisões fundamentadas e estar apto a 
aprender continuamente. 
 

Costa (2004) faz na apresentação de seu livro um resumo sobre a 

evolução e também sobre as transformações científicas e tecnológicas de base 

nas mais variadas áreas, principalmente na microeletrônica (em especial a 

informática). O autor destaca ainda o surgimento dos computadores de mesa, 

também conhecidos como PC, desktop, ou simplesmente, computador pessoal. 

Este, de acordo com Costa, provocou a substituição dos grandes servidores 

(mainframes), computadores de grande porte pelos de pequeno porte 

(microinformática). Estréiam uma época de desenvolvimento tecnológico, onde 

os microcomputadores são interligados em rede, possibilitando a comunicação 

entre os mesmos em tempo real. A integração dessas tecnologias promoveu a 

produção de novos equipamentos e também o processo de globalização 

mundial. Afirma-se que a breve exposição a respeito do desenvolvimento 

tecnológico comprova que, atualmente, a informática se tornou um essencial 

para a sociedade. No entanto, o autor explicita em seu livro que a sociedade e 
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o mercado de trabalho devem considerar a verdadeira necessidade e as 

conseqüências que estas trazem ao fazermos uso da mesma e que a adesão 

e/ou legitimação ao “imperativo tecnológico” (como ele mesmo se refere), 

requer ponderação e discernimento, especialmente quando fazemos 

correspondências entre as tecnologias e o processo de ensino/aprendizagem. 

Com relação aos professores e as tecnologias, pode-se fazer alguns 

questionamentos que podem auxiliar os mesmos na sua prática pedagógica. 

Inicialmente se deve buscar entender como as tecnologias podem ser 

utilizadas no ambiente escolar. Sampaio (1999, p. 13) faz a seguinte 

indagação: “Por que o professor deve ser tecnologicamente alfabetizado?” 

Esse questionamento faz parte, também, de nosso tema de estudo:  

 
A reflexão a respeito da necessidade da inserção crítica de todos nós 
na sociedade tecnológica e da responsabilidade da escola e do professor 
para que este processo se concretize vem demonstrar a preocupação 
com um tipo de formação que capacite o professor a enfrentar os novos 
desafios que a dinâmica desta sociedade traz [...]. Este tema é atual e 
complexo e contribui para a atribuição de significado e amplitude ao 
processo de preparação do professor no que se refere ao mundo da 
tecnologia, e poderá servir como base para que cursos de formação de 
professores orientem a Prática pedagógica deste profissional no 
tocante à sua relação com a sociedade tecnológica. (SAMPAIO, 1999, 
p.13) 

 

Para melhor compreender a alfabetização tecnológica do professor, é 

necessário perceber que ao transformar, ao longo do tempo, as formas de 

produzir e reproduzir os meios de sua própria sobrevivência, o ser humano 

modificou também suas relações humanas com a natureza. As tecnologias que 

criou geraram transformações na maneira de se comunicar, produzindo meios 

de comunicação mais complexos. Assim aconteceu com o surgimento da 

escrita, da imprensa e da informatização (KERNAN,LEVY apud SAMPAIO, 

1999). 

Costa (2005) faz considerações de cunho metodológico em relação a 

“como, quando e por que” fazer o uso pedagógico de imagens. Ele afirma que 

compreender o uso da leitura de imagens para apresentar os conteúdos 

educativos como meio de sensibilizar e também como fonte de informação, em 

qualquer área de conhecimento, é de suma importância. No entanto, cabe ao 

professor o esforço de interpretar a imagem que será trabalhada, pois é ele 

quem seleciona o tema de sua aula e também o “recorte teórico e ideológico” 

que esta apresentará. A autora ainda afirma que após a escolha da imagem, ou 
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recurso pedagógico, o professor deverá ter claro quais são os seus objetivos, e 

definir então o tema do conteúdo, a imagem escolhida e como ele fará a 

inserção da mesma no processo pedagógico além de se preocupar, ainda, com 

o “catálogo” de imagens que irá dispor.  

No que diz respeito à leitura de imagens, Costa (Ibid.) aponta que depois 

de selecioná-las e apontar o objetivo que se tem com a utilização das mesmas, 

deve-se, por conseguinte, identificá-las, nomeá-las e referenciá-las para que 

estas sejam apresentadas às pessoas que a observam. Ela nos reporta à pré-

história para falar sobre a necessidade que o homem tem de compreender “o 

movimento” e ilustra que, produzir imagens que se movem sempre foi um 

desejo do homem e estão presentes em vários âmbitos de seu cotidiano. 

