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treinadores* na escolinha esportiva de
basquetebol em aulas e eventos esportivos –
a perspectiva a partir dos sujeitos
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Resumo
Este estudo foi realizado com crianças, pais e treinadores de uma escolinha esportiva de Basquetebol, em aulas e eventos esportivos. A referida
escolinha faz parte de um programa de iniciação
esportiva da Secretaria Municipal de esportes, recreação e lazer de Porto Alegre (SME). É de corte
qualitativo, descritivo, um estudo do tipo
etnográfico. O problema do estudo foi: Como ocorre a comunicação entre crianças, pais e treinadores na escolinha esportiva de Basquetebol, em aulas e eventos esportivos?
O estudo ficou organizado em referencial teórico,
decisões metodológicas, análise e interpretação das
informações que foram obtidas através das observações, entrevistas semi-estruturadas, diário de
campo e análise de documentos.
A partir das informações surgiram 265 unidades
de significado que aproximadas por temáticas foram obtidas três categorias de análise.
Palavras-chave: comunicação, crianças, pais, treinadores, escolinha esportiva.
Abstract
This study had as its main purpose the analysis and
interpretation of the means by which communication between children, parents and trainers
occursinclassesandsportingeventsofthebasketball
schoolofthePortoAlegreCountySecretariatofSports,
Recreation and Leisure. For the development of the
research the methodological principles that guide a

qualitative research were used, being a study of the
ethnographic type. As an instrument to collect
information, visual observation, semi-structuralized interviews, field journals and document
analysis were used. The analysis and interpretation
of the information was carried through the following
categories of analysis: communication between
children and parents about the reasons that lead
the child to adhere to basketball sporting school;
communication between parents and trainers
about the purpose of the school; and communication
between the children, parents and trainer in classes and sporting events.
Keywords: communication, children, parents and
trainers and basketball school.
Resumen
Este estudio fue realizado con niños, padres y
entrenadores de una escuela (“escolinha”) de
Básquetbol,enaulasyeventosdeportivos.Dichaescuela
participa de un programa de iniciación deportiva de
la“SecretariaMunicipaldeEsportes,RecreaçãoeLazer
de Porto Alegre” (SME). Es de corte cualitativo,
descriptivo, un estudio de tipo etnográfico. El problema del estudio fue: ¿Cómo ocurre la comunicación
entre niños, padres y entrenadores en la escuela
deportivadeBásquetbol,enaulasyeventosdeportivos?
El estudio fue organizado en referencial teórico,
decisiones metodológicas, análisis e interpretaión de
las informaciones que fueron obtenidas a través de
lasobservaciones,encuestassemiestructuradas,diario
de campo y análisis de documentos.
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A partir de las informaciones surgieron 265 unidades de significado que aproximadas por temáticas
fueron obtenidas tres categoría de análisis.
Palabras-clave: comunicación, niños, padres, entrenadores, escuela deportiva (“escolinha”).
Introdução
Opresenteestudotevecomofinalidadeverificaracomunicação entre crianças, pais e treinadores* de uma
escolinhaesportivadeBasquetebol,duranteasaulase
oseventosesportivosnaperspectivadessessujeitos.
Atravésdaanáliseeinterpretaçãodasinformações,sem
a pretensão de fazer generalizações, serão colocadas
algumasinterpretaçõesqueforamsignificativasarespeito de como ocorreu a comunicação entre as crianças, pais e treinadores nesse contexto que faz parte de
um programa de iniciação esportiva destinado a comunidadedePortoAlegre.
É grande o número de crianças que iniciam todos os
diasalgumaatividadeesportiva.Essainiciaçãoocorre
muitasvezesnaescolaesecomplementaemescolinhas
esportivas,nogerallocalizadaemumclubeesportivo,
escola particular ou centro comunitário.
As escolinhas estão distribuídas por vários pontos da
cidade,cadaumacomsuaespecificidade.SãocoordenadasoudirigidasporprofessoresdeEducaçãoFísica,
acadêmicosdeEducaçãoFísicaouex-atletas(BECKER
JR. 2000a). Entre os objetivos que desejam alcançar,
estão, ensinar uma modalidade esportiva ou aperfeiçoá-la,comporumaequipeparaparticipardecampeonatos ou ainda oportunizar a uma comunidade que
nãotenhacomopagarumclubeesportivoodireitode
praticarumesporte.Asescolinhasesportivassãouma
maneira de ocupar o tempo livre das crianças que ficam dentro de casa sem poder brincar na rua. Com o
aumentodesenfreadodascidades,principalmentenum
grande centro, acabaram-se as brincadeiras de rua, os
“campinhos” que havia nas cidades antigamente; e
ascriançasforamficandocadavezmaisdentrodecasa.

Desse modo, as escolinhas esportivas passaram a ser
alternativas para esses pais deixarem seus filhos ocuparem as horas livres, aprendendo alguma modalidade esportiva ou até mesmo servindo de lugar para
deixá-lasquandoelestêmalgumcompromissosocial
ouprofissional(BECKERJR.,2000a).
As análises e interpretações das falas dos sujeitos envolvidos naquele contexto juntamente com a nossa
subjetividadenosfazempensarqueesseestudopoderia contribuir para que novas investigações possam
surgir na intenção de aprofundar o referido tema que
foi a comunicação entre crianças, pais e treinadores.
A comunicação
A linguagem é o que diferencia o homem dos outros
animais e sem a linguagem seria para ele impossível
demonstrar sua cultura, sua história ou ser o que ele
é.Atravésdacomunicaçãosãocompartilhadosmodos
devida,pensamentos,atitudesecomportamentosque
podem ser feitos por meio de uma linguagem na formaverbaldeacordocomcadapessoa,culturaeclasse
social(DELPRETTE,1999).Aosereferiràcomunicação na sociedade essa mesma autora diz que ela é responsável pela formação de extensas redes de trocas
sociais que são capazes de dar continuação a uma
cultura ou modificar a realidade social. A maioria das
pessoasocupaseutempocominteraçõessociaisemesmoaquelasquevivemmaissozinhassentemnecessidadedeteressescontatoscomcolegasoupessoasamigas. Para que essas interações ocorram de maneira
efetivadependemdacomunicaçãoentreessaspessoas.(DELPRETTE,1999).
A comunicação verbal, utilizada no cotidiano ou fora
delepossuisignosqueregulamointercâmbioverbale
possibilitamacompreensãodoqueéfalado.(DAVIS,
1979. Elas são apenas o início e, segundo a citada autora,existeumsolofirmealémdaspalavrasemquese
constroemasrelaçõeshumanasqueéacomunicação
não-verbal.
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Para Del Prette, 1999, a comunicação verbal pode estar presente ou não quando nos comunicamos, enquanto que a comunicação não-verbal está sempre
presentee,segundoessaautora,sãoutilizados65%de
componentes não-verbais, e 35% de verbais, quando
alguémsecomunica.
Acriança, mesmo antes de falar, utiliza-se de formas
não-verbais de comunicação; antes de aprender a falar a sua comunicação se faz por intermédio de seu
corpo;noentanto,nomomentoquehámanifestações
dafala,essasmensagenscorporaissãodeixadasdelado
pelas pessoas que cercam a criança, como se elas não
maisexistissem.
Conforme Rector eTrinta, (1993) o comportamento
da expressão do ser humano não se limita aos gestos,
a postura ou movimentos que o corpo ofereça. E a
interação social tem situações definidas por características culturais. Isto ocorre através das normas que
regemocomportamentodeumasociedade.
O comportamento não-verbal não apenas se ajusta à
expressão lingüística, como também revela a expressão de intenções e o estado afetivo das pessoas. Ela
incide sobre as relações interpessoais, regulando a
interação e proporcionando o contraste de atitudes e
personalidadesindividuais.Comomovimentodeseu
corpo,ohomemexpressasuaemoçãodemaneiratão
evidentequenãotemcomodisfarçá-losverbalmente.
Confirmando isto: “O gesto é, portanto, uma ação
corporal visível pela qual um certo significado é
transmitido por meio de expressão voluntária”
(RECTOReTRINTA1993.p.23).
Todos esses gestos têm grande influência nas pessoas
queseenvolvemnocontextoesportivo.SegundoBecker
Jr.(2000a),noesportehámuitasexpressõesfeitascom
o corpo como: aplaudir, elevar o polegar, apertar as
mãos. Segundo o autor o treinador precisa ter boa comunicaçãocomseusatletas.Oconteúdoverbaldesua
faladeveestardeacordocomasualinguagemcorporal. Se isso não ocorrer é certo que estará acontecendo
uma comunicação ambígua que irá prejudicar as
interações entre o treinador e os atletas, pois essa será

