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1. Promovendo o protagonismo infanto-juvenil – A criança e o 

adolescente planejam, executam e avaliam no contexto do Esporte 

 

O Clube Escola apresenta-se como um ambiente onde as crianças e os 

jovens terão a oportunidade de estabelecer vínculos e de sentirem-se acolhidos 

e pertencentes. Além disso, pretende-se que nessa convivência eles aprendam 

a ser, a conviver e a construir conhecimentos e competências e com isso, a 

sua “melhor história pessoal”. Mas, quem são eles? Segundo o Censo 2010, 

jovens entre 15 e 19 anos (aproximadamente 661,2 mil) e crianças entre 10 e 

14 anos (aproximadamente 132 mil) são responsáveis por seus próprios 

domicílios, sendo a maior proporção na região sudeste. Imaturos, certamente, 

porque esse papel mal começou a ser sonhado. Mas, como exercem esse 

papel fundamental em suas famílias? Fatos como esse podem trazer dois 

sentimentos: um de torcida e outro de preocupação. Normalmente lemos  essa 

fase do desenvolvimento como aquela em que os jovens procuram construir 

sua identidade, testando situações extremas como de máxima contestação, 

irresponsabilidade e intolerância. Todavia, em oposição, percebemos como 

fatores positivos a sua energia para questionamentos, sua ousadia, 

solidariedade e, principalmente, criatividade. Assim, se colocássemos o foco 

apenas na percepção mais pessimista, nós os veríamos apenas como 

inseguros e problemáticos a serem protegidos e controlados1. Por causarem 

situações mais caóticas, o holofote está sempre voltado para os 

comportamentos mais negativos. No entanto, entre um “incêndio” e outro, 

podemos ter um olhar otimista e reconhecer que com a mesma intensidade 

havia o lado positivo. Mas, se educadores, adultos, se impressionam mais com 

o lado problemático, o próprio jovem deve ter a mesma dificuldade de entender 

e fazer com que esse mito seja quebrado. 

As questões, portanto, a serem tratadas neste capítulo serão: 

 O que é e por que promover o protagonismo juvenil? 

 Como promover este protagonismo no contexto do Esporte? 

 Qual papel do Clube-Escola? 
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2. Protagonismo Juvenil: o que é e por que promovê-lo? 

Embora seja prudente que crianças e jovens tenham a consciência da sua 

não onipotência e onisciência e de que a cooperação é imprescindível para a 

convivência, na mesma medida é importante que tenham audácia para ser a 

personagem principal, o protagonista, ao realizar ações assumindo 

responsabilidades vitais. Tal protagonismo, obviamente, deve ser guiado pela 

vontade, livre e espontânea, de participar construtivamente2 das decisões 

relativas aos problemas reais da sua vida privada, como também das pessoas 

do seu entorno e do seu mundo. O tema protagonismo juvenil, em sua origem, 

não se refere à participação em toda e qualquer ação social3, mas se refere a 

uma perspectiva de empoderamento dos jovens4.  

A participação do jovem deixou de ser entendida como ocupação de 

espaços, passando para ação efetiva. Com a criação da Secretaria Nacional da 

Juventude (SNJ) em 2005 estabelece-se um compromisso político1 que 

garante a sua participação no seu direito de desenvolvimento pleno. Com isso, 

os jovens passam a representar uma categoria social com poder legítimo para 

reivindicar e interferir em decisões sendo, portanto, agentes ativos de 

transformação e renovação da sociedade. Mudam de expectadores/receptores 

para atores/promotores, ou seja, fonte de inicativa5. Também fonte de 

liberdade, pois escolhem atuar e durante seu processo de crescimento 

precisarão fazer opções e tomar decisões e, consequentemente, assumir 

responsabilidades, sendo, portanto, fonte de compromissos. 

Esse empoderamento é importante, mas não se trata de deixa-lo à mercê 

de seus anseios, sendo imprescindível a mediação do adulto. É preciso que o 

mediador tenha a percepção otimista3 da juventude, dando aos jovens a 

oportunidade de expor seus questionamentos, contestações e indignações, 

entendendo que muito de sua rebeldia pode ser a expressão do desejo de 

inovar6. 

Assim, em conjunto com os poderes legítimos para analisar e discutir as 

políticas públicas a eles destinadas, os jovens precisam de competências para 
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se posicionar quanto a suas reais necessidades e para distinguir e escolher 

quais ações são necessárias. Precisam vivenciar acontecimentos nos quais 

sejam expostos à reflexão, ao diálogo, ao planejamento, à execução e à 

avaliação dos resultados, ou seja, eles precisam de “ensaios” para tal 

empreendimento.  

 

3. Esporte e Protagonismo Juvenil 

 Educação, Cultura, Lazer e Esporte invariavelmente são reconhecidos 

como ferramentas que possibilitam aos jovens desenvolverem competências 

para responder aos diferentes desafios ao longo de suas vidas. 

O Esporte, por ter uma forte demanda em tomada de decisão, possibilita 

que praticantes, naturalmente, se desenvolvam com o perfil de protagonista? 

Será que as crianças e os adolescentes do Clube Escola percebem a prática 

esportiva desse modo, de desenvolvimento de competências motoras, afetivas 

e sociais? Qual seria a sua ideia de empoderamento pela prática esportiva? 

Seria a da fama e do enriquecimento como reconhecimento de seu empenho 

para uma execução habilidosa? Seria a de atuação para disponibilizar locais de 

prática esportiva para todos, com condições de acessibilidade e permanência?  