Porém, a partir do surgimento da fotografia que isso se tornou possível. 

Muitos inventores tentaram produzir equipamentos que pudessem 

produzir e aperfeiçoar equipamentos que efetuassem os movimentos das 

imagens. No entanto, foram Auguste e Louis Lumière quem conseguiram o 

intento. Eles inventaram uma câmera que projetava vários fotogramas em 

seqüência temporal que produzia a impressão de movimento natural de corpos 

e objetos, com exatidão a quem os observava. 
Com o passar do tempo, tanto no Brasil como no mundo, iniciou-se um 

número muito grande de produções educativas com o objetivo de instruir 

crianças e jovens, através do cinema. Observou-se em 1970 a popularização 

do cinema, o que acelerou ainda mais a difusão de pequenas produções 

históricas e científicas na prática pedagógica. A partir da década de 1990, o 

acervo de filmes e o Vídeo cassete passaram a fazer da infra - estrutura de 

apoio pedagógico nas instituições de ensino, mas, equívocos na seleção de 

material e metodologias conservadoras inadequadas tornaram a relação 

professor x aluno dúbia e conflitante. 

De acordo com o exposto por Costa (2005), temos claro que, devido aos 

métodos da escola tradicional, observou-se que a ambigüidade do cinema em 

sala de aula era uma constante. Com nosso trabalho, pretendeu-se qualificar 

as aulas na escola onde far-se-á as intervenções. Imagem, som, internet, entre 

outros recursos, foram utilizados para minimizar ainda mais essa dubiedade. 

Sabe-se que os problemas constatados no início dos anos 90 pela autora estão 

menos perceptíveis hoje em dia. Porém, temos ciência que poderemos 

qualificar o uso dos mesmos em nossas aulas transformando-as com métodos 
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pedagógicos que facilitem o ensino/aprendizagem. A autora salienta a 

importância da utilização de imagens para o ensino/aprendizagem e afirma: 

 
[...] uma educação pela imagem, essa cultura videográfica que faz 
parte do imaginário do professor tanto quanto de seus alunos, possa 
servir de meio para uma bem sucedida discussão nas mais diferentes 
disciplinas. (COSTA, 2005, p. 105) 

 

 

2.2 Futebol de salto alto: aplicação das categorias do materialismo  

histórico para a contextualização teórica do conteúdo  

  

2.2.1 Origem do futebol e sua inserção no Brasil 
 

Quem nunca ouviu a expressão “ Pátria de chuteiras”? É evidente a 

paixão do brasileiro pelo futebol. Este esporte nasceu, segundo Trigo (2002), 

na China. Era chamado de Kemari e foi inventado por Yang Tse. O Kemari era 

usado como treinamento militar e a nobreza o praticava para passar o tempo, 

mas o povo só teve acesso a ele na dinastia Han. O autor relata ainda que no 

Japão, Grécia, Roma e França haviam jogos muito parecidos. Já nã Grã-

Bretanha: 

 
Contudo, o livro DESCRIPTIO NOBILISSIMAE CIVITATIS 
LONDINAE, de Willain Fitstesphen, escrito em 1175, descreve um 
jogo disputado durante a Shrovetide, uma espécie de terça-feira 
gorda, quando os habitantes de várias cidades inglesas punham-se a 
chutar uma bola de couro pelas ruas, comemorando a expulsão dos 
dinamarqueses no período do domínio anglo-saxão. A bola, no caso, 
simbolizava a cabeça de um oficial do exército invasor, e segundo 
consta, foi exatamente com essa cabeça, que o jogo teve origem 
(TRIGO, 2002, p. 160). 
 

E quando o futebol foi inserido no Brasil? De acordo com Giulianotti  

(2002) “na América latina, as relações comerciais mostraram-se o canal mais 

fértil para o futebol”. (p. 24). O autor continua sua explanação dizendo que o 

Brasil teve seus primeiros contatos com o futebol no ano de 1894 através dos 

marinheiros ingleses No entanto, foi o brasileiro Charles Miller, quando voltou 

da Inglaterra após terminar seus estudos, o maior propagador do esporte. 

Antunes (2006) complementa: 

 
(...)o futebol chegou ao Brasil como um esporte elitista nos últimos 
anos do século XIX. Aos poucos se popularizou, fazendo adeptos por 
todas as camadas sociais. Mas entre a classe operária, nas fábricas e 
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nos terrenos descampados dos bairros fabris e nas várzeas dos rios, 
conquistou uma posição de destaque. Os clubes da elite foram 
incorporando às suas equipes os jogadores revelados pelos times de 
várzea. Também os clubes formados por iniciativa dos operários nas 
fábricas, contando com a aprovação e o apoio material dos 
industriais, se tornaram comuns. Ao longo da primeira metade do 
século XX, formou-se uma tradição de futebol amador praticado em 
clubes de fábrica, sendo difícil apontar a indústria que não tivesse ao 
menos um pequeno núcleo constituído. 
 