logopercebida.Amensagemdaáreaverbalseráanulada pela não verbal.
Concordando com o que disse o autor anterior,
Weinberg e Gould (2001) referiram-se dessa forma a
comunicaçãonão-verbal.
“Mensagensnão-verbaissãomaisdifícildeesconderecontrolarconscientementedoqueasmensagensverbais;portanto, elas muitas vezes são indicadores precisos de como
umapessoasesente”(WEINBERGeGOLUD,2001.p.231).

ParaWeinberg e Gould (2001), provavelmente o que
ocorrecomasmensagensnão-verbaisnãoestejamsob
onossocontroleconsciente,revelandonossasatitudes
esentimentos,porissosetornadifícilescondê-las.Dizem que à maneira como se fala, a qualidade da voz
trai os nossos sentimentos, o estado de humor, declarando verdadeiramente o que estamos sentindo e que
nãoqueremos,muitasvezes,declararverbalmente.
Para o ser humano ao se comunicar com seus semelhantes,eleutilizazonasdecomunicaçãoquesãochamadas de proxêmica; sendo assim, ele ao se comunicar fica próximo ou distante de quem está falando.
(BECKERJR.,2000a).
Para este autor, no contexto esportivo os treinadores
muitas vezes gritam durante as competições e os treinamentos, atribuindo essas causas à distância em que
seencontramdeseusatletas.Tivemosocasiãodeverificar isso por parte de um familiar de um garoto que
atuava na escolinha; a pessoa estava ao nosso lado,
assistindosimultaneamenteojogodebasqueteboleo
jogodefutsal.Nojogodefutsal,otécnicogritavacom
as crianças, e o familiar, ao ser perguntado como percebia da conduta daquele treinador, disse: “Técnico
tem que gritar com os jogadores, porque todos os
técnicosgritam”1.Interpretamosaspalavrasdessapessoa como sendo atitudes que elas vêem através da
mídia: de tanto serem repetidas, acabam por serem
vistascomonormais,mesmoestandoerradas.
BeckerJr.(2002)confirmaisto,quandorelataque,mesmonosesportesqueotreinadorficapróximodeseusatletas,elescontinuamgritando.Talcondutalevaaumaperdadeenergiainútil,eacomunicaçãoficaprejudicada.
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“O grito leva o atleta inconscientemente a protegerse, contraindo a musculatura corporal como uma
espécie de armadura e rejeitar o conteúdo que está
embutidonessaexpressãoemocional”(BECKERJR.,
2000a p. 92). E nos diz que conhecer a pára-linguagem e como usá-la é importante para que o treinador
nãoprejudique,comsuaconduta,acomunicaçãocom
ogrupo.
Umacomponenteimportantenacomunicaçãoéaescuta ativa. Quando ouvimos alguém, utilizamos a
nossacomunicaçãonão-verbalqueéocontatoocular
diretoeformasdeacenarparademonstrarqueestamos
interessados no assunto que estamos escutando
(WEINBERGeGOULD,2001).
Muitasvezesacomunicaçãoineficazpodesercausadapormensagensambíguasquesãodadasatravésda
fala verbal, mas que não condiz com a nossa mensagemcorporal.Quandonoscomunicamoscomoutras
pessoaséimportanteenviarmosmensagensefetivas2,
tantoverbaiscomonãoverbais,poisatravésdacomunicação efetiva resultam em interações positivas.
(WEINBERGeGOULD,2001).
Segundo Rector e Trinta (1993), quando nos referimos à comunicação não-verbal parece que ela é vista
comoumcomplementodoprocessodecomunicação.
Mas o que ocorre, segundo estes autores, é que, quando nos comunicamos, ouvimos a nós mesmos como
ouvimos os outros, mas não nos vimos. E, segundo
eles,essasduasformasdenoscomunicarmosnãoocorremdissociadasumadaoutra,elasfazempartedalinguagem, a comunicação verbal pela lingüística e a
comunicaçãonão-verbalpelossignificadosdaexpressãocorporaldaspessoas.
EstudosdeMehrabianapudBeckerJr.(2000a),ressaltam que as mensagens feitas através da fala têm nos
componentesverbais7%,alternânciasvocais38%eexpressõesfaciais55%.Comopodemosobservar,amaioria das mensagens é transmitida através da área nãoverbal.Existemoutrasformasdenoscomunicarmosque
nãoapenasalinguagemverbal,comonosdizesteau-

tor: “A linguagem é obviamente essencial aos seres
humanos, mas não nos conta a história toda da comunicaçãohumana”(MILLER,1978,p.248).
Reforços na comunicação
Aspessoasnecessitamreceberfeedbackdesuasações,
quando estão realizando uma atividade. Levando-se
para a prática esportiva, para que se crie um ambiente
que promova o prazer no crescimento, domínio das
habilidadesecapacidades,osprofissionaisdoesporte
investememtécnicasdemotivaçãoquesãobaseadas
nosprincípiosdoreforço.
ParaosPsicólogosdoEsporteexistemformaspositivase
negativasdeensinar.Oreforçopositivoébaseadoem
recompensarocomportamentoadequadodaspessoas,
aumentando a probabilidade de elas repetirem esses
comportamentos.Aocontrário,aabordagemnegativa
focaliza-seempunircomportamentosindesejáveis,oque
provavelmentelevariaaumareduçãodessescomportamentos.Comoaabordagemnegativafocaliza-senos
errosetentaeliminaressescomportamentosnegativos
por meio de punição e crítica, a motivação para esse
comportamentoéomedo(WEINBERGeGOULD,2001).
Asrecompensasdevemsatisfazernecessidadesdaspessoas que as recebem. Por isso é importante que se conheçaogostodaquelescomquemsetrabalha,parase
utilizar reforços de acordo com cada um.
Alguns exemplos de reforços efetivos segundo esses
autores:
– Reforçadoressociais:elogios,sorrisos,cumprimentos,publicidade.
– Reforçadoresmateriais:troféus,medalhas,faixas,
camisetas.
– Reforçadoresdeatividade:jogarememvezdetreinar,jogaremposiçãodiferente,fazerumaviagem
para jogar com outro time, descansar.
– Saídas especiais: ir a um jogo profissional, planejar uma festa do time, assistir a uma apresentação
de um atleta profissional.
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Oselogiosverbaisenão-verbaissãomuitoimportante
para otimizar a comunicação entre as pessoas. O elogioverbalfavoreceofeedbackpositivoeajudaosatletasaprocuraremfazeromelhor.Umsimplescumprimento pelo bom trabalho pode ser o reconhecimento
de que ele contribui para o time ou até para realização
deumobjetivopessoal.
Antes de nos encaminharmos para o próximo item
onde trataremos do contexto estudado, percebemos
através das reflexões que realizamos com os vários
autores anteriores, o quanto é importante haver uma
comunicaçãoefetivaentreaspessoas.
Para que seja alcançada essa otimização na comunicaçãoénecessáriodesenvolvermosessashabilidades
de comunicação fornecendo “feedback” positivos as
pessoas com quem estamos nos comunicando.
(WEINBERGEGOULD,2001).
O contexto estudado: a
escolinha esportiva de
basquetebol da SME
Quando optamos por realizar o nosso estudo em um
contexto de escolinha esportiva comunitária, não sabíamos que o esporte para a comunidade já acontecia
hámuitotempoemPortoAlegre.
Voltando um pouco a um passado recente, para melhor nos situarmos nas práticas esportivas dirigidas à
comunidade em Porto Alegre, encontramos sinais
muito fortes de que a recreação pública existia desde
1926. A iniciativa partiu de um professor chamado
FredericoG.Gaelzerquetinhaapreocupaçãoemorientaraspessoaspararealizaratividadesesportivaspara
ocuparem seu tempo livre. Esse trabalho teve início
emumadaspraçasquetinhaonomede“AltodaBronze”,hojepraçaGeneralOsório(GAELZER,1985).
Noanode1955aSecretariaMunicipaldeEducaçãoe
Cultura Popular e superintendência de Ensino Municipal, originariam os Setores de Jardins de Recreação
Públicacomsetoresesportivos:aspraças.

