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CLASSIFICAÇÃO DO ESPORTE 

 

Diversas são as maneiras de classificar o esporte e vários são os autores que o fizeram, 

Optamos por uma classificação baseada no que TUBINO (2000) e TUBINO et al. (2001). Este 

autor classificou o esporte sob três aspectos de sua manifestação: 

- o esporte-educação;  

Nele o professor deve  proporcionar aos alunos a vivência de diferentes modalidades, deve 

levá-los a refletir de forma crítica, não só sobre os problemas que envolvem o esporte na sociedade 

(utilização de drogas ilícitas para melhoria da performance, a corrupção e violência) e também 

pensar sobre os aspectos positivos (geração empregos, pesquisas desenvolvidas através do esporte). 

- o esporte-participação;  

Nele temos o prazer e o lúdico. Geralmente essas manifestações ocorrem em espaços livres e 

são praticados com objetivo de obter diversão, o desenvolvimento pessoal e a interação social. Pode 

ser praticado por qualquer pessoa. 

- o esporte-performance ou de rendimento. 

Também chamado de esporte de rendimento, traz consigo os propósitos de novos êxitos e a 

vitória sobre os adversários. As diferentes modalidades esportivas estão ligadas a instituições (ligas, 

federações, confederações, comitês olímpicos) que organizam as competições locais, nacionais ou 

internacionais e têm a função de zelar pelo cumprimento das regras e dos códigos éticos. É exercido 

sobre regras universalmente preestabelecidas, e apresenta uma tendência a ser praticada pelos 

talentos esportivos, tendência que marca o seu caráter antidemocrático. 
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PARA PENSAR 

 

 O esporte que vemos na aula de Educação Física está em qual classificação desta? 

 O esporte trabalhado na Escolinha de Basquetebol está em qual classificação desta? 

 O esporte que você pratica na comunidade em que mora está em qual classificação desta? 

 