O estudo de Antunes mostra-se extremamente importante, pois nos 

remete às raízes do futebol no Brasil. Mas é necessário ir mais além, para que 

se saiba quando, como e por que só depois de algum tempo da vinda do 

futebol os operários puderam realmente jogar sem as restrições impostas pela 

sociedade da época. Segundo Seriacopi (2005, p 346), a industrialização no 

Brasil teve impulso a partir de 1880, quando o Brasil tinha aproximadamente 

duzentas fábricas e no ano seguinte, esse número saltou para 636, nas quais 

trabalhavam 54 mil operários, em sua maioria, imigrantes europeus, sendo 

estes, trabalhadores assalariados livres que compunham a mão de obra.  

Antunes (2006, p. 08) nos relata que o futebol era praticado apenas 

pelos funcionários de alto escalão das fábricas. Porém, o número de jogadores 

era insuficiente para completar duas equipes, então estes permitiam que 

operários muito antigos e aqueles que eram indicados pelos jogadores por 

terem bom relacionamento com os mesmos. Isso nos remete a um dado 

interessante: a divisão de classes sociais já parecia existir nessa época. 

 

2.2.2 A trajetória social da mulher 

 

No que diz respeito à inserção da mulher na prática do desporto, pode-

se dizer que essa história não é recente, porém sempre foi uma questão 

polêmica e sempre recheada de obstáculos. No entanto, para que se entenda 

um pouco mais essa questão, é necessário que pincelemos, ainda que de 

forma genérica, a trajetória social da mulher desde a antiguidade até os dias 

atuais. 
Para isso, recorremos à Nogueira (2004). A autora, citando Perrot (1994) 

afirma que os recenseamentos da Antiguidade preteriam informações sobre a 

mulher, a menos que essas fossem herdeiras. Isso deixa de acontecer apenas 

depois do século III d.C. Assim, as imagens literárias da época são 
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extremamente importantes, pois constituem uma figura das mulheres, ainda 

que indiretamente. Neste período, foi comum que juristas, filósofos, 

pedagogos, médicos, teólogos, moralista, etc. questionassem o que eram e 

quais as suas funções. 

Segundo Perrot (1994, p. 16) “na idade média também podemos 

constatar a carência histórica sobre a condição das mulheres.” 

Nogueira (2004) também cita Menucci (1999), Scott (1994) e Farge e 

Dawis (1994) e afirma que o trabalho realizado pelas mulheres nessa época, 

era dividido por categorias, onde as solteiras se dedicavam a cuidar das 

crianças enquanto as de meia idade se ocupavam dos adolescentes e de 

outros afazeres. Nessa divisão do trabalho, acontecia o desdobramento social 

no que diz respeito às atividades entre as mulheres. As mulheres que mais 

trabalhavam eram as esposas de servos e camponeses que além de cuidar 

dos afazeres da casa, cuidar de seus maridos, ainda tinham suas atividades na 

agricultura. Entre os séculos XVI e XVIII o trabalho também se estendia, e elas 

se dedicavam ao trabalho doméstico, atividades fora do lar e no setor produtivo 

(olarias, tecelagem e ferragens). Algumas mudanças econômicas, políticas, 

culturais e religiosas aconteceram nesse período que precedeu a revolução 

industrial. Isso causou mudanças nas relações entre os homens e as mulheres 

e acentuação das disparidades de classes. As mulheres que pertenciam às 

classes mais abastadas reivindicavam a liberdade de pensamento crítico, 

enquanto que as mulheres das classes subordinadas usavam como 

prerrogativa a inserção na marginalidade como forma se emancipar-se. Na 

idade moderna, houve o êxodo rural que se acentuou após o advento da 

revolução industrial e firmação da classe burguesa, surgindo assim o 

proletariado feminino. Ainda assim, as mulheres buscavam empregos nas 

fábricas, mas, por discriminação, os homens recusavam a contratação das 

mesmas, o que as obrigava a dedicar-se aos trabalhos domésticos. Com a 

revolução industrial e tecnológica a partir do século XIX, o acúmulo de 

produção e capital, houve maior inserção da mulher no mundo do trabalho, pois 

a força física já não se fazia tão necessária. 