SegundoRodrigues(2000),todososespaçospúblicos
de lazer esportivos até 1989 estavam na zona central
dacidadedePortoAlegreeeram16praças.Osprofessores de Educação Física trabalhavam com aprendizagem esportivas de diversas modalidades, sob a formadeescolinhas.
Através do orçamento participativo foi priorizada a
construçãodemódulosesportivosnazonadeperiferia
da cidade, sendo assim descentralizado o trabalho de
esportes na cidade para outras zonas.
Em 1993, já eram 32 praças e 90 professores que atuavamnotrabalhodasupervisãodeEsporteseRecreação Pública e tinha um vínculo com a Secretaria MunicipaldeEducação(SMED).Houvenecessidadede
ser criada uma Secretaria que tratasse da Recreação,
Esporte e Lazer, sendo então criada a atual SME no
ano de 1994, que atualmente mantém um número de
110 professores e 25 estagiários de Educação Física,
responsáveispelaexecuçãodetodasasatividadesrelacionadascomesportes.
Unidades recreativas

UnidadesRecreativassignificamoslocaisempraças,
ginásio e parques em que a SME administra os espaçospúblicos,comoasescolinhasesportivas,gruposde
convivência, festas comunitárias, atividades recreativas, promovendo jogos, torneios e campeonatos nas
praças(RODRIGUES,2000).
Ingresso das crianças às escolinhas
esportivas

Durante o período de férias são realizadas inscrições
dos alunos interessados em praticar alguma modalidade esportiva. Antes de iniciar o período de aulas na
escolinha é realizado um sorteio, aberto ao público,
para determinar quem ocupará as vagas da modalidadequeescolheu.Tivemosaoportunidadedeacompanhar a referida atividade. Cada modalidade realiza
o sorteio em um dia determinado.
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OstrabalhosrelacionadoscomoesportenaPrefeitura
dePortoAlegrefundamentam-seemDiretrizesPedagógicasarticuladaseconstruídasporumtrabalhoconjunto dos professores que compõe a SME. Pudemos
constatar isso através do documento a que tivemos
acesso, o que baliza as ações e o trabalho da SME, na
áreadolazeresportivo/recreativo;segundoessedocumento,équeasintervençõesdidáticaspedagógicasda
SMEsãodefinidasdeacordocomascaracterísticasda
própria clientela e, para o trabalho, é adotada uma
referência que são as faixas etárias.
No caso do Basquetebol para a faixa etária de dez a
dozeanos,aquenospropomosaestudar,osobjetivos
estãoexplícitosnosplanosdeensinoquesãofeitospelos
professores e que se encontram junto à coordenação
pedagógicadasUnidadesRecreativas.
Oseventosesportivosparaestafaixaetáriatêmoperfilde
encontros,ondesãoconvidadostodososlocaisquepossuemescolinhasdebasqueteboldaSME,algunsclubesesportivos e escolas da cidade. Nesses encontros são
vivenciadasasregrasdoMini-Basquetebol,todasascriançasarremessamumaveznofinaldosjogoseospais
entramemquadraearremessamparaasequipesdeseus
filhos,convertidosospontosparaasequipesdascrianças.
Durante as aulas com a faixa etária (crianças), a intervençãodoprofessorémaismarcante,caracterizandoa
estruturadeaula.(DiretrizesPedagógicas2000).Quanto
àfreqüência,sãoregistradaspeloprofessordaescolinha
todososdiasnaaula.Ascriançasnãopodemtermaisde
três faltas no mês, sob pena de perder a vaga, tendo de
inscrever-sedenovoeesperaroutrosorteio.Paraosalunosmenoresdecatorzeanos,asatividadessãogratuitas.
Decisões metodológicas
Nasúltimasdécadascomograndenúmerodecrianças
aderindoàsatividadesesportivas,nocampodainvestigação,surgiuapreocupaçãoemrealizarumestudoque
severifiqueapartirdaperspectivadessessujeitos,oque
ocorrenessecontextodacriançanoesporte.

Assim,opresenteestudoverificouacomunicaçãoentre as crianças, pais e treinadores de uma escolinha
esportiva de basquetebol, da Secretaria Municipal de
Esportes,RecreaçãoeLazerdePortoAlegre(SME),nas
aulasenoseventosesportivos.Oproblemadainvestigaçãoficoudefinidodessaforma:
Considerandoaárea
deinteressedoestudoeprincipalmente
os objetivos formulados, a trajetória
metodológica aqui
delineada, fundamenta-se no paradigma interpretativo-qualitativo,
com especial enfoque num estudo do
tipoetnográfico.

Esse estudo caracterizou-se por ser exploratório, em
umprimeiromomento;nelepretendemosdescrevero
fenômeno e as possíveis relações que se processaram
no contexto focalizado. Para fundamentá-lo fomos
buscar apoio em Triviños (1987. p.109), quando
enfatiza “que os estudos exploratórios permitem ao
investigador aumentar sua experiência em torno
de um determinado problema”.
Esseprocesso,nopresenteestudo,ocorreuquandofizemosaproximaçõespreliminares,ouseja,apósdecidir onde realizaríamos o estudo; fomos até as UnidadesRecreativasondesedesenvolviamostrabalhoscom
as escolinhas esportivas, para conhecê-las.
A escolha do paradigma qualitativo foi feita, pois se
tratavadeumtemacomplexoesubjetivoqueenvolvia
as crenças, os valores e as convicções dos sujeitos envolvidos. Um estudo que segundo nossa opinião necessitaria várias idas ao campo, falar com as pessoas
envolvidas,participardaquelesmomentosemqueeles
são atores em um determinado contexto.
ConformeafirmaNegrine(1999.p.61):
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Como ocorre a comunicação entre as crianças, os
pais e os treinadores, em
uma escolinha esportiva de
basquetebol, nas aulas e
nos eventos esportivos da
SecretariaMunicipaldeEsportes, Recreação e Lazer,
do Município de Porto Alegre(SME)?