Pedagogicamente, como a prática esportiva poderia contribuir para que 

crianças e jovens possam vivenciar o papel de protagonista tanto em 

ambientes restritos como nos mais amplos? E a competição? É uma forma sutil 

de alienação da juventude ou contribui para formação dos jovens enquanto 

consumidores críticos em relação aos espetáculos e informações sobre 

esporte7? Qual o papel das práticas esportivas, em espaços não escolares, na 

construção da subjetividade/identidade (sentido de si mesmo) dos 

adolescentes8? 

 Na família e na escola, muitas vezes, pelo excesso de cautela e rigor, a 

identidade do adolescente/jovem é construída sob o medo, o qual pode gerar 

insegurança, passividade ou agressividade. Como um sujeito em período de 

formação, a ele deveria ser dado espaço para arriscar, transgredir e também 

de refletir sobre os seus erros e de comemorar seus acertos. Parece que isso 
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ele encontra no esporte, tanto nas modalidades individuais como coletivas, 

“normais” e radicais. Mas qual a medida, qual a estratégia, qual a receita? Em 

se tratando de indivíduos, não há como restringir a um denominador comum. 

Porém, há muitos relatos sobre os aspectos positivos da mediação que tem 

como princípio: observar, ouvir, incentivar a descoberta (do gesto, do como 

fazer) e assim, criando um clima motivacional para o autoconhecimento, a 

convivência, a gentileza, o diálogo, o encorajamento entre outros fatores de 

desenvolvimento humano. Tal mediação, no entanto, não significa somente 

interferência de um educador, técnico, gestor, salva-vidas e outros como 

funcionários e sócios. Ela pode ocorrer por meio de um espaço estruturado, por 

exemplo, com avisos e cartazes de informação e orientação, que permita a ele 

realizar uma prática física de forma mais livre, autodirigida. Assim, se puderem 

ser ouvidos, se os mediadores e parceiros se propuserem a analisar com 

atenção e respeito a sua ousadia de enfrentar tanto as suas dificuldades de 

aprendizagem como os desafios do seu tempo3,9, de decidir sobre ações para 

construir uma nova realidade, outro método, um novo estilo, uma nova regra, 

tais jovens estarão exercitando não somente sua autonomia, como a 

criatividade para mudar não só a si mesmos, como também interferir no seu 

grupo local e na comunidade circundante. Estes sujeitos de direitos, 

“antenados” com a realidade teriam assim a chance de dar funcionalidade aos 

saberes.  

 

4. O papel do Clube Escola 

Crianças e jovens constroem conceitos e preconceitos por meio das 

interações e de relações interpessoais que ocorrem, primeiramente, a partir do 

modelo familiar e depois escolar. Não somente no período da adolescência, de 

alterações físicas, emocionais e sociais, como na infância, as mudanças, 

dúvidas e relações geram identificações e “des-identificações” que influenciam 

a construção do autoconhecimento e da subjetividade. Nesse sentido, os 

grupos nos quais crianças e jovens escolhem pertencer e, sobretudo a 

mediação são fatores fundamentais na busca de identidade. Porém, em 
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algumas vezes, mesmo havendo um processo cuidadoso, essa construção não 

corresponde ao que é normativo na sociedade em que vivem8. Mas, essa 

decisão final sempre será a do próprio sujeito e há que se respeitar e 

continuamente, propiciar a convivência e a reflexão sobre comportamentos 

construtivos e saudáveis.  

Assim, o papel do Clube Escola é de dar oportunidade para as crianças 

(jovens de amanhã) e aos jovens de serem ouvidos e de incentivá-los a ouvir, 

refletir, dialogar e tomar decisões de forma responsável. Pode ainda 

representar o espaço que propiciará aos jovens vivenciar esse protagonismo 

por meio de diferentes caminhos resultantes da inter-relação gestor-educador-

família-comunidade. As estratégias de ensino adotadas nas práticas esportivas 

e recreativas não se restringirão apenas à aprendizagem dos gestos técnicos. 

Todas as ações devem propiciar a vivência de situações que coloquem os 

jovens em evidência e em contato com problemáticas que podem e devem 

ultrapassar os limites do “aprender a fazer” para o “aprender a ser e a 

conviver”.  

Por exemplo, em atividades de jogos coletivos, os alunos serão motivados 

a pensar em estratégias de jogo que melhor representem as potencialidades do 

grupo. Devem entender, também, que a cooperação entre os participantes é 

necessária e fundamental para o sucesso e que o respeito ao adversário é 

fundamental para um ambiente saudável e propício à prática dos esportes. Nas 

modalidades que requerem criatividade os alunos serão incentivados, entre 

outras coisas, a buscar novas formas de relação com o companheiro, material, 

aparelho, música.  

Além disso, é prerrogativa do Clube Escola a contextualização de todas 

as atividades desenvolvidas nas práticas pedagógicas. Nesse sentido, deverá 

ser possível às crianças e aos jovens participar “do outro lado”, desde a 

elaboração do planejamento, a responsabilidade pela inclusão, pela 

organização do ambiente de aprendizagem, além da guarda e conservação dos 

materiais entre outras responsabilidades. Com o tempo, cabe aqui uma 

sugestão: assim como há o grêmio estudantil na Escola, poderia haver a 
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“gestão jovem” em que um grupo eleito pela comunidade intra-clube, poderia 

ser porta voz de suas reivindicações e elaborar planos de ação a serem 

discutidos com os mediadores. Com isso, de forma intencional, os jovens 

aprenderiam a transferir para a vida em sociedade os comportamentos 

vivenciados no Clube Escola. 

Concluindo, para muitos jovens essa é uma maneira importante de se 

construírem autonomamente como sujeitos e, portanto de formarem opinião 

positiva a respeito desse espaço e de si próprios. Enfim, professores e 

gestores poderão compartilhar com esses sócios atuantes, propósitos, 

preocupações e gostos entre outros9.  
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