No caso do Brasil, Araújo apud Tarrega (2006) nos afirma que entre as 

décadas de 1920 e 1980 a participação da mulher brasileira cresceu e 
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acompanhou os processos de industrialização nacionais. Fischer e Marques 

(2001 internet) afirmam que: 

 
A quebra do isolamento do lar e a participação da mulher no espaço 
público se deram por um processo de reações e conquistas que se 
arrasta até os dias atuais. Até mesmo a sua iniciação no trabalho 
remunerado, que se deveu a uma necessidade do capital de ampliar 
o seu consumo, ocorreu de forma desigual, pois ela não foi colocada 
no mercado apenas na condição de força de trabalho, mas também 
na de mulher estigmatizada e vítima de relações desumanas na 
esfera privada. 
 

As autoras relatam ainda que a exclusão social se fundamenta na 

diferença e que esse fenômeno não se restringe somente às questões de 

gênero, mas a todos os seguimentos da sociedade. Afirmam também que a 

exclusão é gerada por todos os setores sociais, como os econômicos, políticos 

e sociais, desdobrando-se para os campos educacionais, culturais, étnicos, das 

políticas sociais, da identidade, sociais do trabalho, entre outros setores. 

Parece que desde a Antiguidade a mulher tem sido submetida à 

discriminação e submissão e que suas conquistas mostram a necessidade de 

um longo e tortuoso caminho rumo à liberdade de expressão, de sua razão 

crítica, aos direitos iguais, às conquistas em todos os âmbitos sociais. Os 

avanços têm se dado paulatinamente. Nossa pesquisa levou aos alunos o 

conhecimento dessa trajetória e possibilitou a transformação do pensamento 

crítico em relação às questões de gênero, minimizando as diferenças e 

transformando pensamentos. 

2.2.3 Futebol de salta alto: as mulheres e sua inserção neste esporte  

 
Murray (2000, p. 70) nos conta em seu livro que: 
 

o entusiasmo pelo futebol nos anos pós guerra estende-se às 
mulheres que quando começaram a trabalhar em funções 
anteriormente ocupadas por homens em fábricas e atividades de 
guerra essenciais, também passaram a praticar atividades de lazer 
tradicionalmente masculinas. Alguns anos depois da guerra, times de 
jovens mulheres, sobretudo inglesas e francesas, jogavam para 
multidões.  
 

O mesmo autor nos relata ainda que as mulheres eram incentivadas a 

assistir aos jogos para atribuir recato e minimizar as rudezas masculinas. No 

entanto, algumas delas queriam muito mais que simplesmente assistir aos 
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jogos, até que as mulheres do norte e do sul da Inglaterra jogaram entre si, 

numa partida organizada por Netty Honeyball que atraiu mais de oito mil 

pessoas. Devido ao interesse que o jogo causou a Football Association (FA) 

proibiu a prática do futebol pelas mulheres. Em 1921, a entidade oficializou o 

banimento do futebol pelas mulheres, e os clubes foram proibidos de estimular 

sua prática cedendo seus campos para tais finalidades. Ainda que as partidas 

de futebol entre as mulheres gerassem muito dinheiro para a caridade, a FA se 

valeu do argumento de que a arrecadação dos jogos não estava sendo 

designada para os seus fins. Esta posição só foi repensada em 1946, quando 

um hiato entre as mulheres e o futebol havia sido cultivado. 

No que se fundamenta esta discrepância de tratamento? Segundo Kunz 

(2003, p. 119), as relações de gênero devem ser cuidadosamente discutidas e 

compreendidas, pois abordam questões sócio-culturais dos sujeitos 

relacionadas à sexualidade. O que não se resume apenas às áreas sexuais e 

biológicas. O corpo apresenta as manifestações do processo de construção 

social e do meio em que está inserido. 

Vianna e Ridenti (1998, p. 97) afirmam que: 
 

O gênero começou a ser utilizado como uma maneira e de se referir à 
organização social entre os sexos, de insistir no caráter 
fundamentalmente social das distinções baseadas sobre o corpo, e 
de destacar o caráter relacional das definições normativas da 
feminilidade e da masculinidade, isto é, mulheres e homens passam a 
ser definidos em termos recíprocos. Gênero remete, portanto, a uma 
tentativa de incorporar, na análise, aspectos que são socialmente 
construídos, observando que cada cultura define o que é masculino e 
feminino. Ou seja, trata-se de definições mutáveis, que podem e, por 
vezes, devem ser alteradas.  
 