“Mais recentemente a etnografia, como modelo viável
de investigação dentro de uma perspectiva de
paradigma qualitativo, passa a ser utilizada no campo
da educação, fundamentalmente em estudos que se
propõe investigar as relações e comportamentos complexos e subjetivos como os que ocorrem no âmbito escolar”.

Ométododeveestarmuitopróximodoobjetivodoestudo,portantodevemosnosarriscarporcaminhos,sem
medo de errar, mesmo que eles tenham sido pouco
percorridos.Oestudotorna-seárduo;pesquisarsignificaresolverproblemase,muitasvezes,sofrercomas
nossas limitações,mas descobrirquenossa capacidadederesolvê-lospodeiralémdoqueimaginávamosé
por demais gratificante.
A escolha de um estudo do tipo etnográfico ocorreu
pelo fato do contexto estudado ser uma escolinha esportiva,ondeencontramosaçõespedagógicasdesenvolvidas por treinadores que têm sua formação como
professoresdeEducaçãoFísicaousãoacadêmicosdesta
área.
EmMolinaNeto(1999.p.107)lemosque:
“A etnografia vem encontrando, no âmbito da educação,
um terreno fértil para o seu desenvolvimento, principalmenteporqueosenfoquessistematicamenteutilizadosnas
pesquisaseducativasnãooferecemrespostassatisfatórias
paraumasériedequestões,quevêmprogressivamentese
configurandoemrelevantesproblemasdepesquisa”.

Paraumamelhorcompreensãodoprocessodeinvestigação e seguindo as orientações metodológicas que
definemomodeloqualitativo,definiremosasfasesque
compõemesteprocesso.
Fases do processo de
investigação
AsfasesdoprocessodeinvestigaçãotiveramcomofundamentaçãoteóricaosestudosdeNegrine(1993)que
se caracterizou por dividir o trabalho em cinco fases
distintas:

Quadro 1. Fases do processo de investigação

Definição da área de estudo:
a) escolha do tema;
b) definição do problema;
1ª fase:
c) definição dos objetivos do estudo;
d) delimitação das questões da pesquisa;
e) elaboração da fundamentação teórica.
Definição dasestratégiasmetodológicas:
a) definição do paradigma e do método
2ª fase:
de investigação;
b) definição dos participantes.
Definição das técnicas para coleta de
informações:
3ª fase:
a) definição eelaboração dosinstrumentos;
b) realização do estudo preliminar.
Coleta de informações:
Instrumentos utilizados:
a) observações;
4ª fase
b) entrevista;
c) análise de documentos;
d) diário de campo.
Análise das informações:
5ª fase: a) descrição da análise;
b) discussão e interpretação.

As categorias de análise
A descrição e análise das informações foram realizadas a partir das entrevistas, das observações, das anotaçõesdodiáriodecampo,análisedosdocumentosdo
estudopreliminaredoestudopropriamentedito.Com
estevolumedeinformaçõesobtidaseorganizadasem
três painéis foram definidas 265 unidades relevantes.
Acriteriosa leitura do extenso material recolhido e organizado ajudou no momento da elaboração das categoriasdeanálisedefinitivas.SegundoMinayo(1992),
não é necessário que essas categorias de análise, no
estudo do tipo etnográfico, sejam definidas anteriormente.
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Portanto, a realização dos procedimentos que foram
adotadospossibilitouquesurgissemasseguintescategorias de análise, conforme mostramos a seguir:

i) A comunicação entre pais e treinadores na visão
das crianças.

1) Comunicação entre crianças e pais sobre motivos
queoslevamabuscaràescolinhaesportivadebasquetebol;

A comunicação entre treinadores e
crianças na visão dos pais

2) Comunicação entre pais e treinadores sobre a propostapedagógicadaescolinha;
3) Comunicação entre as crianças, os pais e o treinador,nasaulasenoseventosesportivos.
No presente artigo, para adequar-nos as normas de
publicação da revista, e pelo trabalho ter ficado extenso, colocaremos a análise e interpretação da terceira
categoria de análise que se refere à comunicação entre as crianças, os pais e os treinadores, nas aulas e nos
eventosesportivos.
Comunicação entre as crianças, os
pais e o treinador, nas aulas e nos
eventos esportivos

A terceira categoria de análise que surgiu a partir das
informaçõesrecolhidasficousubdivididaem:
a) A comunicação entre treinadores e crianças na visãodospais.
b) A comunicação entre treinadores e crianças na visão das crianças.
c) A comunicação entre treinadores e crianças na visãodostreinadores.
d) A comunicação entre crianças e pais na visão dos
treinadores.
e) A comunicação entre crianças e pais na visão das
crianças.
f) A comunicação entre crianças e pais na visão dos
pais.
g) A comunicação entre treinadores e pais na visão
dospais.
h) A comunicação entre treinadores e pais na visão
dostreinadores.

Ao realizarmos o levantamento junto aos pais sobre
comopercebiamacomunicaçãoentreotreinadoreas
crianças durante as aulas e os eventos, constatamos
que:
Nas aulas a maioria dos pais entrevistados concordavam com o tipo de comunicação que se estabelecia
entre o treinador e as crianças.
Podemos exemplificar esse levantamento com a entrevistadeGeraldo,paideBruno:
Nessa parte eu to bem satisfeito da relação do professor
com os alunos, porque eu vejo que ele é uma pessoa
que ele sempre procura incentivar os alunos e não é
daqueles professores que ficam atucanando o aluno,
ele dá, ele procura dar força dentro das suas possibilidades. (entrevista com Geraldo, e.p.d. 25-11-01).

Acomunicaçãodostreinadorescomascrianças,duranteasaulas,segundoospais,nãosãopercebidasdamesmamaneiranoseventosesportivos.Ospaisentendiam
queacomunicaçãodostreinadorescomascriançastinhamqueserfeitasatravésdecondutasorientadaspara
atarefa,ondeprevalecemmaispressõesemaiscobranças.SegundoBeckerJr.(2000a),essemodelotemcomo
finalidadeorendimentodoatleta,esepreocupamcom
odesenvolvimentodesuashabilidadesfísicas,técnicas,
táticasepsicológicas.Umterçodospaisentrevistados
nãoconcordavamcomamaneiracomootreinadorse
comunicavacomascrianças,conformeaentrevista:
“É algumas vezes as crianças ficam meio abandonadas nos campeonatos, porque os professores ficam de
juiz ou organizando o campeonato então as crianças
ficam meio abandonadas no campeonato, mas como
entre eles estão bem integrados eles conseguem superar
essa dificuldade. Meio falha, meio falha, porque ele não
fica muito com as crianças, então eu acho que as crianças acham falta da comunicação do professor ali
estimulando, um pouco falha nos campeonatos eu
acho.”(entrevista com Betina, e.p. 16-07-01).
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ConcordandocomaidéiadeBetina,ospaisFernanda
e Geraldo queriam que os treinadores fizessem mais
cobranças a seus filhos, o que vai de encontro à propostapedagógicadoquepropõeaescolinhaesportiva
queéoesporte-participação.
Nessemomentodadiscussão,verificamosquemuitos
paisentrevistadosconcordavamcomacomunicação
dostreinadoresnasaulasediscordavamcomoestesse
comunicavamcomascriançasnoseventosesportivos.
Evidenciamos a contradição dos pais ao desejarem
comunicações diferentes do treinador nas aulas e nos
eventos, sem perceberem as conseqüências que essa
conduta poderia trazer para seus filhos.
A comunicação do treinador com as
crianças na visão das crianças

Para as crianças da pesquisa, os treinadores, em geral,
possuiam uma boa comunicação, priorizando o relacionamentoeaparticipação.Oprofessorapresentava
uma conduta orientada para o relacionamento e a
comunicação era feita através de reforços positivos.
Atravésdaconversacomascriançaseasobservações
dasaulas,refletimossobreumcomponenteimportante
da comunicação que, segundo Weinberg e Gould
(2001), ao se referirem ao reforço positivo e reforço
negativocomoabordagemqueinfluemnocomportamento,falam-nosnaabordagempositiva,aumentando a probabilidade de fazer coisas desejáveis no futuro.Inversamenteàpositiva,aabordagemnegativafocaliza-se em punir.
Segundoaanálisedasinformaçõesqueobtivemoscom
aentrevistadascriançaséqueacomunicaçãodostreinadores que observamos as aulas ocorria através de
reforços positivos e que as crianças se sentiam gratificadoscomissoquemesmoeleserrandootreinadoros
apoiava. Constatamos através das entrevistas que havia crianças que estavam na escolinha há quatro anos
emesmoaquelasquenãoqueriamobasquetebol,entraram porque era o esporte que tinha vaga, permaneceram por ter gostado de praticá-lo.

Comunicação entre crianças e treinadores na visão dos treinadores

Asentrevistasrealizadascomostreinadorespossibilitaram fazer uma reflexão em relação à comunicação
dos treinadores com as crianças na visão desses treinadoresnasaulasenoseventosesportivos.Deacordo
com os treinadores, também houve uma unanimidadeemrelaçãoàcomunicaçãodosmesmoscomascrianças. Segundo eles, a comunicação com as crianças
é boa, a partir de uma conduta orientada para o relacionamento.
Essa comunicação foi verificada, também, através de
nossaobservação:
“O treinador está próximo das crianças que estão esperando para entrar no jogo. Olha o jogo e não se manifesta muito. Quando troca um jogador elogia o que sai
e passa a mão na sua cabeça”. (obs. da aula de Antônio,
e.p.24-11-00).

NasaulasdeAntônio,verificamosalémdeledarreforços
positivosàscrianças,quandoelesestãorealizandoalgumaatividade,eleosescutavaativamenteeissopudemos
verificar,quandoreuniaascriançasnocírculo,todossentadosnochãooumesmoempé.Aescutaativasegundo
WeinbergeGould(2000),queenvolveacomunicação
não-verbal,eraverificada,quandoAntônioescutavaseus
alunoseficava,olhandoemseusolhos,quandoestavam
falandoefazendoacenoscomacabeça,confirmandoque
estavaentendendooqueestavamdizendo.
Asaulasqueobservamosdostrêstreinadores,tinham
umacondutaorientadaparaorelacionamento,demonstrandopreocupaçãocomasrelaçõesinterpessoais.
Nos eventos, nem sempre a comunicação dos treinadores que participaram preocupou-se com o relacionamento, e as finalidades do seu trabalho foram o esporte-participação.
Fernando foi um dos treinadores que entrevistamos,
sem que observássemos suas aulas. Foi incluído no
estudo pela sua representatividade, pois ele fez parte
deumeventoquenósobservamos.Traziaascrianças
querepresentavamumclubeesportivodacidade.Fa-
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lamosaelequeestávamosrealizandoumapesquisae
que gostaríamos de conversar. Perguntamos qual era
o objetivo ao trazer as crianças para jogar nesse encontro de basquetebol e em sua entrevista disse-nos o
seguinte:

cia dos indícios verbais que elas usam para se comunicaretambémàsvezesignoramosindíciosnão-verbaiscomquesedeparam.

“Nesses campeonatos eu coloco meus jogadores reservas para jogar, pois os pais me cobram que seus filhos
estão na escolinha e não jogam, que eu não poderia
fazer num campeonato oficial, pois nós iríamos perdere
também para formar um grupo, mas aqui eles não
aprendem nada.” (entrevista com Fernando, 25-11-00).

“Estou observando o evento e noto que há equipes que
estão vestidas com jalecos e outros estão com uniforme
completo. Não havia um uniforme padrão para todas
as equipes. Diego trouxe seus alunos todos
uniformizados”.(obs. do evento 15-10-01).

AtravésdorelatodeFernando,foipercebidaumadiferençadesuasfinalidadesaoparticipardoEncontrode
basquetebol,emrelaçãoàsfinalidadesdoesporte-participação, indo de encontro à proposta do programa
deiniciaçãodaSME.
MesmoumtreinadorquesediziacoerentecomapropostadaSMEdoesporte-participação,demonstravasua
incoerência através da sua comunicação não-verbal.
Primeiramente colocaremos a entrevista e a seguir o
queobservamosnoeventoemrelaçãoàcomunicação
não-verbal:
“Bom, a minha comunicação. A primeira coisa que eu
passo pra eles que eu não quero ser todo poderoso, dono
da verdade, que as idéias devem vir tanto deles, quanto
minha como, uma coisa que eu digo se existe algum
prejudicado ou favorecido são as crianças e eles devem
me ajudar a construir uma boa aula, bom, a questão,
eu entendo que a questão do basquete, ele é um meio
que a minha visão não se limita à questão humana da
formação da criança, trabalhando junto com os pais,
escutando as necessidades dos alunos, os objetivos não
devem satisfazer o ego do professor e sim as necessidades do aluno”. (entrevista com Diego e.p.d. 25-11-01).
“Diego fica, em pé, na beira da quadra, fala para as
crianças:” Quem é o armador? Calma gente!” Pede
calma, abre os braços, sacode a cabeça, desaprova a
atitude de uma criança que está no grupo. A criança
coloca as mãos na cabeça. (obs: Encontro de basquete,
25-11-00).

A comunicação não-verbal de Diego vai ao encontro
doquediz(WEINBERGeGOULD,2001).Segundoessesautores,aspessoasmuitasvezesnãotêmconsciên-

Asobservaçõesqueaseguirdescreveremosreferem-se
a esta forma de comunicação não-verbal:

Ao observarmos como as crianças estavam vestidas,
pensamossobreumaformadecomunicaçãonão-verbal que é a aparência pessoal, a forma visual como
nósnosapresentamos(DELPRETTE,1999).Aaparênciafísicaéumaformadecomunicaçãonão-verbal
eatravésdenossarouparevelamosmuitascoisas.SegundoDiego,oencontrodemini-basquetebolnãodeveria ter pressão de um campeonato. Na nossa opiniãoessacomunicaçãovisual,quantoaouniformedas
crianças trazidas por Diego, demonstrava uma
conotaçãodecompetição,esuaequipeseapresentava
como se fossem “atletas em miniatura”.
NaentrevistaquefizemoscomotreinadorDiegofoirelatado por ele que sua comunicação com as crianças
visavaumacondutavoltadaparaorelacionamento,mas
aoobservarmosestetreinadoremtrêseventosesportivos
na realidade isso não veio a acontecer, através de sua
comunicaçãonão-verbal.Portanto,foipercebidoque
nãoexisteumaconfirmaçãoentreoqueelerelatouea
suacomunicaçãocomascriançasduranteoseventos.
Percebemosumacomunicaçãoambígua3 deDiegoem
relação às crianças e uma diferença de finalidades de
Fernando em relação ao esporte-participação indo de
encontroàpropostadaSME.Acomunicaçãodealguns
treinadoresaoparticiparemdoseventosiadeencontro
àpropostadaSME,poisseobservaramcobrançasderesultadosnacomunicaçãonão-verbaldessestreinadores. O que podemos interpretar nesse momento é que
existeumlimitemuitotênueentreoesporteparticipaçãoeacompetiçãodifícildesepararquenemmesmoos
treinadoresconsegueminternalizar.