As autoras continuam e afirmam que em sua grande maioria as 
sociedades apresentam uma divisão do trabalho que se baseia em padrões: 
femininos e masculinos; elas completam: 

 
Essa divisão se constitui em torno de uma tendência praticamente 
universal de separação da vida social entre esfera pública, associada 
ao homem (à política e ao mercado de trabalho), e esfera privada, 
doméstica, vinculada à reprodução e ao cuidado das crianças. Atribuir 
a todas as culturas os mesmos critérios para a separação entre as 
esferas pública e privada é, no mínimo, precipitado. Contudo, a 
divisão sexual do trabalho elabora-se sobre as diferenças biológicas, 
sendo que cada sociedade a organizaria e modificaria, ressaltando ou 
suprimindo características que possuem fundamentação biológica de 
acordo com valores, culturas e interpretações específicas. (Ibid.) 
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No que diz respeito à inserção da mulher na prática futebol, recorrer-

se-á aos estudos de Chaves (2007, internet). Segundo o autor, a prática do 

futebol feminino no Brasil se deu com muitas dificuldades: 

 
Apesar da influência significativa que o futebol tem na cultura 
brasileira, a figura da mulher se apresenta de forma oprimida, 
como comprava o Decreto lei 3.199 de 1941, vigente até 1975, que 
apara as mulheres proibia a prática do futebol. Quando as 
mulheres resolveram “brigar” por igualdade e se agregarem ao 
futebol, este esporte já estava bem firmado pela sociedade 
machista e se encontrava em uma fase que o profissionalismo já 
havia sido aceito. Portanto o futebol era visto como um esporte 
determinantemente masculino.  

 
Enquanto em Londres, a Football Association proibia a prática do 

futebol pelas mulheres, Chaves, citando Sugimoto (2003), afirma que no 

Brasil a prática começava a se desenvolver. No entanto, também sofria com 

a discriminação. Por exemplo, um que jogo que se deu em 1921 entre as 

senhoritas tremembeenses e as senhoritas catarinenses foi divulgado no 

periódico A gazeta como curiosa atração das festas de São João, passando 

a fazer parte também das atrações curiosas apresentadas em circos. 

Apresentamos abaixo um fragmento do Decreto Lei 3.199, de 1941 

que vigorou até 1975, (Capítulo IX, Art.54), que estabelecia as bases de 

organização dos desportos no país (governo de Getúlio Vargas): 

 
DECRETO - LEI nº. 3.199, de 14/04/1941 - Capítulo IX, Art.54”: 
 

Às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis 
com as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o 
Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às 
entidades desportivas do país. 
 

Sugimoto apud Chaves (2007), relata que: 
 

(...) muitos outros fatos confirmaram esse preconceito em relação à 
mulher jogando futebol. Como o interesse feminino pela prática do 
esporte começava se intensificar justamente em um momento de 
transição do período higienista para o eugenista, houve uma grande 
preocupação em permitir à mulher na prática de atividades físicas. 
Quanto à preocupação eugenista, até era permitida e recomendada 
alguns esportes como vôlei, a natação e o atletismo, entre outros, 
desde que não houvesse contato físico e apresentassem condições 
“higiênicas”. Também as atividades deveriam favorecer e contribuir à 
função materna de gerar homens fortes que trouxessem um 
engrandecimento para a raça brasileira. 
 

Chaves menciona também que, mesmo os jornais que davam apoio à 

pratica do jogo pelas mulheres começaram a ceder às indicações médicas que 
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desaprovavam a prática do futebol feminino, e então a mídia iniciou a 

divulgação de reportagens que apoiavam a postura dos médicos. O argumento 

usado por eles era de que a mulher precisava preservar sua saúde física que o 

futebol poderia causar danos aos órgãos reprodutores, e que estes poderiam 

ser seriamente afetados pelos choques e pelo impacto da bola. No entanto, se 

esta fosse a verdadeira razão, os homens também deveriam ser protegidos, 

presume-se. 

Segundo Sales et al. (1996) apud Darido (2008), o futebol feminino se 

institualizou somente na década de 1980 e de lá para cá vem se popularizando 

no Brasil e no mundo. 

Sugimoto (2003) afirma que geralmente a mulher é lembrada pela mídia 

por sua sensualidade e beleza e não por seu desempenho esportivo. Os meios 

de comunicação dedicam em sua programação pouco espaço aos esportes 

femininos e quando isso acontece, não menciona seu talento, mas seu 

comportamento e sua imagem. Isso vale também para as árbitras e técnicas. 

Os estudos de Darido (2008) asseguram que apenas em 1991 é que os 

dirigentes do futebol procuraram jogadoras para formar uma seleção que 

representasse o país para o campeonato mundial a ser realizado na China. O 

Brasil teve que se esforçar para minimizar os prejuízos para as olimpíadas de 

Atlanta. O autor ainda afirma que a mídia, em especial a Rede Bandeirantes, 

começou a divulgar a modalidade no Brasil, somente devido aos interesses 

econômicos e não romper com valores sexistas ou a discriminação.  