56 Movimento
Movimento, Porto Alegre, V. 8, n. 3, p. 47-62, setembro/dezembro 2002

Ainda referente à terceira categoria de análise, quanto
à comunicação entre pais e crianças na visão dos treinadoresasubdividimos:
Comunicação entre pais e crianças
na visão dos treinadores

Ostreinadoresforamunânimesemafirmarqueospais
participavam pouco das aulas e alguns foram, além
disso, nos dizendo que queriam uma maior aproximaçãocomessespais.Istoveioaseconfirmarcomas
nossasobservaçõesdasaulasepelamaioriadasentrevistas que conseguimos realizar com os pais, em um
eventoesportivo.
Os contatos com os pais eram feitos através das crianças, mas eles nos relatavam que seus pais não poderiam vir por compromissos profissionais. Segundo
Samulski (1995), os pais têm influência nas atividadesesportivasdeseusfilhos,poismuitasvezesproporcionam ajuda financeira, levam e trazem as crianças
precisandoadequarsuasatividadescomostreinamentoseascompetiçõeseaindaproporcionamajudaemocional aos seus filhos.
Quanto à participação dos pais nas aulas, ela aconteciaquandoessespaisdeixavamseusfilhosnaescolinha
e depois eles voltavam sozinhos; esses pais não ficavam olhando as aulas. Já os pais que assistiam às aulasficavamsentadosnaarquibancada,quietos,olhando, conversando com outros pais, fazendo algum trabalho manual. Para Carla, a treinadora, a pouca participação dos pais tem a ver com a maior autonomia
das próprias crianças, pois eles permitiam que elas
andassemsozinhas,muitasvezesatéporumaquestão
denecessidade.Elanosrevelouqueesteesportecomunitário recebia crianças de todas as classes sociais e
que as crianças de classes mais baixas, os pais os deixavam andar sozinhos mais cedo. Geralmente o que
acontecia é que os dois trabalhavam fora e na hora
das aulas estavam trabalhando. Em nossas observaçõesnosdeparamoscomofatodemuitasvezesalgumas crianças que vinham para o basquete traziam

juntoumirmãopequeno,equeeramresponsáveispelo
seucuidado.
Nasentrevistasrealizadas,verificamosaexistênciade
pais que assistem às aulas só no início, quando inscreviamascriançasnaescolinha;depoisascriançaseram
levadas até a porta e muitas vezes vinham sozinhas.
Algunspaistelefonavamparasaberseseusfilhosmais
novos tinham chegado bem ou fazendo-os telefonar
quandochegavamaoginásio.Ospaistinhampreocupaçãocomasruasmovimentadasquecircundavamo
local das aulas; quando as aulas eram realizadas nas
praças em que os filhos moravam perto, não existia
essapreocupação.
Muitas mães também trabalhavam fora para melhorar a renda familiar, por isso tornava-se impossível
acompanhar o filho; e havia aquelas que tentavam
conciliar o trabalho com as atividades dos filhos:
“Quando eu posso sim, porque eu trabalho, né, então
sempre que dá eu dou uma fugidinha pra assistir aula
vê como é que é, principalmente no início, pra ver, gosto de conhecer o professor, vê como que é o relacionamento e tudo”. (entrevista com Eliane, e.p.d. 25-11-01).

Presença marcante nas aulas e nos eventos foi à avó
Andréia; observamos que existe hoje uma mudança
de comportamento em algumas avós. Essa era atleta
da terceira idade, na modalidade de basquetebol, e
havia incentivado seu neto para o esporte.
“Assisto todas fui até lá na Vila Elizabeth levar ele pra
jogar um sol que bramia, ele foi de ônibus e eu fui de
ônibus de linha, levando água pra ele nos confins do
mundo”.(entrevista com Andréia, e.p. 11-07-01).

A comunicação entre crianças e pais durante as aulas
era marcado pela ausência destes pais nas mesmas.
Nasnossasobservações,houveumaefetivaparticipação de duas avós nas aulas e nos eventos esportivos.
Noseventosesportivos,deacordocomasnossasobservações,aparticipaçãodospaisaconteciacommaisfreqüênciadoquenasaulas.Apresençadospaisnasaulas
segundoaanálisedeinformaçõesnãofoisignificativa,
porquenesseshorárioselesestãotrabalhando.
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Comunicação entre pais e crianças
nas aulas e nos eventos na visão
das crianças

Através das entrevistas que realizamos com as crianças e colocaremos a seguir, pode ser visto como era a
comunicação dos pais com as crianças:
“De vez enquanto minha mãe vem, o meu pai não que ele
estátrabalhando”.(entrevistacomCarlos,e.p.18-07-01).
“Não, a minha mãe as aulas ela não pode, por causa
que ela tá trabalhando, mas quando é campeonato sim,
nos fins de semana ela vem me ver jogando”. (entrevista com Osório, e.p.d. 26-10-01).

Aofazeremreferênciaàcomunicaçãodospais,ascrianças nos relataram que eles não podiam vir às aulas,
porque era horário de trabalho. Percebeu-se através
da fala das crianças o quanto significava o pai ou a
mãeteremumemprego,emumaclassesocialondeo
desemprego é muito grande. A criança faz a leitura
dessa necessidade e provavelmente compreende que
para o pai ou a mãe, estar ali durante as aulas, seria
impossível. Em relação à comunicação dos pais com
as crianças nos eventos, através das nossas observações, podemos dizer que eles compareciam mais do
que nas aulas. Isso se confirmou pela maior quantidade de entrevistas que conseguimos realizar com os
paisnoEncontrode25denovembrode2001.Asobservaçõesquefizemosdoseventos,emrelaçãoaospais,é
que ir a uma praça num final de semana, ir até o ginásio onde ocorria um evento, fazia parte de um momento de lazer a que os pais se davam o direito.
Carolinaaofalardacomunicaçãodosseuspaisemrelaçãoaelanoseventos,dissequesesentiaincentivada,
quandoelesestavamolhandoeatémelhoravaseudesempenho. Para algumas crianças é importante a presençadospaisnomomentoemqueestãojogando.
“Vão, nem sempre, mas vão. A eles começam torcer pra
mim, né, pra mim ganhar, pra mim melhorar meu
time, me sinto muito bem, daí assim que eu reajo, começo a jogar mais.” (entrevista com Carolina, e.p.d.
26-10-01)

OmesmosentimentoqueteveCarolinacomapresença de seus pais, não aconteceu com Gilberto que se
incomodava com a presença dos seus pais olhando o
seujogo.
Oqueocorre,segundoBeckerJr.(2000b),équealgumas crianças apresentam níveis de ansiedade e perdemoequilíbrioemocionalcomumareduçãogrande
doseurendimento,quandoestãonapresençadospais.
Porém, outras crianças não se incomodam.
“Assim eu fico com um pouco de vergonha, assim até
eu me sinto melhor quando eles não tão, né”. (entrevista com Gilberto e.p.d. 26-10-01).

As análises das informações em relação à comunicação das crianças com os pais possibilitaram que entendêssemos o papel particularmente importante delesnaexperiênciaesportivadosseusfilhos.Asatitudes
e comportamentos dos pais têm efeitos importantes,
tantopositivoscomonegativos,sobreoenvolvimento
no esporte, a motivação, auto-estima e a saúde mental de atletas jovens.
Comunicação entre crianças e pais
na visão dos pais

DeacordocomMachado(1997),podemosencontrar
dois tipos de torcida no contexto esportivo: a silenciosa e a agressiva. Para esse autor muitas vezes aquele
familiar que fica calado na arquibancada pode fazer
parte de uma torcida silenciosa tão prejudicial à criança, quanto à torcida agressiva, pois este familiar,
quando chega em casa, na intimidade, é que descarrega o que gostaria de ter dito durante o jogo. O que
encontramos implícito na entrevista do pai Maurício:
“Mais de acordo com a minha disponibilidade eu às
vezes assisto as aulas dele, dentro do possível, se eu pudesse assistiria sempre pra dar um incentivo ao meu
filho e também nós trocarmos idéia em casa, apesar
dele ter professor bem experiente, né, mas é sempre, mas
é sempre bom o pai de fora dar uma pincelada, então
dentro do possível eu assisto”. (entrevista com Maurício,
e.p.d.26-10-01).
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Já no caso da torcida agressiva, esta fica todo o tempo
do jogo se manifestando, mas não foi o que encontramos.Ospaisficavamquietosolhandoosjogos,quandomuitoalgunsaplausos,masnãoforamobservados
gritando nas arquibancadas.
Foiemumdesseseventosqueconseguimosverreunidos uma maioria de pais, dando-nos a oportunidade
de realizar o maior número de entrevistas.
Comunicação entre treinadores e
pais na visão dos treinadores

De acordo com a análise de informações, a presença
dos pais nas aulas acontecia raramente e nos eventos
ela ocorria com maior freqüência. Isso foi revelado
pelostreinadores,quandoperguntadoscomoeraasua
comunicaçãocomospais.
Bernardo,otreinadordaturmadamanhã,relatouque
poucospaisoprocuravamparaconversar,poisdificilmente algum pai trazia a criança. Às vezes por conta
de um problema com alguma criança o pai ou a mãe
vinham e ele tinha a oportunidade de conversar. Os
paisalegavamquetinhamosseuscompromissosprofissionais e não dispunham de tempo para ficar assistindo às aulas. Esse tempo era dado, quando as criançasiniciavamnaescolinhaesportivatrazidaporelese
o professor tinha a oportunidade de conversar e explicar a sua metodologia de trabalho. É o que nos falou
Diego sobre a comunicação dele com os pais eram
poucosospaisquecompareciamàsaulas,nessafaixa
etária, abordada pela pesquisa; apenas cinco ou seis
pais se faziam presentes às aulas.
Eugêniotrouxeumgrupodaescola,queelecompôsa
partir das aulas de Educação Física; ele disse que os
pais não tinham a participação nas aulas por se tratar
de um grupo escolar.Através da nossa experiência,
podemos verificar que a escola ainda se constitui em
um lugar em que os pais não participam das aulas.
Quandosãochamados,atémesmoparareuniões,sua
presença é muito pouca. Não se vê na escola nenhum
pai assistindo as aulas de seu filho, mesmo as de EducaçãoFísica.

Nasobservaçõesdasaulasquefizemosdoestudopreliminar e do estudo propriamente dito, a presença dos
pais era muito rara, como foi mencionado anteriormente.
Apresençadospaisnosencontrosdebasquetebolacontecia de forma diferenciada de outro evento esportivo
que tínhamos assistido até então. Os pais nos finais
dos jogos eram convidados pelos treinadores para fazeremoslanceslivreseospontosqueelesfaziameram
convertidosparaasequipesdeseusfilhos.Observouse que existia um incentivo dos treinadores para que
todos os pais entrassem em quadra para participar.As
crianças ficavam torcendo pelos pais, na beira da tela.
“Muitas vezes é mostrar para esses pais como é difícil ta
na posição de dentro da quadra, com todo um aparato
assim de uma estrutura diferente do que eles estão acostumados, mas ta do lado de fora é uma coisa...” (entrevistacomAntônio,e.p.29-06-01).

Os pais eram chamados a participar dos eventos atravésdeumacomunicaçãoescritaqueofilholevavapara
casa. Quando o evento ocorria em outro lugar, os pais
eram chamados para uma reunião. Essas reuniões
aconteciamantesdeumeventomarcante.Carla,quando se referiu às reuniões que fazia com os pais, disse
que eles compareciam e, se não pudessem, mandavamavisar.
Diego,referindo-seàsreuniõesquefaziacomospais,
considerava-asmuitoproveitosas,poiselasajudavam
a fazer os pais entender como deveriam ser as suas
condutasduranteoseventos.
Todosostreinadoresforamunânimesemafirmarque
os pais no início dos trabalhos das escolinhas, durante
os eventos, cobravam mais dos seus filhos, mas no
momentoemqueostreinadoresconversavamcomeles,
as suas cobranças em relação aos filhos diminuía.
Observou-se que durante as aulas isso ficava difícil,
poistudotinhadeserconversadomuitorapidamente.
“Antônio termina uma aula e começa a outra, uma
mãe se aproxima dele para conversar, os alunos estão
entrando em quadra e pegando as bolas, Antônio fala
rapidamente com a mãe” (observação de Antônio,
24-11-00).
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O que foi constatado em relação à comunicação dos
treinadorescomospais,atéomomentodaanálisedos
dados, é que os treinadores tinham preocupação com
queestecontatofosseefetivado,masqueosmomentos
erammuitopoucosparacomunicarem-secomospais.
Teriamdesercriadosnovosespaçosdediscussãocom
as famílias, além dos poucos que já existiam.
Comunicação dos treinadores e pais
na visão dos pais

Geraldofoiopaiquemaisobservamosnasaulas.Emcertaépocadanossainvestigação,nãovimosmaisGeraldo,
massuaesposaestavasemprepresenteolhandoasaulas
deBruno,naescolinhaháquatroanos,segundoopai.
Fernanda sentia necessidade de saber mais coisas em
relação à escolinha em que havia colocado seu filho.
Jáhaviatentadomaisinformações,masnãoficoucontente com o que obteve, queria mais atenção. Na entrevista, estava angustiada porque seu filho não queria vir mais para o basquete e ela não sabia o que fazer, não entendia porque isso acontecia com seu filho.
“Outra coisa eles deveriam fazer reuniões com os pais,
divulgar mais o esporte, divulgar mais o basquete, divulgar mais o que tem aqui dentro, né, eu não ouço
nada às vezes lá na diretoria tu pergunta eles ficam
meio na dúvida...” (entrevista com Fernanda, e.p.d.
26-10-01).

Em relação à comunicação dos treinadores com os
pais, Eliane, a mãe de Diego que tinha aulas de basquetebolnoparque,relatouqueascomunicaçõeseram
feitas no início das aulas, através da coordenadora, e
depois,porbilhetesenviadospelascrianças:
“Não, daí só é feito só o inicial com a coordenadora que
cuida ali do Parque, e daí ela nos explica como vai ser
feito e tudo, e cada vez que tem campeonato o professor
manda bilhete, ou avisa pra eles, sempre quando vem
o horário, local quem quer participar pode” (entrevista
com Eliane, ep.d. 25-11-01).