No que diz respeito às dificuldades que as mulheres encontram para a 

prática do futebol, a autora revela que a escola deveria ser o local onde a 

exclusão não deveria aparecer, mas acaba havendo receios por partes das 

meninas devido à idéia incutida de que futebol deve ser praticado por homens. 

Isso é uma boa justificativa para um trabalho voltado ao tema como o 

desenvolvido nesta pequisa voltado à superação deste paradigma. 
 

 

2.3 Resultados da pesquisa: curso de extensão com professores da 

rede e implementação com o corpo discente 
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Tomando os pressupostos desenvolvidos acima, partiu-se para seu 

desenvolvimento na escola, tanto com alunos quanto com professores. 

Especificamente, a intervenção foi realizada no Colégio Estadual Antonio 

Francisco Lisboa, na cidade de Sarandi, com aproximadamente 35 alunos de 

5ª série do ensino fundamental e professores das várias disciplinas. 

As inscrições para os professores, funcionários e gestores foram 

realizadas a partir de 10 de fevereiro, totalizando  com sete inscrições. O curso 

de extensão ocorreu entre 20 de abril a 04 de maio de 2009. Todos os 

ingressantes concluíram o curso de trinta e duas horas/aulas e 100% de 

frequência.  

A implementação teve uma carga horária de 32 horas/aula, divididas da 

seguinte maneira: duas horas/aulas em sala para a apresentação do projeto; 

duas horas/aulas em quadra desportiva com jogo de futsal, sendo que este 

jogo, com os alunos, foi realizado com regras diferenciadas para um grupo 

denominado burguês e um grupo de proletário com o objetivo de esclarecer na 

prática as diferenças entre a classe trabalhadora e a classe dominante, além 

de um trabalho específico com a questão de gênero, mesclando meninas e 

meninos no mesmo time. As demais vinte e oito horas/aula foram realizadas 

em contraturno no laboratório de informática.  

Ressalte-se que apesar do conteúdo programático ter sido o mesmo 

para os dois grupos, a linguagem foi diferenciada, dada as diferenças entre 

eles que nos parecem evidentes. Tanto no trabalho com os professores quanto 

com os alunos os conteúdos realizados em laboratório formaram o cerne do 

processo. Com relação às duas primeiras horas, notou-se nesta primeira ação 

que a receptividade de alunos e professores se deu facilmente, pois os temas 

abordados eram de interesse da comunidade escolar.  

No laboratório, foram apresentados tecnologias para alunos e 

professores, e encaminhado uma discussão teórica sobre a teoria marxista, 

trabalho, divisão e luta de classes e sobre o capitalismo em geral. Tanto os 

alunos quanto os professores incrementaram os elementos discutidos, o que 

qualificou o processo. Em seguida, discutiu-se sobre o embasamento teórico da 

pedagogia histórico-crítica, teorias críticas, não críticas e materialismo histórico 

tanto com os alunos quanto com os professores, sendo respeitadas todas as 
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diferenças de linguagem para com os alunos. As discussões foram bastante 

proveitosas. 

Num terceiro passo, estabeleceu-se um diagnóstico de domínio do 

equipamento (computador/internet) por parte dos alunos e dos professores, alé 

de uma explanação a respeito da revolução tecnológica, avanço das 

tecnologias em geral e especialmente do computador e da internet. Pôde-se 

perceber a dificuldade de boa parte dos professores em relação à utilização do 

computador e internet. A grande maioria desconhecia a variedade e seriedade 

de alguns vídeos encontrados em redes como o Youtube, como utilizá-los, 

como transferi-los ao próprio computador e convertê-los em formatos 

diferenciados, o que é imprescindível ao se trabalhar com este tipo de mídia. O 

próprio uso da TV multimídia e pendrive foi algo que demandou certo trabalho 

extra. Com relação aos alunos, pôde-se perceber um domínio satisfatório de 

maneira geral, ainda que esta instrumentalização não necessariamente fosse 

utilizada com fins educativos. 

Naturalmente, iniciou-se a partir daí a apresentação de vídeos críticos 

nas diversas áreas do conhecimento, além de se buscar diversos recursos 

pedagógicos através de imagem, áudio e vídeo, sempre acompanhados de 

explanação a respeito. Em específico com o conteúdo abordado, houve a 

apresentação do Youtube - A história do futebol no Brasil. Usou-se também 

mecanismos de busca, afim de instrumentalizar acerca da TV multimídia e do 

pendrive, buscando, baixando e convertendo imagens, sons e vídeos da 

internet.Essas ações foram realizadas para que as possíveis dúvidas no que diz 

respeito ao uso dos equipamentos fossem sanadas, e para aqueles que 

desconheciam o processo tivessem acesso aos mecanismos de como utilizar 

as tecnologias na educação. 

Após essa instrumentalização, foi proposta uma pesquisa de imagem, 

áudio e vídeo relacionados ao futebol em geral, para os alunos, e uma 

pesquisa de vídeos relacionados às diversas áreas de conhecimento, para os 

professores. Isto colaborou e despertou interesse nos participantes com dicas e 

truques de como encurtar caminhos nas pesquisas em sites confiáveis 

encontrando com maior facilidade aquilo que desejavam. Deste trabalho 

surgiram as bases para a apresentação no encerramento de ambos os grupos. 
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 A este trabalho ocorreram paralelamente explanações a respeito da 

origem do futebol e do esporte no Brasil e no mundo; a trajetória social da 

mulher contextualizada, bem como a influência da mídia sobre as pessoas e no 

esporte. Questões de gênero, sexualidade, dopping nos esportes e a prática do 

futebol pelas mulheres foram abordadas. A aula foi livre para que os 

professores, cada um em sua disciplina, preparassem uma aula utilizando 

recursos pedagógicos discutidos e pesquisados até então. O mesmo realizado 

com os alunos, sendo que ambos se empenharam em realizar as pesquisas e 

preparar as apresentações. 

Por fim, houve a apresentação de slides através da montagens de 

vídeos para a avaliação do curso, que teve pequenos comprometimentos 

devido ao tempo escasso. Apesar disso, avaliou-se os trabalhos apresentados 

como pertinentes em relação ao conteúdo trabalhado, no caso dos 

professores, e percebeu-se um ultrapassar das expectativas iniciais quanto aos 

resultados dos alunos: sempre abertos ao novo, em nenhum momento foi 

possível perceber medo em descobrir e realizar as tarefas - ainda que 

sentissem dificuldades, insistiam até conseguir o objetivo proposto. Em anexo, 

alguns trabalhos complementares desenvolvidos pelos discentes. Devido às 

restrições de uso de propriedade intelectual, não são possíveis que se postem 

as imagens escolhidas por eles, tampouco a identificação de cada aluno. No 

entanto, aos seus comentários se acrescentou os devidos endereços nos quais 

tais imagens se encontram disponíveis, para eventuais consultas.  O trabalho 

dos professores, por sua vez, não foi registrado, apesar de terem desenvolvido 

as mesmas atividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

3 CONCLUSÃO 

 

 A inserção de tecnologias no ambiente escolar como meio para a 

melhora do processo de ensino-aprendizagem é uma discussão presente em 

contextos educativos há algum tempo. Com o grande desenvolvimento da 

internet e com o aumento progressivo em seu acesso por parte da população, 

incluído os jovens, o modo como lidamos com as informações está mudando 

rapidamente. Há atualmente uma grande gama de informações disponíveis em 

alguns cliques, o que não necessariamente remete a informações qualificadas. 

É dever da escola, como elemento formador do jovem, lidar com este 

instrumento e preparar seus discentes para utilizarem-se destas tecnologias, 

sob pena de, caso se omitir nesta função, estar privando-os de um acesso 

igualitário e justo às diversas facetas de nosso contexto social. 

 E é necessário, para que haja essa orientação, que os próprios 

formadores estejam aptos a cumprir a tarefa, ou seja: é necessário que o corpo 

docente se qualifique e apreenda estes novos meios de informar e ser 

informado, utilizando-se de uma visão crítica própria daqueles que possuem a 

responsabilidade de educar os jovens. Consideramos que a integração 

aluno/informação é dependente diretamente da mediação do professor, e para 

tal a própria relação professor/informação precisa ser construída. E tendo em 

vista estas duas facetas é que se conduziu o presente trabalho. 

 Pôde-se estabelecer um contato maior com a rede docente e discente 

atendidas com algumas tecnologias que, senão nos aparentam novas no 

sentido estrito da palavra, são ao menos pouco usuais em sala de aula. O 

acesso dos professores a vídeos de maneira quase que instantânea, por 

exemplo, foi algo que, dada sua amplitude de uso, permitiu aos docentes 

participantes a ampliação da perspectiva acerca do uso de tecnologias. Bem 

como as pesquisas conduzidas pelos próprios alunos sobre as temáticas 

propostas pelo professor: a assimilação de conteúdo foi superior se 

comparados os modos tradicionais, sem contar no ânimo latente presente no 

desenvolvimento desse projeto.  