Mauricio,nãoserecordavadetervindoaalgumareunião, pois segundo ele quem trouxera seu filho para a
escolinha havia sido sua esposa:

“Olha que eu me recorde, não e eu não sei se eu estava
junto, se eu estava junto eu não me lembro mais, mas
poderia até quem sabe, estar a minha esposa, como eu
te falei no início, foi ela o motivo que trouxe o meu filho
pra cá foi idéia da minha esposa, ela que viu isso” (entrevistacomMauricio,e.p.d.26-10-01).

Betinaeraumamãepresentenasaulasdeseufilho,Carlos,
e,segundoela,jáhaviaparticipadodealgumasreuniões.
Conheciaasfinalidadesdoesportequealisedesenvolvia;
percebemosqueosproblemasdeobesidadedeseufilho
era algo que a angustiava e que iam além do que a
escolinha poderia oferecer: “... participei de algumas
reuniões...”(entrevistacomBetina,e.p.d.16-07-01).
AocontráriodeBetina,aavóAndréiahaviacolocado
seu neto há três semanas no basquetebol, já tinham
idoaumcampeonato,masdesconheciaapropostada
escolinha, e não tinha assistido a nenhuma reunião,
poisotreinadorprometeuconversarcomela,masnão
havia acontecido esta reunião:
“... eu tenho que falar com o professor, eu não tive entrevista com o professor, apenas apresentação, e eu não
quero me meter, pra ta pesquisando, isso, aquilo, aquilo, outro, tenho que esperar por ele, eu sei que tem um
dia que ele vai marcar com os avos e pais pra conversar...” (entrevista com a avóAndréia, e.p.d. 11-07-01).

Através dos relatos dos pais e familiares das crianças,
percebemos quanto à comunicação com os treinadores, os pais sentiam a necessidade de terem mais momentos para discutirem as questões relacionadas ao
programa em que seu filho estava inserido. Essa necessidade revelada pelos pais é ratificada, através da
importância de se implantar no projeto de iniciação
esportiva, um programa de assessoramento aos pais.
Esseprogramasejustificapelainfluênciaqueestespais
exercem através de sua presença, o modo como conduzemseuscomentáriosouopiniões(Gordillo,2000).
Achamosimportanteiralémdasinformaçõesdospais
em relação à comunicação com os treinadores e relatar o que pensam estes profissionais, quanto a terem
ummomentoparadiscutiressasquestões,atravésdas
entrevistascomosprópriostreinadores:
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“Em geral isso não, só se o pai, quando o pai vem, a primeira aula ele vem trás e conversa, ele me pergunta muitas coisas, daí eu consigo conversar, mas ainda a gente
não tem esse momento, só quando ele vai a próxima reunião ou quando ele participa do primeiro campeonato, aí
opaiconversa”(entrevistacomCarla,e.p.d.23-11-01).

ParaDiego,apoucaparticipaçãodospaisnasaulas,ocorriaporqueelestinhamcompromissosprofissionais,ospais
comquemeleconseguiacomunicar-seerampoucos:
Ratificandooquediziamospaiseostreinadores,Gordillo
(2000)refere-seaostrabalhosquesãodirigidosaostreinadoresnointuitodeorientá-losacomoenfocarasuas
relaçõescomospaisdemaneiraqueissopossapermitir
umacomunicaçãoadequadaeeficaz,dandoconselhose
orientaçõesdecomoinfluirnasatitudeseatuaçõesdeles.
A comunicação entre os pais e os
treinadores na visão das crianças

Atravésdasinformaçõesqueobtivemosnasaulas,quanto
àcomunicaçãodospaiscomostreinadores,segundoas
crianças,elasemsuamaiorianosdisseramqueraramente
ostreinadoresfalavamcomospaiseessescomeles.
Demétrio,ofilhodeFernanda,dissequesuamãeveio
falar com o treinador, quando houve um desentendimento dele com um colega na aula. As crianças relataram que os pais vinham às reuniões antes do campeonato e conversavam com o treinador ou que a comunicação era feita através de bilhete, para eles comparecerem à reunião.
Para as crianças, a comunicação dos treinadores com
seus pais acontecia quando estes tinham de entrar em
quadra para fazer os arremessos. Raramente os treinadoreseospaisconversavam.
Atravésdasnossasobservações,percebemosqueraramente um pai vinha falar com os treinadores. E quando isso ocorria era feito rapidamente, porque a outra
turma já estava esperando para iniciar a aula e nos
eventosospaisficavamolhandoojogoenãofalavam
com eles e a maior aproximação dos pais com os treinadores era quando eles entravam em quadra para
fazerosarremessos.

Considerações finais
– Existiapoucaparticipaçãodospais(pelassuasausências) no contexto das aulas da escolinha;
– nos eventos, a presença dos pais era significativa;
– ostreinadoresconsideravamimportanteteremum
espaço especifico para melhorarem a comunicaçãocomospais;
– todosospaisexpressaramanecessidadedeumespaçoparacomunicarem-secomostreinadores;
– a percepção das crianças é de que, raramente os
paiseostreinadoressecomunicavam;
– muitos pais relataram que nas aulas, a habilidade
de comunicação, dos treinadores com as crianças
eraadequada,masnoseventosesportivosessanão
ocorriadamesmaforma;
– a comunicação verbal e não-verbal de alguns treinadoresnoseventoseraincoerentecomaproposta
doesporte-participação;demonstrandofinalidades
divergentesaoparticiparemdoseventos;
– para as crianças a comunicação dos treinadores,
nasaulasenoseventos,ocorriaatravésdereforços
positivos.
Aofinaldessainvestigação,frenteaosresultadosapresentados, sugerimos que o programa de iniciação esportiva estudado deva incluir a assessoria de um profissional da área de Psicologia do Esporte, para apoiar
os treinadores, pais e crianças, com isso buscar o ampliaçãodahabilidadecomunicativaentreosmesmos.
Esteprocedimento,queconsideramosinovador,deverácontribuirparaaconstruçãodesentimentosdeconfiança e de cooperação entre essa tríade fundamental
do desporto infantil: crianças, pais e treinadores.
Há necessidade de futuras investigações em todas as
modalidades que fazem parte do Programa de IniciaçãoEsportivadaSME.
Sugerimosqueestudossimilaressejamefetuadoscom
jovensdaetapaevolutivadaadolescênciaemcujoperíodoinicialde(trezeaquinzeanos)estálocalizadoamaior
incidênciadeabandonodoesportepeloserhumano.
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Notas
* Treinadores: neste trabalho, quando estivermos nos referindo a treinadores ou professores, tratamos daqueles que
dão aulas nas escolinhas esportivas, tanto Licenciados em
Educação Física como acadêmicos. Utilizamos a palavra
treinador por esse ser um termo mais referenciado na PsicologiadoEsporte.
**MestreemCiênciasdoMovimentoHumanoESEF/UFRGS.
Professora de Graduação da Universidade Luterana do
Brasil.ULBRA
***DoutoremPsicologia.ProfessordoDoutoradoemMedicina e Ciências do Esporte da Universidad de Córdoba/
Espanha e Professor Doutor do Centro Universitário
FEEVALE/NovoHamburgo/RS.
1

Conversa com um familiar de uma criança durante uma
observação de aula: dia 24-11-00.

2

Asmensagensefetivas,segundoWeinbergeGould(2001),
refere-seàsmensagensseficazesqueocorremnacomunicação entre as pessoas.

3

O conteúdo verbal não está de acordo com a sua linguagemcorporal(BeckerJr.,2000a).
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