 Sobre o desenvolvimento do trabalho ressaltamos a boa aceitação da 

temática escolhida, o futebol feminino. O preconceito e a discriminação para 
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com as mulheres é algo que persiste até hoje, apesar de todos os avanços se 

compararmos a algumas décadas atrás. Por isso, continua sendo necessário 

que se esmiúce com os jovens as questões de gênero, que ajudam a fomentar 

o respeito à diversidade e à compreensão de fato das diferenças dentro de 

nossa sociedade. A trajetória do futebol feminino e luta pelo direito de poder 

praticar este esporte por parte das mulheres nos apresenta justamente os 

nominados preconceito e discriminação, e foi interessante incluir na discussão 

um quadro que incluiu de professores a alunos. Em especial estes últimos, que 

são a finalidade do professor e para os quais tais discussões devem ser 

encaminhadas fomentando neles uma postura crítica e apta à vida adulta. 

 Por todos estes motivos concluímos positivamente sobre a necessidade 

de uma maior implementação de trabalhos congêneres, salientando o amplo 

campo a ser desenvolvido nesta área cujos espaços podem ser preenchidos 

por inúmeras experiências. 
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4 ANEXOS 

 

Registro dos trabalhos dos alunos no projeto de intervenção no Colégio 

Estadual Tancredo de Almeida Neves – 5ª série A - Ensino fundamental. 

  

Aluno 1. 
 “Para mim, está imagem é critica porque mostra como a mídia influenciou o 

menino. Nessa figura o pai da criança pergunta o que ele quer ser quando 

crescer e o filho, diz coisas ótimas. Com passar do tempo ele pergunta 

novamente e o filho diz que quer ser big brother por causa da influência que a 

mídia passa para os telespectadores.”  

Sítio virtual: <http://www.youpode.com.br/blog/liberati/files/2009/03/chargeliberati2 

.jpg>   

 
Aluno 2 
“Você pode perceber que este homem esta debaixo da ponte!? Ele troca arroz 

e feijão por internet e TV a cabo.”  

Sítio virtual: <http://www.tocadomorcego.blogger.com.br/arrozfeijaoeTVacabo_cellus. 

jpg 

 
Aluno 3 
“Nessa imagem o homem chama a TV de burra e a TV chama o telespectador 

de idiota, mas na verdade o telespectador que é idiota, pois a mídia que está 

manipulando ele.” 

Sítio virtual: <http://www.4.bp.blogspot.com/_tQ6MXTMX1Pg/SRudQ7uXZZI/AAAAA 

AAAAG4/UsDI-aWOFsw/s400/charge_tv_estupida-.gif 

 
Aluno 4 
“Essa  é  uma imagem que mostra, que  as pessoas  não vêem  os  seus  

defeitos, mas vêem os defeitos das outras pessoas. 

No caso do preconceito contra os outros.”  

Sítio virtual: <http://sorisomail.com/img/preconceito-4574.jpg> 
 
Aluno 5 
“Analisando a imagem percebemos que contem dois avestrus um deles não 

para de assistir televisão e o outro está irritado com a atitude dele. Significa 
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que ele está totalmente hipnotisado,alienado e concentrado ele não desgruda 

da televisão ,isto é ser alienado!” 

Sítio virtual: <http://www.brasil.indymedia.org/images/2004/07/286622.jpg 
 
Aluno 6 
“Esta é uma imagem que o símbolo feminino representa as mulheres, e a bola 
é o símbolo que representa o futebol. Isto significa que as mulheres podem 
jogar o futebol também.” 
Sítio virtual: <http://www.1.bp.blogspot.com/_J2VzOeS_mDA/R760kgnK4pI/AAAA 
AAAAANc/H07yqawSdEw/s400/aeffe.jpg 
 
Aluno 7 
“Ele está comparando o futebol com os problemas do Brasil.” 

Sítio virtual: <http://www.http://2.bp.blogspot.com/_jHXHGdmvSiU/R12pQ8FDoMI/ 
AAAAAAAAAgI/fBHA8Sp4GLE/s400/duke_copa2014enossa.jpg 
 
 Aluno 8 
“Eu acho essa charge critica porque ele está desvalorizando a mulher...” 

Sítio virtual: <http://www. http://4.bp.blogspot.com/_hbz67yJEsH4/SbBGauXvOwI/AA 
AAAAAABFY/HfsFtC0BEkA/s400/charges.JPG 
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